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lir. 215. Bochum, nledzlela 18-go wrześnfa 1904. 

ałłSWv lur Zti:Ungsfo 
Dortilwld 

Rok 14. 

• odzienne pismo lud~we dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

' 
Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Prwdplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
· J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
, Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
' pod znakiem "t. polnisch„ 11r. 128. . 

W Imię Boże za llarę i .DJczvznę ! 
Za ins~raty placi sie za wiersz petytowY 15 fen.~ a za 
ogloszenia zamteszcz.one przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza., otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

ny adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia .znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski". Bochum. ---11...L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ówić, czytać.j pisać po poisku! Nie )est 
ołałdem, kto potomstwu swemu .znieat
zyć slę PO* Oli! 

Rodacy! 
Kiedy przed fa.ty czternastu n{·ezimor-

w.aiłl<Y i wielce za.Silużiony mi-syonaJ'Z i 
opiekuini Jud'u połskte'io nai ob'C'Z:yźn:ie, prze
zacny ks. dr. Uss zawwied'ział zaikiienie 
w Bochum pisma Polskie!g'O diai wrych~dli
twai, różne gazety powifaly to przedsię
wzięde jako niedorzecz:ność, jalw pory ... 
wanre się z motyką .nra sto-11ce i z.aporwiia- t 

daly _,,Wl1amsowd. Bełskiemu" rychły upa
dek. A.re Wy l(<Ychaini Bracia RGdaicy, · 

1 przyjęH'ście własny or~an1 ra'd:O§.nie, J)>O'Płe„ . 
1 raliśde go sxczerz.e, żąd-a~ąc w zamian 
tylko. żeby ,,,Wiams Polski'' był ruvpnt
widę Witszym orgarnem, żebry daiwa~ wy-
rnz Was.zy zapatrywan,iom, i .szczerze 

· broni!ł' uraw aszych i Waszej słowy! 
K-0·ch-a:ni Brada R-oda'C)' ! Te slu~e 

Wc.isze żąda.ufa w.yp.isa:Hśmyi nai naszym 
szt. udarze od pier.w-sz.ej ca~~-. kiedy ob-

i jęliśmy ki W1.11ictw1& HWt-am~ Fal5kie-
g;o~'. Za ze byto n.aS2ern. s1arainimi, że
by · Vi piim1fe nasz em, jak „,. zwierciarlk, · 
ocrbl.ial się obra,z duszy z..błorowej JUJdu 
polsk~e~o na -0bczy.tn:ie, za.wsze energiicz
nic ł' ;J1"1 1·.:. ;~ wszelkie żąd2.'nia W~'f:ilC 
tak \'\; dzie- lz1r1le na·rn:dmv-al. iak m~1 p10lu 
zar·0ihkov.re'1'! zawsz:e w iedAym z \Vami 

j szeregu, \vakzY'lhimy za ·nieprzedav.niooc 
l pr.aiwa narodlu połskieg•o , za, mirę i mowę 
-0-iców,. zawiszc z c-ałą enerl!ią zwal·czalis-
my wcisk wszelki, gromiąc wyzyski1waicf:y 
mbomik'ttw. Ze statn<JwiL-;ka. .które włt;- · 
ti~ny? nie utotaJy n.as zepchnąć ani· pro_. 
cesy i grzywny niezliczone~ and! ooo~gi 1 
miotane na: nas w prasie prz.ez. Niemców, 

I a:n:i baiłamuctwa i krzyw<lzące sądy nie
których gazet p.olskrclt. Nieraz z:dawafo 

, ~ię., że b?iące we „Wiarns.a: Połsikicgo'" ze 
vszystldch stron 1gmmyi zdrnizg-ocą. go, 
~e wzburzone ba.Iwatfly tróJba,rwn~o' ha·
t(atyzmu ·go z.atopią. a podstęp· i zawiść 
al\vaintU<rokza w przepaść strąd.. Ale pro
czuci-e łQOOwiqzkU' nie poz.wa~<l! nam O'pll
s:tczać zagriożonej placówki. Poniewiiera
n~ f 17...einł przez. obcych i przez. ga·rść ro.
daków p-rze\vrotnych łub niewie<lzą.c)"t;h, · 
co czynią, · wśród niect.oistaitłm pra.cor<.\rali
śmy dluigie lafa, aby nietylko utrzyrrnać 
.. ,Wiarnsa• Po1skiego"·. lecz także wdrosko,_ 
nalić go pod ka'Zdym \"fl.'g'l~e.m i IX>0'SUJ.-

. • „ „ ,. ' . 
rzy;c ramy 1ego. 

I pob/log-0-sławit Bóg usilowani{)m na- · 
s·zym a ludi pol~i P<Yznra-1 i oce.nN dobrą 
Wl()le i szczere nasze dla! nieg{)I chęci. Im 
zaiwzieciej prześJa<lDwano „Wiarusa PiOl
skieg-0", tern więcej }•gnę.li dro niego r<Jho
tnicy Polscy na obczyźnie, tern serdle~z
nieJszą ota:czali go _życzliwością. 

Za serce zapłacili nam Rodacy ser
cem, ·za niemcltwfaną wierność dla spra. 
wy narodowej i ludowej przywiązaniem, 
którego nie zidofali nad,vere.ż.y·ć a!ł1Ji pola
kocer-cy, ani wy.ro-dmi Polacy, nadużyiwa
j~cy haseł nahvzniośłej·szych, naduż}~wa
jący nawet i•eUgii, aby lralamudć lud! p1ol
ski na o'bczyźnie a ubić ,.Wia'Wsa Polskie- · 
go". 

Zai tyle d'ow-0dów życzliwości, z:at to, · 
i.e nrie opuścitiści.e nas w ci~żkreJ chwi'li:, 
s'kladanty Wam, zacni· Bracia, dzięki sc·r- . 
de·czne: 861 zapłać! 

Koch.ani Roda.cy! Że •-ie łcorzysta- ' 
liśmy z tyczlrwości Waszej samolubnie, 
a·b'Y sobie za·pewn-ić bogactwo i ·zaszczy
ty, o tem Wy l1ail-e-pitfr wiecie j śmfalo po„ · 
wo k»1iy · sjfł -•~ ~.;aaectwip Wa~zc: · 

W szystkłe nasze siły i wszelkie zaso-by 
„Wiarusa Polskiego" były, ~ i zawsze · 
będą na usłuai R~w. Przedewszy
stki:em uwai.alfśmy sobie zai ooowl.ązek 
mycie tych zasobów d!a dobra Czytelni
ków „Wiarusa Polskiego". W tym .celu 
w1 miaro, i'ak · wzrastała lkzihai jeg-o Abo-
11entów1 staraliśmy si~ pi1smo naiSze ufop. 
szyć 11 pmviększyć. Nie pocią;ga.jąc Ro
daków do większych ofl-ar wzmavni:alłtśmy 
Rc:dadccye, tworzyliśmy nowe dodatkiu po„ 
tern pi'Sm<l trzy razy. ty~<Jd'll1.IQl\V() wytha„ 
dtzące z:ami.einiUśmy n-a :c0fd1rie'.n·ne a teraz : 
powiększyHśmy fo rm~t ieg-0. 

Koszta wydarw1nictwa. ;wzrns!y z la1ta~ 
ni~ kilkakrotnie, nie licz.ą.c odsetek od kaipi- . 
ta4m, \.vłozune2"o w now·e, nk~będne urząi
.dze.nra., Ale. nle żalud-emy- tycłl o:fira•r;, bo 
wiemy, że byly ooe kionieoirne, aby H Wi.a- · 
rus Polski" m~l spełnić swioie e;.ada;nje 
tj. wałcżyć i wspób.awoosłczyć z gazeta
mi niemieclclemi1 z którycla codziennie są
czy jad ukryty d-0 dusz tylu 11ieopatrzniycłl 
Połak.ów i czy.ui z nfok powoli wrogó·w 
własnych braci. Wyprzeć z tloanówi pol
skich ha!katystycznycb truci'ciełi, bez . 

, WZlZ'.lędH na..fch banvę poHtycz,ną, dać każ-
. drom1 Ri0<cti~owi do rtki1 gazetę poJską a 
k2lidemu pcłsikiemo &ziecku elementairz,, 
rnzpafić w ser.Wlcłł wszy.silich Polaków. 
Z.Bicz śY1lętej miłości Ojczyzny, któ-rą~ 
wtd'ług slów poety, ka.7..dy' U'll11Y'Sł poczd- · 
wy czuć pow1nien1 to - - ()look <Ybrnny · 
prnw koścrofa i praw robotnika - naa
przed111.iejsze· zadiillnfai "Wian1sa P·o-fskie
go". 

R.odacy ! Bracia r Obywatele 1 Nie 
wą1p·!lmy anj na chwiię, ze jak do tej pory 
zawsZ'e byliście z nami, tak i mlidal nie
tylko dloclłowacie nam wia·ry, lecz doł:od;y
cie starań, zeby pofiw()ily się szeregi tych, 
którzy · '\\rspólnie~ z. „Wiarusem Polskim·; 
w.a:lczą rnie<Zromrii t bez trwog~. jaik arnisi 
przodlrowie wakzyU pod Gmn'w-a~d'em, 

, ł(aclarwk&'lli i' l(siązem: . 
W imię Boże z~r Whq i Ojczyznę! 

Wierzę. 
WLc.rzę w Ojczyzn.y z ·ito-bll! emartwych-

. - wsta1niei
1 

\Vi-eirz~, że jej zablyśnfo. woln0śici za-ranie .. 
Wierzę, że gdy duch iudzrki u.pa<lnfie z.la-

mian1y, 
W herku.łes101w\~j -ę;-alce z losa!rni sterany. 
Bólg mu J>Qtn10c prz.ysela WJ onej Zllej przy- · 

~idzie, 
fak ong~ Chrystu1so;vh :\\" 0f!'\\'1lym -0gm-

<lz.ie. 
Wierzę we wiznimłe cełe, w:znrosłe idiwJfy, 
Wierz:ę w U'CZUiciai w.i·eł'kie, s.złachet.ne .i 

stale, 
Wierz·ę, że wspólnym. celem łudue zJerdlrr.o-

czooi. 
Do n1il01ści i pracy, dlo cierpien stworz:eini, 
Wierzę, że wspólne si~y. - ro nadbr~l.ne 

skaty, 
Które burze przetrwawsz,y,, morgą stać 

·wie.k ca~y. 
& --r--ZE&LE. EE 

Z wypadków . dnia. 
JapOł\czycy układają l\rarunki 1>1Jkoju. 

Japo1iski mtai·ster spraw zewnętrz
nych wysfał we<iJu:g do-ni•esienia z. Tient- · 
'sinu do , .. Daily Telegraph." okólnik, w któ· 
rym :donosi, że Japania: po zd:Ob-ytłu Portu ~ 
Artu.ra zami.erza c2ły '6lWJYSe.p łiaotunski · 
od<lac Chińczykom. Po zdobydw Mukde-
rru z~~śłajĄ Jaiprnkzycy z~ąć SachaUm 
Tedy di<mie-ro Japonia będzie gotoiw:a. ' 
pąyj-ą;ć iH'O.fOZY'cye ~~we., które iep- '. 
l'ł~~:owoż Z«·"-ti'er~~ ·mtrs.za łła1st~tnfące w~--- : 

rnnłdci: 1) Międzynarodowy Syndykat 
prl'ełmll.lge kolei mandżurską, uważadąc ją 
za: przedsiębiorstwo cz:vsto· ha!I1dlowe. Z) 
Rosya plad 2 ml·~iardy marek odszkodD
wan.ta wojenne:go. 3) Rowa: wydaje Ja
ponii1 wszystkie, z:nauai1jące się na wo<l'ach 
chif1skich rosyjskie okręty Wbienme. 

Niemcy w:ystępuia przeciw nauce i~ka 
połskieJtO w .Polsce pod Mos.kalem. 

Wiadomo, u jedyn1e z powodu kwe- · 
styi polskiej -nkmcy tak baird.Żo: stanlją się 
o przyja1..ń r~·syjską, Chod~i im o to, by 
Rosyai nie ~.ynilta iakie~o kroku, który
by. mó~d pobzyżow.aić plany niemieckie . 
wo.bee Polski, Dla t~o też każdą wiiad!():
molść o jakiemkołwiek z:ł'aig-odz,enirw <loli 
Polaków p.o:d Moskalem, ni·emcy przyj.mu
fą, Z' niezadoV.10.leniem, którego naturailnie " 
zbytnio nj,.e. ok.aozuj.ą 1 by nie wyjaiwić 
swycb plA\Ilów. Dla tego tciż gaizety nie
mieckie., iwłaisz.cz.a póhfrzędorw·c, z prze
kąsem podają na p(Jczyf.nem Ill!iejsrn i· roz. 
staiwny1m -druki.em w.itaidlOmo'Ś!ć, że rząid1 roi

-sY{iski wyz.rtaczyl fundu·sz: na naukę języka 
pal'skie.go w seminaryach naiuczycielskich · 

· wi Sieninky, Jędrzejowie, , Solcu, Lę;czycy 
i1 Wymyślnre. 

Telegramy. 
B o m b a y. Wyrusz~ ła tu ztąd eks

pedycya d.o Persyi, maiąca rzekomo zupeł 
rue naukowe i kandlo.wo-polityczne na oku 
cele. Z innej strony zapewniają, te eks- „ 
p.edycya ara ~aiosle zoQcze:uie połity
C7Jte·4 -:- Zał.~twiwszy się z Tyhetebi An
glia korzysta więc dalej z osłabientt Ro
syi. 

I< op e •ka ira. Jal>OOski iapitan 
~rynarłd Taldhaoa zwiedził. w tych 

· dniach mi4tim Nybori, Korsoor w Danii i 
przylądek. Skagen. Onegdaj wieczorem · 
udał się do Niemiec. Policya obserwo
wała wszełke jego CZl'nnoścl. 

H a m b u r g, Oficer japoński, który 
w Skagen1 czekał na 1'-0syjską ilotę bał-

, tycką i· wysyłał do berlińskiej 3ąibasady · 
japońskiej depesze, został aresztowany 
pad zarzutem· szpiegostwa. 
!±2t!L±±&ę ......_&~±fi21_C!L± ___ --.±z ~ ---... „ .. fi __ „_ 

Witajcie Braci•J 
Wit'adde łwaciaiL. Do Was ·idziemy, 
W wiełką giościne na dhrgie chwile .:...;.-, 
Nies..ierny ziar:na, "losy niesi-emy• ' -
I mamy kwi.a.ił.ów prześliicz.nrd1 tyle, 

Ze 1nie .m.braknie . 
Na: ;Uugł czas ... · ,~~·~ 
Witatide. bracia ' "' 
Przyjrn51cie. n.as!.„ 

Witaicie brad-a ! ... W obcej krałtte. 
Gdzie peln<» nie'Szczęść 1 smutku i: gromu 
Odzie kaiŻd'a ch'\v~Ia l'zami nam pty1nie, ' 
A naema szczęścia w rodzirnnym dOm:u, 

Potrzeba! r~ić 
1 dumać wraz .... 
Id!ziem z gawędą.„ 
Przyfina]cie nas.„. r~ ~ 

Witajcie· brada !. .. W s-f}61nern i sUy " 
Wi!nin1śrny dźwdgać kraj n'2sz. z niedoli ... 
Będą się ra1ny prę<lz.e1j. go:ily, 
Kiedy się w p-ra:cy naród "zespołi. 

Więc w Imię Boże 
Do pracy wrae; 
Do .Wias icb;j emy 

. Przyj'miJcie narS !... 
&tiL&L&±&22EL E2±J_'..:' 

się dzi1ało. Tak jednak nie jest. Oto nie
którzy R()ldacy wstępu6ąi do niemŁeckich 
„fera!n&w", inni biorą sobie rriemkr za 0o
ny. Jedno i drugie trzeba potępić. Z 
·niemciaima w taad sposób tąiczyć się nie win 
rliśmy. Kto bierze niemkę za. żonę, po
pe11J1ia pierwszą zdradę .riai narodzie p0I
skLm1. Dmga: zd'radia, to wycho-\vainie óz.ie
ci nai 1111emc6w. Powiadamy sJuszinie, że 
lrokrn.iz.at.orzy, to ·zd'radcy, bo W:pU'SZczaQą 
n4emców na ziemi\ę połską. Kto bierze 
niemł.ę za żonę, też jest kołondzatorern, ·bo 
dlo swego domu polsk.Uego wipuszcza obce 
zywitoły niemieckie. Precz, zaitem z maf
ż.e:ństwami mieszane.mi., · precz: z, Polakami 

·z towa·rzystw· .m.iemie·ckdch. 
Mamy dosyć towarzystw; połs'kiicH. 

Towarzyistwa polsko-.kaitoHckie, l(ola1 śpie
wu~ „Sokołów„, ,~Z}>ednoczenie"~ HZ-wią
zek Poł~l{ów", ,,SamoponliOc kupców' i 
przemyslo:wcóv;;" itd. Każdy mai w.ybór, 
nie mnie być zatem wyrnówkfu, że z powo
du braku polś:kich. towarzystw, "'Y.'yciera 
kąty~ ni-emieckich „ferajtaia.chu. 

Batóg. 

.Banu.en. Mfalem swsobność byić nia 
zaihawie mtooezo ~,.SOka.fat' w Barme... 
Muszę przyz.n:ać, :że takie.1 za,bawy l}eszcze 
nie widziałem, choć ~o obłecrświat du-

, fo i~ naG.hodzi.lem -s!-ę Po rói.żnych :km
. iach. Byta to w Ba-trneri1 pkrws.za pol1ska 

zabawa. Prezes zeibrane Polki i Ro!d'a-

ków pawital serdi"li"' co mu <klaska-
mi pubficzn.ość wailiai. 

ByY'y Jil10tem ćwiczenia n~ liM'~ 
dziarskiej <i.rulżyay. Bu-rzai ddasków w 
dowóąi uz1naini'al z.erwaira. się po ułoo.1k.zo
nycb ~wiicze\llrach. Prz.y clą.ginięciu lfa1y o 
nagrioa·ę zosfa.t. zwycięzcą d'.t'uh Katl'be. 
Mal'a Helena Bmdnacho!Wskai wygkisHa 
deklamacyę, a p·rzybyly z dalszych okQ!ic 
Rod$ zagrz.ait zebranych do pilnej JJraicy 
w „~ole''. 

O g.cdz.. 8 odegrano teaitr pt.: ~,Dzie
sięć tysięcy marek". Grai V..")"Stępu!ąicych 
w teatrze wszystkim -sit: pod.obala, Po 
teatrze: baw:ono się jeszicze dluższy czas 
w ·nadlepszej harmonii. Zabawa taik mi 
si.ę pO'dtoba:la, ż-e wciąż szukam we t,Wia
msie Pofskim" (}g'loszcniiai, czy: też znów 
qiie będę mfall s-posobnośd' przybyć do 
&rmen. Dz.ieł11ym druhom i Brurmeu. 
przesylam gromkie: Cw?em ! ~ 'r1 

Oblecłś.aaf ~. ~1 

Brttch. Pouiew~t pp. Srnfat-,„ Tw11.r. 
• dy i Skrdm·HY milczą,., przeto jai ·kił1k:« słćJw 
napiszę. 

Trzeba się· nad•przód: pożałić,, że nie 
\VISZys:cy Rooacy dążą do towareystw1 pol
s'kitch. I Tow. św. Micha~~ i Kolo śpiewu 
i TowarzystWQ KoJo.Wll?ików itd. pięć ra
z.y więcej czfonków :Jic:zyć porwhmy. 'Na
sza opieszałość temu winna. 

Nie lepiej WY1glą-da: popiera.uie! swoi.eh. 
~·Dla czeguż życzymy ·wrog.om a stronimy 

oo swioiich? obcy też przecież damro njc 
rriaim 11ie da. Rodacy czy tu w Bmchu 
czy gdziełrolwiek na obczyźnie wiinniśm; 
Z.atW\Sz.e postępo.'\'\nać weid~t..~ łrasfa,: Swój 
d() swego. 

Gd'yby który z nas mi.al sklarl, ai Ro
da:cy by n.as nie popierali, powiedzmy so. 
bie, iaikby rlam to bylo przyjemn,ie? Za
tem braiciai: JX>ll}terajm:y: połstkich prz•w
slowców i kupców . 

Na. i1rmy rat: ostatnim także powiem 
s.klwo. prawdy. Bicz. 

Rotthausen. Pisał iuż ,,Wiarus Pol
·~ ski" (Y prześla<lowaniu- tutejSZ'iego _..SOko

Bruckllausen •. Jurż daiwno nk z Bruck- fa". Chwat.a1 jedlnat &i'a~ mamy d'ziś Jo-
·ba·µ~. nt.e d:oń"ieslo'll~ „Wi~-rnrowu Pot---' ._ k~ :J· ~-wiozen~ odb.Y~~ ~ię ~~ Czy
·Sld:emu0; jak gd'YbY fa w·szysfk-0 d()t)rze tal;;r~, J~k ·f<>. 11iokt~re .PTSma WłSllcie l\VTą ua 

Polacy . na obczyźnie, 



„w·a.msa Polskicg-0'', usta"fv:aią, f)owae
~ialem sobie, że nw „,Wiaruste P-0lskb'' 
sprawdza. się przysbowie: Za twt)tie myto, 
kiiem cię obitoH. Tak jest rz~iście. 
Dzl~i życzJhviośd r,Wiamsa" dla ~ z 
PolskiJ rezszereyfy sirę one tu bardzo, z 
~ego tyłkó uci~ &i~ można, ale ptsma 
:te pam~ętae powmmy, źe gdy one prz~
d[{iją „Wiarusa Polskie1'Q", tnl W'Y'WVlll'ią 
.w\.śrć!d ludu polski~ na obczyźnie obu
!'zenre Może to na,ponm~enie wystar.czy, 
:.w' pr!Zeciwnym razie rud polsGd ostrzej wy
stą,pi1 bo my roboitniicy nie pozwolimy 
prześladować „Wiarusa PGlskiego'•. 

Topór. 

z llatlrenu. 
Essen. N. b. ·P. J. Chr. ! Szanoiwnl 

·Brada Robotnicy! Czytałem w: nr. 206 
.,,,Wiarusa Połskiego'\ jak to p. Lukowski, 
który wyda wal· w1 Dortmund:z.i e gaa:.etę 
d'mkowatlą po polsku, ~ Polaków m IOO
czyinie wyzywa "\\'\ „K u ryerz.e ~'Z'llań
'kilm ". Zam±ast si-ę deszyć, że Polacy na 
obczyźnie domagają sie opieki d~mei, 
ro wydawca dortmundzkiego wiłcr.Jrn na
zywa nais hardymi kozłami. 

My Pol:acy ·na 00-CzyŻnie szanujemy 
.tluchowreństwo, ale germalll'rzaitorów 
z;walc:zamy. W Polsce każdy kaipifan 
um~ po niemiecku:, to też niemcy maJą 
wszędzie "Sposobność do spowiedzi w nie
miecldm języku. Tu n:ai olbcxyźn~e też tak 
być winoo. Polacy od! przeszto 30 I.ajt w 
d.yecezya:ch koloi1skieJ, m0U1asterskreli i 
paderbomskiej przebywaJąi. więc mo
tŻn'a! by.l()j postarać się, aby w katdej 
pairafri, gdzie są Polaiey, jeden kapl~m wla
d·aił ®ktadni-e jezykiern polskim. 

Jeżeli w „l(uryerze" dioWOtdzą, ż.c 
stoilmy m nizkim stopniu oświaity, to mi
mo to wyrażamy się w sposób ·przyzwoi
ty, a do panów, przystanyich do Dortmun
du na to, aby nas przerobie na svroie ko- · 
-pyto, po naukę inie pótjd'zilemy. 

Co się tyczy ostrych słówi na: wie
cach, to tylko ten tak pisat może., kto nie 
odczul krzywd. fa.kie: nam oo lat tyltli wy
rządzaj~ centrowe . 

„il(uryer". też 
ua:wczykóWI i im pr mal kh CJ1bo
wi'ązki, abyi jesz.cze więcej ludu ·M o'bczy
m-ę wychodzić z ich winy nie musiało. 

I „Praca" poznańska za napaść na 
„Wiarusa Połskie1'Q" zaslugu1e nai oogafnę. 
'.Mme mnie jednak w temi kto z Rodaków 
wyr~c.zy, bo nie mam crasu. fa tylko po
wńem: 7 klit „Pracę" z Poznani.a abonowa
:lern i kgdy łl'U111er <:zyta.~em, ale oo tej 
Jliedziełt· za jej numer przecilw. ,.Wiaruso
wi Poł''Skierrnu" skiserowainy, precz z domu 
mego .MPra1oci'. JeZeJi „Proca" ł~em pol
skfm pomiata, biorąc w obronę tych, któ
IZYt lud lżą w „l(uryerz.e", ierleli wyzyrwa 
na narsre pl!smo, które 14 lat robotników 
połskkh na obczyźnie brod1i> to 111iech sobie 
„Pracę" · szlachta ·~yta. 

~: ' 1 

Robotnik połsłd, .. 

Talizman szczęścia. 
(Legenda narodowa). 

„Oiczyzoo moia, ty je~teś 
jak zdrowie'.' 

A. Mkkie\Vicz. 

s:ed~iala na tronie z peret i brylan
tów1 a bylo to ongi za czasów świ~~ego ~
postolstwa i za czas&w W10jen '!WY::1ęz.

ki'Ch. - Nazyiwiano ją Królową-Matką, bo 
była poieżną w.ład~zy.nią -dusz milivnów 
żyjących n.a przestrzeni' ziem - <!d mo
rza: oo morza. 

Byfa uroczą, h~, 'bogaitą ~ szcw
ctrą, to też stara~i si.ę o jej 'WZ'ględy wszy
scy możni tego świata, a lud kocha.I ją tak 
h~rdzo, że gotów1 byl na jej skitrl.i'enie ru
szyć z posad bryłę św'iaita. 

I bronit ią lud gdy opryszki raoować 
chcieli Ie] tron z p~et t brylantów i 
strzegł jąi lud wierny, gdy aoocie j~ z.a
gratżało niebezpieczeństwo. 

Kró)()wa-Matka roztaczaJa ~ okolło sie 
bie .bogactwa: przepych i szcz~ciem <la
·rzyla wszystkich ludzi· żyjących· oo prze
strzeni jej ziem - od morza do mor.at ... 

To początek legendy. 
•H••Po apostolskich mrsyach św. Woj

ciecha t Brunona - Polska weszla na dro 
gę diziejów r ,cy.wiJizac.y~ światai. 

Przypominacie so.bre. <YWe czasy: kiedy . 
ce$arz Otton odwie<l-za1 Połske · ai utrza
wszy ją w promieniach chwaly kroczącą 
,w. przysmść śwlietlainą - }X>'Chylił c2X>'ło 
j ·~ł jej swój podziiw i uw+etbreme. 

Prcypoq:nimtcie robl·e: jak pótnied po-

Po w.vberach. 
Nieiwykly panow-ai ruch przy osta

tnich wyborach starszych knap-sza;ftov.rycn 
i z wielk\iem napięciem oczcldwaly stron
nfct\v.ai poszic;zegól'ne ostatecznego wyni
ku. 

nZje.dooczen~ z.a wodow:e polskie „, 
k<tóremu p.rz.edwa1roy p rzepo~ad:ali urpa
dek i rn·1i.erdzili że samo niezd:olne bętlz.ie 
W(yibra.ić ani jedl!leJgo wł-sne.go starsx,ego 
kn~szaitowego, przeprowadriłlo 5 swych 
d(~ydatów) W w1ełu też mie!scowoo
'Ciach Pola:cy odebrali znacZ!llą liczbę ~to
sów, tak iż s.łusz.na jest naidzieia:, ie przy 
IFaStępniycli wyhoracli, gdy myśl organ~a
cyi .wtaisneti jeszcze więcej SOlbłe Z/Jedna 
z.WICJlermlków, zwycięstwo w wielu inll1yich 
mieJsoo:wuśdach będzie także poi naszej 
stronfo:. 

Stanowczą klęskę ,J)dalióst gewerlde
ntin, który utracił kilkadziesiąt ma1!1da.łów 
miin1'o że poJączął si~ z. partyą, kopafaliainą. 
Będłzie i()Ql' DiczyJ okolo 100 mar.tdia'ttówi, 
podczais gdy socyaHści odnieśli stanowcze 
zwycięstwo z.dobywając od razu około 
170, a więc więks~ polowę ogólnej Iiczty 
starsz:vch kriapszaftowych. Że socyafilści 
tak zwycięsko .wyszli z WY'bó1rów, w ten1 
jedynie winai gewerkferalirnu. Gaiły ustrój 
gewerkfera.Jrnu ,\V1}'1(azuje, iże nfo jest oo 
organ~icyą robotniczą, lecz przed'siębior
stwem kierowa:nem prawie samow.ladrrie 
przex jedneg'o czfowfolra dfa celóv1~ nie 
mających wielkiej styczno:ści .ze sprarwą 
roOOtnłłCU\. Wakzyr też gewerkfe:rajn ta
łdmu środkami, że swn S(}biie sw~y.ch 
czlOOTków odpędzal. 

W Dellwirgu, jak wia<lottno~ „Z}edno
czoofo zawiockrwie polskie" przeprowadzao 
już przed rotkierni przy wyoorach łlZ1lll>cl
ndaiiącyc:lJ zacr1ego rockika p. Swobodę na 
starszego knapsz:aftoweg-o. Na tego n
wzią.ł się .gewerkferain 11 t11te było numeru 
nGómmra", w którym: nie zclżionoby w 
niajwstrętrr.i~szy spoisób p. Swobody czy
.!Wąc mtt uN·xuty wymyślone \VI bhlirze 
gewerkferamu. Iście po centrowem111 nie 
szamo~1110 ani czci &'lf bon-Om p. Swobo
dy, pragnąc w te.U" ·sposób przesz:lrodzi6 
ponownemu jego wyborowi i zaszkioldziić 
„Zliednoczeniu". OSŻCzerstwa „Górnika" 
mia>ly ten skutek, że p.. Swoboda wromną 
więksrością gk>sów został · JJOllO\vnie wy
brain" starszym kna.psz.aftowYITil, ai w cko-

:. }icyi jego „Zie<:lnoczenie" ztlobyllo Jeszcze 
dwa rrowie Illlillldaty. Pt<:JOO.bne skutki md.a
la pisain.ifla, organów ge-w-erlderajm.11 trucie 
w: -innych stronach. Prz.ecic't 'ieźeH pp. 
Brust, Bucbner i towairzysxe oo ge:werk
iera'iim kogo zełżą w swym „Bergknappe" 
1ub ,,Górniku", winnr mż przynajnuuej po
siOOać .trochę rozumu' luib chociaż tylko 
~wiaickze.nfa i wiedzieć, że W1 iich kJ.am
stw31 i bru<lale wymysły nie ti...ł( zaraz każ
dy uwierzy. 

Przeciwnie Iudzfo oobie mówią, że 

blask Po!siki b wiecie, że za to pokuszenie 
s~ odlniósł karę ina Psiem poJu... „ 

Jak daremnymi były -wysiJ'ici v.rsz;yst
kkh pogańskich plenikm nastających na 
życie Polski przez dlu-gł 5zereig wiekóW 
- o tern wszyscy wiecie. 

Nawet naiwiększY, wr~ Polski', ów 
wróg, który jeJ z sz.ataf!ską rron1ą, ofiaro
wal nlliex:ze krzyżowe do krw:aTW'e\i rozpra
·wy. pod Grunwaldem i który v.nszystlde 
potęgE świafai przedw niej bu11'toWa'l -
za'\V'SZe znalaz.t u Polski - grób... Psie 
ix>le... ale nigdy nde :uszcze.knąl palmy 
zwydęztwa.. ' · 

O tern wszystkiem wiadomo wam.„ 
A że na widok nrezwyci~o:ntj Polski 

- zazdrość ościerunY'Ch rnoca1rz)', rozsa
dz.a!la im ~iers.1 i mózgt, że za ws.zeMcą ce
nę chciano ją ujarzmić, a ucz:ynić niewolni
cą choćby dla: tego. że pi~kną byfa jak 
aniioł i niedostępną jak westalka - o tern 
Wliede również - a1e posluchafde oo sie 
stało - gdy anF prośbą, ani ~roźbą, ni Qg

niem, nr mreo.zem nie zOOlano jej zitamać ... 
Staf.o st-ę to, co wam opo,vie dalszy ciąg 
łegend'y.„ 

.„ ... Wladcy sąsiednich kram przyty-
kaiąc~h do ziem Królowej-Matki, którą 
wierne ludy naeywaly Po~ą - oczyin.ili 
tadenmy sąd nad nią i wydali zaocznie -na
stępujący 1wyrok: 
. - Pooiewai± Polska OObrowx}lnt-e uledz 

na!m n rechce, a otwartą · ·wotną . nie oślę.
gniemy zami·erzonegio celu, przeto zlamiie
my jej potę&G zdradą wlasnych jetj dzi·eci„. 

W 'Chwili gdy nie2.lg'oda romied w 
kraiu tunit i gdy w braitobóóczycll rapa-

kto takie osz.cierstw.a wymyśla, z tym łą
czy1ć się nr·e moon:a. 

Drią.rim powodem upadku gewerkfe
rzjnu jest stawante w obronqe kapitalistów 
i p<:>~ąa;enie s±~ z tmJiyą kopainrainą. ~·Gór
nik" porwiarda co prarwdą, że z.a:rzuty te są 
iw:ymy'S'lamii SocyalistDw, ~ którymi 
11Wi:ams'" je pciwta~, lecz Jes.t to talki sam 
wstrętny i rozmryślloy fa!lsz „Górnfka", jak 
wszystkie 'iJme. 

Bowiem ,.Wiarus" wyraiźnie zarzuty 
swe IIB.a:sad'nial, a zresztą ieżeH dwóch to 
sam6 mówi, to tern więce~ mafią pr~do
podobi'eństwai za sobą~ Ze ge-wer.kferajn 
stałe po stronie kapitailistów, to udowodni
liśmy z ode.ziwy gewerkferainru pndpisanej 
przez Barczyka, w której to gewerkf erain 
napadł m nas w: natiohydnieiszy; sposób, 
za nim my \V'ogóle st owo o gewerkf eraj
nie w tej sp.raiwie napil.sałliśmy. Żeśmy 
n~ zarzu.t udowodlnii1~ na to ,,Gómik'• 
nie Z\varża, lecz dla zamydlętn~a: oczu czy
telmlwm swym powtairzai z rozmystem 
swoje. 

Czyż ~,06mi'k" sądzi, że robotni-cy 
~łacyi są na tyle nieoświeceni, że się na 
jego maurewrach nie pozrnaJą? Ze z:aś ge
werkfera}n po;lączyl się z pa·rtyą, kopałnia
r.ną, to wie katżdy rohatnik nawet z; ge
werlderatnu, p.isaJy. o tern centrowe ga
zetY,, okaial'o sh~ to. przy wyboracl1, w 
których koµalrnra si.la z gewe:rkferajrrem 
rękai w rękę, więc tu1a~ dowodów, ~e 
niie potrzeba. 

Dai zwycięstwa so.cyalistów przyccy
nllf się gewerkfersJ.n dalej tem, Ze. i trun, 
gdzie Polaicy m;a.Ją wię;kszość , p()JJOSt.awial 
własnych kandydatów„ na prze.kór ,.lk
drnacz.ertlu'' ai 1ta korzyść . wcyaltstów. 
„Zjedinoczetni.e." nartcmiast trom, gdzie nie 
mialo wiidioków, kaindydatów. nfo stai"W'tla
lo . 

Przecież Polacy, gdzie są w wi~sro
ści, inie Pói<l4 za rrmie,iszością niemiecką! 

Tak więc gewerkferaJn rozmyślnie sam 
soblie g<0tuie upadek ai osfatni\ numer 

. „Gómika", '\\ryd3lny już po 'W}1'bo.'J"a'Ch, wy
karz.uie oobitn~e, że gewerkf era1n z. tej diro
gi, na której obecnie pooiósl tatką klęskę, 
zawrócić me dce. 

Rozumieć moiemy, że poi takim ba
lasie ootkHwa klęskiai gewerkfera3nui tiego 
głowaczy z:upefaie '\\Typrmva<lzifa z rów~ 
nowag~ ie, by ją zakryć, gew-e.rkfer&Jn 

· wśdei&Qść swtolią wYlewa na Polaków, na 
„Ziedrrocz.enre~' i na ,.Wiarusai Polskieg.o", 
ale wszystko ma swoi~ grainice. . 

J~eH „Górnik" w ten. sposób walczy, 
my pmtest nasz ponowić musimYt. że 
ksiądz katolidd, (faikim jest . ks.. wikary 
Brauns ze względu na swoją godność ka
plańską ~ Kcśdoła k~iego, do rady 
honorowe@ gewerkferzjnu: ~eć .nie po
wtn.ien. 

„,Górnik" zaslaniai się "\V1)rarwdzie tem, 
że ks. Bramrns po po.fsku· nre rozumie. ale 
tern samem oskarża się on jeszcze wiecei, 
bo przy1~naje, że nre napadatby w taki spo
sób rra oois, gdyby ks. Brauns po poł'Sku 

r02umia.t Zresztą i ks. Braunsa to w·cal n 
nie usp:ra wiedUw.ia1 bo rzeez.ą jego cz.u s 
wać, alby mstytucya, w której zaimuue wy c 
bHrrre stanowisko, nie siała z:gorszeni.:ł!. 

Jeżeli g.ewcrideli8fl'1 z. wlasiea j: 
pooiósl kłęsh, to ,,Zjoonocz:e111ie" z. wybo- ' 
r~v może być zadowołone. ~ 

Z powodu zaszlyclt g:ru1bych aiefor- I 
małtrośct „Zfedoocunie14 ~ylo protest l 

w ooręgn 35 w RohiPnighauseni, 253) 254 w 
Rauksel, 231, 233 i 235 w. Rauksel. Po- „ 
wód oo protestu dal naturalnie gewerk- ~ 
foraht, stojący w ścislym związku z k-o
pamia. W jednym olm;gu zabrano urnę ~ 
wyborczą przez czas oh~ nai kopal
n·ie, w drugich urna stała pQd stołem. a 1 

gewerkferaJniści rozsiedH się kolo sto4'ów 
nie \VIPtfSZ'CZ.a·iąc nikogo„ w inn1ych_ były 
w urnie prócz kartek wYborczyich także 
karty legitymacyjne. . 

Czyż „Górnik" p~nąlby jesz.cze im
nych d-Ow10dów, że gewerkfera'.fn polączyt 
się z kopadntami ? Dla nas one wystarczą. . · 

Ale dOOałmy. jeszicze, że Wi Altenessen 
kierownik kopam~ przy.wofał . kandydata 
Balaka oo sietl'e i za'g'roz!l mu. W}'ldale
niem z pracy, jeżeH ge-\vierkfer~rr prz,epa
cilnie, a w W am1e wydaJoin.o p. W asielew
ski~o. wybrane.go na zastępcę starszego 
kn<łpszaftowego, 14 ,b. m. z, pracy w lropa1-
111t Plu1ho ·~ to bex wypowiedzenia. 

. ,,Zjednoczenie'• wystósowaJo . natural
nie energiczny protest. Dlai rodaków wy
bory te po110Staną ·d'ffiviodern, że 
„Zjed1r11oczenie" dzielnie pracuae i ~"O or
gaatiuoc:yai polska jedyinite szczerze broni 
itch interesów. 

Z wojny rosyjsko-japoiskieJ 
Londyńscy iadroWlCY woisk01wi1- twfe:r

dzą w swych pismaclł uporczywie, że po
l()'Źenie generała· Kuropatkina w Mukdebie 
iest o wiele iniebezpiecmie,iSZłj, ainiżcłi 
'W>Ogóle p.rzypuszczai opinia pubBcztia w 
E~ropiel, l(urokiemu: . \V'prav. ,_; na ra
zie nie udafoi się posunął 'ku pól.nocy;, gdyż 
brak mu PJ\.""Wi.antów, musial oo odi;rfć 
marsz 80 mit 2.11gielskich bez .odoowieilra 
zapasów l dlatego też .chwiło~"O się za
trzymał, z chwi1ą przecież 1 cily z Niu
C'7JWliilllU otrzyrnai świeży prowiant, bę
dzie m~ł natycltmiiast podjąć daJszy 
marsz ku p&1Jro.cy mający na celu obejść 
Mukden i pqeciąć komutnikacyę między 
Mukdenem i Tie:nlinem. To też I(urop.at
kin będzie zmu.srony szybko cofnąć się z 
Mukdenu ® Tienrum, jeżeH będzie chciał 
uniknąć błtwy. Zdaje srię zaś, że stain 
WQisk ros}'UsJdch jest tak zly, iż o stawia
niu cz.alla genera.l<JWi I\urokiemu albo po
lącz.otnym ańniom japańsidm mowy łYyć 
nie miotte. 

Dotydi.czas nie ma wiadomośd o dal
szych poważniejszych krokacb .woj.oo-
111ych. Pod datą 14. b. m. depeszo.wal Ku
ropatkm oo casra, że patyczek nie było 
żadnych. Silny od<lxial japoński wzrnoc-

iciliwości" wkroczymy oo Jej ziem r op~u- ~za na wszystkich ziem4ach polskrqi 
<llbwości" wkroczymy do jej zem i opanu- od morz.a do morza. .. 
ieTT?Y łei, gv.,'łQU zapewnienia lud-Om ·wiecz„ StosoWlłlie oo wydanego przez wro-
neg-o spokoju. góW wyrodcu - \VOiska ich wroczyly do 

Dunma Polska będzie wtedy u nóg ma- ziem~ polskiej... -
szych! Pochańbimy ją, ai potem Pll'Ści!lnY I(rólowa-Matka wezwała lL~ do obro-
w świat o żehracz:vm kilu.... ł(tóż wtedy ny ziemi rodzPnln~ . od najezdcÓ'W ... 
spa.trzy' na ntią. c;.hOCb.y okiem ntośnym? Garstka starszej a wiernej braci sta-

Polska z;głnęlai! Tak rzekli sąsioozJ u- nęla WTaz z ludem priy Matce. 
rocztj, s.ławneJ i niez:wydę"~ed Matki ina- · Bói z wrogiem rozpoczął się tl3l śmierć 
rodówi, i wykooali wyrok 00 eto joty. i życie... W śród straszych., tytatniczn~h 
l(tóż JdJ po<l:a dt<Jń pomocną! wysi~ków - za~tępy wiemych !Xwwni-

Wsz:ystko 00 było w rch ludzkiej mo- ków uregty wre~~ie przemocy. 
cy· _ zrobili. \Vrog'owic podzreU między siebie 

za kh poduszczeniem ~śni"eni bra- wszystkie z.Wmie KrókrweJ-Matld; -
'Clia. z:watnt starszy.mi w: -narodzie pterwsi przerażonych zdrajców . odprawi U z ni-
podnieśli bunt przecłw ł(rói'O'Wej-Matce. czem i Qgl-osili światu tryumf nad zwydę-

Okropny byl widok rozbes~ei żon~ Polską l 
A Jednak Boiska n1e byla zwydęiJo-

starszyzny grciącej pteściami Maiestaito- ną !... I chociat wróg okrutny paHł wsro i 
wi: Bołski... miatSta, lud je napowrót budowal i cho-

Pelina bezbrzeżnej rnilośc} Kr(Jło'Y3- ci'alż burzy~ świątynie Pańskie - lud w 
Matka wyciąga;ta swe ręce ku bootuiącei clulltach się modlił... N. gdy gloszącym 
s~ dziatwie i głosem lagoduym, zawsze nieśmiertelfl'OŚĆ Polski, wróg wyrywał ię-
cz.ulym, ·bo macierzy11skim - W()fa-la: zyki, a zapatrwnym w cudowną twarz 
Złe wam będzie, gdy ni«iie utraciicie - zigi- KróloweJ-Matkr - wyluipial oczy, ro jed
mecie z piętnem hańby na ex.ole a dzkd mlik śfepy i niemy rodził~ i. ·mó
wasze przekHnat bcdą was iako wyrod- wiącego a ci znowu iglosilł wiairę ojców 
ków... Upamjętaicie się! upamiętajcie!... swokh i patrzyli w prrejaJSną twarz ł(ró-

Nl.e pomogły z.a.klęcia meszcz.~Hwej łowej-Matkl, czerpiąc z niei otuche · na 
matki, bu.nit szerzyl się coraz ba!fdriej. przysztość. 
N?esfon:ie dzieci, których .oodtroskliwszą I chocia:i setki tysiecy wiernych jej 
zawsze ' otaczała opieką' ;___· wypowredlz:ia- syn Ów ginęłQ rai: wnrraniu i . w lodach s~;
ly jej posluszeństwo i wraz z wrogami b!rsl\!ch, w katorżnych robotach i w nie
krM'y spisek na }e!J życie... woli nienlieakiej - to jednak nJ.e zniewcli-

A wrogowie coraz bardziel podsycali ło ł(rółow.ot-Matki do uchylenia dumnego 
zawziętość W'Yrodny_dl~_d_2'1_·e.c_i~---roz:d __ .a-~_croła prze.d orgią przemocy. 



niony przci. kooniicę i artylery~uną.ł 
sie ok<rlo 5 kiłdmetrów. na pól!noc l!'d--sta
cyi Jentaj. 

Z Muki'denu dooo:szą, ż.e grlówna siła 
japońska wyruszyła już z LiaoJangu i sooi 
w1 Jentai. Japo11cz.ycy zbJM;yli si~ zwJa
sxcza ku lewemu s.krzydln rosyjs.kiemu: 
~boo Japończycy zarnierzadą, utwo-

. rzyć z 3 dywfaył czw~i.r·tą annie, która je
szcze więcej nrż Kuroki wysunie się na 
wsdlód by przeciąć Rosyanom lilnńę od
wrotu. 

l(orespondentowi paryzkiegp ,,Nratilo"• 
ośwfadczyl poocl japo(1ski w. Londynie 
,,.ttati.asziH, te mylą $ię ~rozo ci, któr.cy 
twierdzą, te sily J arponrll prędzej sie wy
czerpią niż Rosyi. Wojna może wyczer
pać siły obydwóch państw„ lecz da sie to 
wi'ęCej we znaki Rosyi niż Japonfa 

Przyszlai bitwra rostanie prawdopo
dobnie stOCW!ną pod Tielinrgiem. 

Co do Portu Artura, t-0 Japo(liczycy 
:zamirerza!ą twrerdzę wyg~. Przez 
zdobycie Portu Arturai roprarwdal 50 ty
sięcniai ~r~ będz.te się ~la polłączyć 
z wojskailli 10011dżursk1erni, lecz; Japoń
ęzy:cy madą WlOiska pod <lostartidern:. Z To
kio do.noszą, że marsza~ek OJama otrzy
maq rozkaz, by przeszedł 7.JlIDW!ll oo akcyi 
zaczepnej. · sk>QIV . okoliczności na to po
zwoilt. Japoiłczycy nie przerwią zatem 
operacyi w zimie, lecz. będą się staraili ze
trzeć zupelln!ie amtię l(11ropatkina. 

Z Charbim ()!glasz.a „Ros. a~. tel:', ·u 
pod 'Portem Artura leży Vłłelłm li'czba tru
pów, których wyziew;y z:ai!:rlllW~ą porwie
trze. Japończycy prżeszkadzają w usu
W'alndu ci0it poległych. Bombarctowa111ie 
twiferdzy Illie ustade. Japończycy obwaro
wują simie swe stanowiska.. 

Wiadomości z~ świat a. 

W zjeździe tym zatwierebQlne być ma
ją daw111e uchw.a!y „zjazdów sldernie~iic
ldch", główniie antypolskie. 

Podnłesinną także byla {t jednej stro
ny możli'wość z.jaz.du trzech ~esairny" ale 
zjazd too nic przytcm.e do skutku z. tego 
piowndu., że cesarz Pranclt5:zek Józef I już · 
przedtem wyrmówilł się ()Id wyjazdu za 
granice, wobec króla Edwarda i króla 
Wilktora Emtlooela. 

Z australsłdch wysp. „Daily Tele-
g-raphH dooosi z Liverpolu, te ośmru nmd
tków z: za~ogi staiku ,1łieckbarth", który 
ugrząz1 kuło Nowe.i Gwinei padło ofiarą 
ludbżerców. Siedmiu maHków. ocalono. 

Z Grecyi. Dzierrniki domo~, że pre
zy<le~ m»nistrów Theobokr..s nie chóal 
przJ1ą.ć przyiwópzców op(}zycyi kreteli
skieli i ka.za~ ki .od~, że rząd po 
powrode ks. Jerzego z podróży do Eillro
PY ma zam.ia'.r z:aiproponować lfueralną 
łronstytucy~ dla Krety. 

Z Gałlcyi. Po 40 la.taca piObytu w k:a
torze j, m ooi'edlemiu w. I(rasnojarskui za 
udzial '\Vl powstantu z r. 1863, przybyt tul w 
powrocie db fu.lęcinra1 -wlości'2al'.Un Józef 
Grottl!dek. Nie korzystal oru z amnestyi i 
zostal m osiedleniu. Obecme, gdy nie 
chciał przejść 'na prawos1aiwie, władze ro
sy~re wy.dałiły ·go. 

Z Prancyi. Minister mary.rrarki Pelle 
tan w roznnowie z jednym z 'dziennłlrany 
oświadczyl, ~ przypuszcza, że francuski 
attad1e marynartd xnai<tuje si~ jeszcze w 
Pórcie Artura. Zresztą. minister spodzie
wa się za ·JX)!Średnictwem r1.ądu1 japońskie
go, dO kiórego si-ę zwródl otrzymać o 
attache frain'Cu:skim pewne ·wiadomości. 
Sprawy wysłania jetd'nego krążoWndika 

·nie do p. landrat.a w Inowrocławiu, posy
lają;c na dowód ksią.żec-z'kę od kwiłtDwania 
podatku. Pan Gawroński kwituje tak da
wtni~ jak i teraz wszystkim po polsku. 
Ks~eczka orwa wróciła o.d p. landrata do 
kom1sarzai obwodowego w Gniewkowi
cach, który z.a!W'Czwal pana Gawrońskie
go piśmiennie, a-żeby odtąd kwitO'W'al ka
iżdemw po uiemiedm, g~ po polsku je.st 
nie vromo. Pan Gawroński odpisa~ p. lro
md-sa1r7JO'Wi, iż kwitować po niemiecku ·nie 
będzie, a gdy się to pann komisarzowi nie 
podoba., to oni za urząd rendanta szkólnego 
dziękuje. · Z powodu tego p. kottntsarz za
rządził wybór nmv ego ren'Cfunta, którym 
.wybrany w.stal pan Woźniak. Pa.n Woź
niaka ści~l p. komisarz na temUn, kla
dąc mu za waru ook, że tylko wtenczas ren
dantem bęctzje, gdy b~zie k,wito.w;i>t od
hi'ólr Po memiecku, 

Ze ślązk-a czyli Starej Polski. 
Chorz4)w. W nocy z poniedziałku na 

wtorek prz.ejechal poc}ąg osobowy między. 
Bytumireim i Choirz.uwemJ strarż.nb kole-· 

. wego I(annińskiqo. Cialo oieszczęśHwe
go znaleziono późnited posz:arpiaine w kawal
kf. l(.. liczy! 58 rok żyda i po· długole'tn.ief 
s1u2bie chciał na wro'Slllę przeł:ść w stan spo
czynku, tymczasem nie doZ.\volonem mu 

:· byilo t~o doczekać, ~d'yż nagla i straszna. 
śmkrć przecięła gwaltow1nie pasmo jego. 
żyda; I . 

Zaborze.. Na eiektryczneij wntraJI' w 
Za-borzu zdarzył się w poniedzialek wiecz. 
nieszczęśliwy wypadek. Trzech monterów 
praoowalo tam przy prz.ewooa~h elektryc2-
·nych -na & metrów wysokie.i draibinie, gdy 
ta nagk skutkiem nad'miemego cię±aru sie 
zlallTliala, ·wszyscy trzej motnd.erzy spadli ·na 
ziemię. Jeden z nich, Jerzy Proksz.a, po
nió!sl śmierć na mie4scu, drugi zlarool khlta 
żeber a ' trzeci 011tióst nieznaczne oblecze-

towarzysza ala teg.o, że mu· nie chciał dać 
tahaki. 

Detmold. Stwierdzono tu 420 v.rypaid.
ków choroby na tyfus. Umarł-0 d-0tąd 7 
osób. 

Kolenia. I(oloński komitet pieligrzy
mek pro:ygotow!lije W'ielfill pielgrzymkę do 
Rzymu pod przewodnictwem ks. kardy
n.alla dr. Fischera. 

Mlihlbełm nad Ruhrą. Gmiln:Y' Sty-
Ill1T11, Broch, Speloorf, LaJa.ru i Hołtbausen1 
ivtóre przyłączono do mi~ra Irczyly w 
dn.hl 1 stycznia 5973 obywatel~ uprawu'rio
,mrch do glosowania, a plaicących raizem 
395 tysięcy, 182 mr. i 24 fon. Z tych przy
pada nai Styrrum 150,656,86 rm. a 2483 ' pła
<Ał'CYch. 

Osłalnie wiadomości. 
Mu k de u. Od wschodu ~waią 

sJę Japończycy przeciw Mukde~. Ro
syjskie sify w teł stronie są ~znaczne. 

Petersburg. Local-Ailzełger do
nosi, że Japonia powołała pod broń ostat-
1de rezerwy.... : 1 

P a r y ź. Według prywatnych donie
sień petersburskich, zdobyli Japończycy 
w ostatnich dniach bardw ważne stanowi
ska pod Portem Artura. Jenerał Stoesseł 
miał otrzyma~ pełoomocnJctwo do podda
nia twierdzy w ostatecznej chwili. W 
Porcie Artura panuje brak żywności. Ja
pończycy .zdobyli fort na górze Wysokiej 
ł uslłuią podtidnować hme forty. 

Rzym. Papież telegraficznle roz.ka„ 
zał arcybiskupowi Turynu, by udał się do 
pałac Raconici i dokomł chrztu wł~
sklego następcy ·!tronu. 

Rzym. \Yedług "Vorwarts'a" po. 
stanowił centralny .zarząd partyi socyalł
stycznej · ogtosJć strejk ogólny, ~ całe 
Włochy. . „ 

. Z W to.eh. Z powodu urodzin na!S'tęp
cy trooo król wytlal dbszemą am.1resty<;. 
Do pałacu · królewskiego nia<l'esztił wielka 
licrlbai telegramów z żyiczenJiarmi. Pomrę- · 
d'zy ludn.Qścią panuje wielka! radość. 

nia. 

ł 10 torpedowców. do łrn:lochin z Madaga
skairu nie należy uwa~ć za rzecz oodr:Ż;wy 
czainą odpowiada to tyfko uchrw-ale Izby 
d~putowanych, a'by wszystkie kolon.iq 
fraincu'Skie zaopatrzone byly w torpedo
wce. Eska<lra francU<Skai oo \1/IO<lach Azyi 
wschodniej jest dziś siłnrei'SZ'\ rn;ii kiedykoł 
wid<: i'llld'zieJ i sklada si~ z 3 krążowników 
nadiri.o\V'SZego typu., 3 starszego 'typut je
dnej dywtzył torpedowców, wi-ęc bk· sa- ·~ 
motak eskadry francuskie w Europie. Nie 
należy się obawiać żadnego ataku tern 
l11lilliej .ze strony oapońskiei. 

1 różnych stron. 

R z y m. Król doniósł prezesowi mi
nistrów, źe ofiaruje mllion Hrów (800 tys. 
marek) na , zabezpieczenie robotników 

...,,. ~ · " na starość. 

Z Korei. Rząd' japoński potw!erd·zi-l 
l\fac Levyego Brownsa w urzę<lzae dyrek
:tora cel koreańskich. Z Parha donoszą, 
że Japończycy rozpo1Czną niebawem bu-
. dtow~ J~nii kołciowea z Soeułu ·do Genzan.u. 

Z Austro-Węgier. Wied'tmskiemu pi
~mu wszechniemd~cldemu ,~eutsches Tai
gebła:tt" odebrano nai Węgrzech dehlt po
cztowy. 

Z Rosyl. „Czas" donosi z Petersbur
ga, że car przyjedzie niedlu<go qo Skie'r
niewic, n.iewfadomo atoli dutychezas czy 
pa.Jedzie oo Spa~y a to ze .\vzgl~du na ca
rową. Byić może, że od*będzie się tam 
ztazd mcmarchów, gdy.ż cesarz Wilhelm 
oświadczy{, że chce odwiedzi'ć cll-ra. W 

,kolach dWorskrch utrzymuią, że }X)Ciróż 
<::esa>rza1 Wifaelnułl do Skierniewrc nie test 
jeszcze ·zdecydowaną, ale prawdopodo
bna.. 

W~zerpaiwszy ocean. łez i krwi nre
win.nego narodu. przekonał sie wróg za
dekly, że nie zdoła ujarzmić a te:m nmiej 
zniweczyć nieśmiertelnej idei, której ·na 
imnę: Polska. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaeh&łłaiela, WarlUii i Mazur. 

Pelplin. "W prreszly~artek ubieglo 
50 lat, lak ks. kanonik dr:-Zucllt wstał po
~y tlla profesora -~ przy scminary;urn 
·dochownem, który to urząd dotycbczas 
przy czerstwem zdrowiu jeszcze piastuJe. 

Z Staroprdzldego. Posiedzkieł Fran
ciszek Ol~ z Osieczna jadąc kOpm:> na 
Jamtark spadl w skutek spłoszenia się ko
nia, przYc:zem jedna noga zawis.la -w strze
miooiu, W takiem· położeniu· wlókl go koń 
o.kolo 2000 metrów„ dopółd strzemię nie o-

. de~o się od siodła. Na drurg~ dzień ma
leziorro O. strasznie pokaleczu.nego cid.y-
w.ei2o, ' - I 

Wiece. Dztśi 18 wr-zclnia·, od~ą 
się wi Hes~ i w: Laar ,wiece .~;ljednioc.ze- · 
m zawiodowego Pofsłdego", a Wt :Ei'Cklu 
wiec „Związku Polaków". SJ)Orlziewat 
siię godzi, ut· Rodacy na: J>OWyższe wiece 
łkz.nre podążą. 

Bochum. Na cześć baiwiąicego w. Bo
.clrum Naóprzew. ks. biskupa dr. Schinetide
ra z Paderbornu, urządzają tute;si katoli
cy niemieccy wielkie zebraJI1ie w strzclni
cy. 

Bochum. ROOaktorow4 HWianl,!Sa }>()}. 
skiego" p. Michałowi , ·.i(w~tkorwski·einu 
v.rytoczooo proces karny.· 

Bochum. Minister kQlei żela:zlriych 
rozporządził, ruże~y wszt:dzie., gdzie to 
mtożliwel, zaprowadzóno ,I W! .wagooach 4 
klasy oddzialy dla kobi.et. 

.:_ P a n S. B u s z c z~y. ń s k i z To
runia, wydawca ·Polskkh kstążek do na„ 
bOrefrstwa a 2arallem Wllaściciel wielkiej 
drułoatrnf - i introlłgaitomu fabx-YczneJ, , ~wi 
w Bochum. Polscy księgan.e i kolpote-

Z Wiei. Ka. ·rozadskie«o. rey mogą się z nim po~eć w księg~-
. · ·· · , m ~,Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

Poznali. P. AU1gUst Omurowski z P9- Hern.e. Podc:zais pożaru wi xamku 
znanra - ku.pil od Niemea Oilttleta ro1wairk Strilnkede „ skradzi<>no obraz w-airroiścl 

· · • · • · młe;ski, tuż pod Rawiczem . ~OŻOI)Y, Wei- Joeo .marclc. " 
I(rólowai-Matka w pełnym blasku swej 9enhof, wielkości 300 mórg dobrej · ziemL. W Langendreer zniszczy! ~r dom 

pret"WIO'tnci chwały żyje między ludem. , Nazwy J)Ołskiei ten folwark nie pioshada. . roDnika Wałi~mamna. 
Tron jej z perel i brylantów zabral wróg · -+Jego za9ada. P. Stanis~rw BaraOO- . WattCnscheid. Oómffi:' Jan Gleba zo-
- aJe nie OOolał zedrzeć z croła boskiej wski, były dyrektor dóbr wrzesf(isldch, ku- stal ntebexpi.ecznie w kopalni „Centriun" 
a!uroołl, a BG:SOO'ŚĆ bijąca od jej Majestatu pil oo Niemca f reytaga Nową. Wieś pod p0kaleczony. 
zawsze raz.! wrogów ilekróć usiJ'uią zibli-

PQS!Or~~. obsram 1800 móFg; ale cd- Borbeck.· Zatmdnk>ny przy hucie 
żyć się do nie8, by j.ą pochwycić i uja!rz- d La .Ab .i~ atfe ją lnu a.nr.owi xa W,000 m. odstf~p- „Phónd.x" dekarz spaól z dachu i zahrl się. 
mić. Dlai wrogów ijest on.a uwsze. Jakby nego, ~terfeld. l(onie pewnego wnźnicy 

Podobno jest tej zasady, że byłe z za- roroiegJy się., v.nóz. się przewrócil, przydu-
ową jasnością z ruicb!QS, iktór~ ·ongi razi.iła 
Szarwla igdy pędzil do · DannasŻ'ku~ . robłdem W10łoo ziemię polską sprz.eda-wać sz2łiąc wóźnke. l(os:ztowalo duiżo pracy, 

l(rólowa-Matka ·2ryie m~zy ludem... kaid'elmtl. zanim go wydobyto z przykrego pok>że-
0 kadxtej porze dnfa i nocy cz:uwa .nad mm ObornHd. W I<rosmkach '\VY'btrChl po- nła. 
_ krzepi na duchu tych 00 jęczą w:e wię- żar w dedneJi z tamtefszych stod'ól } obrócił Bannen. Odbyto sie tu zebranie w 
zieni:acli za niePopełnione winy, co w moi- w perz~ 3 domy mieszkalne ' 6 staien sprawie podwyższenia cen młeka. ud~ 
neJ pracy przy plugu lwb wat;Śj.ade · pę<hą i 19 dalsz~h stodół z tegorocznym sprzę- looo jednak powstać przy cenaich dotych-
11tevrolnkzy swćJi żywot i zJaiwia sie utę- te.m. Ogi'eń został spo~warrry paJąc-y;m czasowych. ..•. 

Papierosem. Kettwfg. Z Dussekrorfu wiMf óo Bo-slmiooym oczom robotn·Mra ślęczącego na<l 
księgą narzuconych narodowi praWi i o- W NlsZczewlcacb 'pan Gawroński ro- chuttn dbz.órca pewnego więźnia. W dro-

Rozmaitości. ·· · 
· Niebywałego zdarzenia widownią był 

w tych dniach sąd miasta ' Plaifiek:rw ·sta
nie NeW\ J erssy ·W Ameryce. Sędziem1t nie 
JX)dobaly się zbyt ostre wyr~ obrońcy 
jednej ze 'Stron, wystęP1Jfjących rw. procesie, 
k~ mu przeto natychmiast salę sądową 
opuścić. AdwOkat jednak nie wypelnil te
go ~azu, wó-wczas ąędzia rzucil się na 
niego h tak zacząl obrabi:ać ~rebo~aka pię
ściaml~ ie obeona w. sad.i k<lQWej puhli- . 
cz.ność z trudem zootafa wyrwał obłattlego 
krwią obrońcę z pod pięści rozjusronego 
s~ego. Jedna: z pań na widok dziki.ei 
te.i sceny zemdlała. Pokrzywdzony adwo
kat zażądal usunięcia z. urzęcfii z.brt kre
Vlkii-egQ przedstawiciela sprawiedfovośiei. 

Dolłua śmiecct. ZnialazJ si~ śmicaly 
badacz, który się odważył w.targnąć do 
doliny. śmierci na filipinach. Miarnem tern 
ochrzoone. rostało-Seełand na: wyspie M'im
danao, które od lat wielu słynre z obfitych 
skarbów. zlota, nieskplotaitowainych wszak
że, z Powu.du zabójc7.j'Ch gaxów wuMmni· 
cznyich, jakie sję wi OOłinie unoszą. Droga 
pracz dlolinę tę jest tyłko kilka mil angiel
skilch. długa, lecz gesty nieruchomy obłok 
trujący<;h oparów zasłania ziemie przed o
kiem ludzJdem. Ameryikaniin, ~ńskrem 
Rudy, w . towa'rZystwie dw~innych A
merykanów ł dwóch przewodników kratio
wców wyrll'SZYł z: Manm i, pozostawi
wszy jednego towarzysza z przewo<Lnikami 
na górze u wejścia do dolmy, sami z dru
gim zeeszlb z gór. Obaj aeH na gtowie 
hem, podobny oo tego1 jak'!~ nurlrowie 
a na plecach maJe zbiorniki ze ścieśnionem 
powierzem oo oddychania Tak uzbrojeni 
prxebyli cz.as jakiś ·W dolinie i powrócili 
z workami? pelnemi .z.lotego piasku. Pan 
Rm:ty zamierza w ciągu zimy powrócić do. 
doliny, zaopatrzony w odpowiednie przy-. 
rządy i rozpocząć eksploota:cyę skarbów 
zl-Ota. 

bowiązków i zjawia sie ocwm tyjącego stal z.tożony z mzędu reooanfa kasy s.zikól- ctze więzień wyskoczył z waigonu, lecz 
wśród obcych wygnańca... nej za to, że nic wla'Cial dostatOC1Jltie talk się pokaleczyJ, że odstaiwi<:lily do Wesoły kJlcJk •. 

Ntema zakątku na śwłecre gdzieby bi- iezykiem niemieckim. „Dzrennik1.Ktti." o- WerQ'en, twnże niebawem um,arl. „ 
Io jedno choćby serce J)Oł-skie a l(rółowei- trzymał OOtStępuaące wyjaśnienie: Gełsenklrchen. Kopałn4a ,,Holland" Z pieśni sielskich. 
Matkr ~nie było. Zjawia s~ zawsze w Pan- Gawroński, który inż dawtniej świętowafa w piątek z J)Of\V()!(iu braku wa- Poklócil się Ma.dek z Jagn~ 
porę z pocieszeniem na ustach i .w bez- .lat kilka z ' urzędu urząd rreudanta szkólnego gonów dO prze\VQZu węg-IL · · Poszedł.' tapić sie na bagno, 
granicznej dla dzieci swiych miiłości, dfa spraiwowal, wybrany zostal po zlctieniu „ Steele. I(opa?nia .,Heinrich" święto- I zaklą,t się rozsierdzony, 
.wszyŚtkich ta.Humin-em przysziłego szczę- urz~du ,tegoi przez .:P.· Now.ak~ ie~fQŚ- W'alla z .poW'Oldu braku JX>Prtu na wegJ.e. Ze nie wróci }u.ż do żony._ 
ścła... .. · ·'· · · · · ·· ·nie na" łat. 6, ·~ · kt6t;ch„· trzy· 'lata jttż' ·iest . ·„ .•. Cou.rl. W · kokso:wnt ko~! ,.,Courl'·' Wygk><:lniawszy jednak w. bagnie, 

_ l(onłec . Leg-ę.nd;y. _ rendarnem. W zesz.lym kwartale przyszedł wpadł robotrl.ik Gerwei-sich na .oo dO(iero Wnet spolromial, niby jagnię 
S• }.,.,,: · 1 0""' -A,. • ..:. Królowa ck> ·rne:go wlódarz z Leżyna zapladć ·~ wydobyty z pieca koks i poparzył się bar- I powrócil dra.lai, drala! ••••r łUC~Cie. ~ Cl() uivw1 -
do wiernych swych dzieci: datek sz.kólny. Owemu włodarzowi zchlwa dzo niebexpiecxn.ie. By mu·. żona ieść oo <Wa, 

.-.w11łiMl~~~~~;,:..,:;;.::.;~:...::.::.::.: ______ _l__,__.:___,_..__-=.,__.-J.~~.....L~.,..,.,...__,,,_,....,...,,,bl.,J_~_jjla..a.Ju~--'JJL~~!2lil:~hL-f~kłiITT±.t:eL1-__ -13ie:wu:bU::.:,bk:ifil_i stzvlod~~~1~ 



!7i ' „ " l Smuttty. 

-- Ozego ty si~ w:cią-ż wpijasz:? 
!,' - Bo chcę utopić swó.i smutek. 

- I ·c&? udaśe ci ~ ta? 

„ . 

- Odzie taan ! L~~dak ply,-..ra wciąż 
po wie.radm„. 

Kalendarz. 
N ie d I i el a, 18 w...-ia: Ryeurda., Tema

sza (Dobrowida). 
. P o 11 i e d z i a ł e k, 19 wrzeitńa: .l nuereco m. 
(Krz.epimir ). 

W tor e Jr, 20 wrzcMiia; Eusta-ohlu~za, m. 
)Myślitłław ). 

Słońc~; wsehod~ .1aobodzy, 
Jutro. g. 6 m. 40 g. 6. m. 7 
Poj1drze. g. 5 m: -42 g. 6. m. 5 

.st a a po.go dr; Wezór&j cały dzień ładne 
powietrze. D.zls de pełmlnla l'Ówoiei. 

T e r m o ~te t r ..vskav.ywał wczoraj ~ g~J 
6 po poł. , dziś 6 8 man& o 12 w 
południe 15 atopni R. wy.0aj ~er&. 

Oełsenkirchen-Ueckend-0rł ! 
·W nledzielę dniai 25 wrześnJa o godz. 

4 pop.of. odbędzfo się na sa1li p. Dreickhau
·Sa, p. uł. SU<lstr. nasza, jesienna zabawa. 
Program: Strzelanie dl() ta:rczy o inaigrodY.. 
występ druhów z ćwiczeniami, teatr krót
ki al·e bard'w ziagmuaący i tanrec. Wszy
stkich narrn przychylnych rodaków zaipra- . 
szamy jak najuprzejmiej. 

Wydmał Tow. Kimn. · „Sokóf"„ 
~--~--

Hochłarm11rk:„Stuckeobusc&. 
W sobotę d1n1ia 17 bm. po pot i w nie- · 

dzi1elę rano, 18 bm. Jest w kościól'ku ks.ks. 
Pmn'Ciszkanó'o/1 w łfochlainnk-Sti.rcken
busch sposoboo,ść do spowie<lzi w ię.z~u · 
<Jkzystym. . 

--.Koło śpliewu ;,Chopin" w Bochum-
Hofstede. ' · 

. W niedzielę ctnia 18 września po <>bic- : 
dz1e o g-0<lz.. 3 od1hędzie się lekcya śpiewu . . 
O licz111y u<l'z.ia-ł w lekcyi uprą.is.za, się. 
Cześć polskiej pie'ŚnH Zar~d. 

Proslmy zapisywać 
„ Wiar11sa Polskiego" · 

na IV kwartał 
Pr.zedplaU!i wynosi na pocztaich i u . 

list<)'Wych tylko 

I markę 50 fenygów, 
z <>d1noszeniem d'o do.mu przez lilitonosza · 

·1 rnr. 92 fen. 

Wiec w Eieklu. 
odbędzie się w uied~e1ę dnJa 18 wrześtda 
o godz. 3 po poi. na safł I'· Teodonl f~ 
hege, przy kościele katolickim. 

O Hczny udziail Rodaków z Eiclda i 
okolicy uprasza się. Związek Polaków. 

Na wiec przybędą obey mówcy t także 

z Polski. 

Bank lodowy 
w Grabowie (Gra.iow Be«.P.) 
przyjmnje depozyta i płaci 

4,o 
Grabów (Bes. Posen ); dn. 

2 września ~ U04. 

BA•K LUDOWY 
Eingetragene Genossenschaf t 
mitun beschraenkter Haftp rlich t. , 

A. Degórski. A. SJelszeł\ski. 

Ladwtk B"-~ 
E11lan~"" 4. Booh11Dl, Etrl•upue 4. 

= · Załotbne 1835 r. --
poleca swe wielkim w:ypone pe nijtaatH,-ch 
ceqcli wuelkie ill8ł811meoty mtt~c.mne .1&&. to: 

skrzypce.,cytry,flety,klarnety, 
haraeail&.l „ .... i „ reeeif.łpaia, 

i~benki, pe4stawki -· aut,. 
~aseczki tak~we dl• dyrygentów, 
wszy~tkie ga.tunki atrtm. jah i -w.azełkie 
przybory do łnstnmentów. . 

Dalt,j polecam wllłlelkie 

tow..., toożene, 
jako: fllrłkł, •1p.r11iezkiy Jeeki, i-t•4 

W.wu-7 •el'Załle jaka: portmonetki, 
torebki d~ cygair? torebki do litatów, k~ki, 
oio pedrózy, torm&try .azkófoe, szelki, paiki, 
noże kieuonwe., karty do #Jl'•niP. itd. itd. 

2 czeladników -- fl•Mll'5dJlłl 
krawieałrleh e 

;:.::ts! ~ ~~ Ba~neŚ~ Betlae,- · ~ • 
}';::: •a.••rek, W Bitt~del~ie. i. okolicy. ·. I 

laral'P'lee polski, VI obe.c walk1 wypowiedz111n•J 11.aszamu ~kładowi . A 
BAUKAU, ul. Bl ... adca pr.dll tuteJs.zyeh h11tikat,yaMw, chaących nas ogłodzić, .-

nr. 11· polecamy gorl\CO na5~ 

skład t1war6w kol-Onialnych. 1· 3 słuiqce 
Polki, m~}d!\ liłuib~ od 
i p~a PMIJ ...,,.,_ 
Mkiclt nałupen i do
brem obejaciem. 

H. Engełhardt. 
l•terM l'ffltmki i ,iadaln.iA 
W ·Dałlkea p.Reme, 

Cł'ae~.r11111'. 23. 

DO RI 
w -~ew W.Ks. 
Poanafi*iem, w którym 
jeat od 16 lat zaprowa
dzony interes elodlarski 
i rymarakf, jetł z pow-o„ 
du ob,jęcia innego b.itł!-· 
retlJ, na aprr:edat. Blit-
1z1ch wiadomo'Śei udziełi 

•a•k . L1łffłfT 
w Kr ob i. (in Kroeben 

Pr. Posen). 

Ptlska shltęea 
maj~-is zan.l'J miej~ce " 
w polfl!Um donnt w wy
Mkich llluiługac\. Zgło
ue.u I.a ;>ir.ey,i mt.i e ek.sped. 
1.Wiuu11a Pol-.llti.ego'~"' 
Bochum. 

tłMzczu, artykułów b~garskich i t. d. 
Kaetejewkl 

z polskiej fabryki C. Ada:rnikiego 91 Poznania, za~e 1· 
d0 nabycia. „S..k•k•H polecamy po lmrtownej 
cenie łlliesz:alkt ł paa:kL 
. Jtffae7! Wie peawóleł•, aby laas palako- • \ 
zerey mmar•• wa~ llS4.talt1 e f 
Ba.z-ar polski A9nie8zka Kunz w Bitterf eld.v.:ie • ~ 

. Burgtttr nr. 44-. Burgstr. nr. &:4. • 

···--····----··-··__. •••• ~·~·~-··: 
11 . L. Stawiński, . ftll!,-.~· • 

• Braci., • 
• · Maryańska. ul. 5„ • 
• poleca: • 

• Wspaniałe kołowce ju~ od Mr. t>9,P-O • 
• maszyny do !~yda już od .Mk. 55,00 • 

I
_. m1tSzyny do gotow. jue od Mk. 5t3,00: • , 

maszyny do prania j:ua od· Mk. 06,00 
rnas.?J. dG '. wyżdżym . ju:i od Mk. 12,00 
Piece do ~mmnia jn.ż od Mk. 7 ,50 

_.._~ ~ • Dl• :aowożeiacew całkewłte wypra"M'y, spr.zę- • 
Dziewczę • ty lmchenn~, naze, widelce, lampy ścienne i stołowe itd: .• 

~rka pouą.Chlyeb ro
de;i?ów, 15 d() 16 lat, 
ma.1~ elłę6 wyuCłlenia 
.tę doekóuale kupieetwa, 
m•łle 1i~ zaraz zgłoa!ć dQ' 

• &l1rnownym kołownikom polceam mój Ił 

Ił wielki debrze urząd.zony wa~ztat • 
• ~·raoyJnw dla ~ół i maszyn do • 
• . ~rcaa. . . • 

, .&. Jl•tajcs~, • Wykonuję wszelkie reparatury t.anw .1 prędko pod • 
i!ddad to~uów blonial- ,1 • g. warancyĄ. O. dnowienie st. arych kół i pouiklowani.e. • 

n7ch 1 łokciowych 

w Wa11nc-UnllerMb, -···-·-····--· · • •1. fb:str. nr, 15. . ' · . 

-- Słu.tąeę p~Jską oeoooaooooooooooooooooaooooooo 
tłd Hfllz lub pób·iej po- . O 

' .. 
' _, . . ~ ~ ,.%„::.': 

P azukif~ d w6cb o- . 
eób de mego 

a.zebu.ie Na J·esień i zimę'' g 
..la• A:dam~k11I . • o 

war-.tat• 
Vegelhei11~ Grlinett'. 2, spro'W&dzlłem rdine modne mstery-e •a u- O 

pod Berge . lłorbeck. b1·ania, 11p<>dnie i p:iletot.y oi wykonywam I 
w!zyetko . tkaokie:a• 

do wy.rabWii& jedwab- ' 
'l'ly•h i wełnl11.uych ma
teryj. L1uiłiie, którzy iu
wo..lid2ikl\ rC!l1'4 pohie~a.
ją., przyte111 ch<:4ł si~ 
lekk~ robot~ trud.ni~, 
gost.uą wylłC.r:eni tk&ct
w a. 

Służqca · podług naiary. 
uczcilf'a i dobre rojąca z d b 1 · 8 
iwiadectw$ snajoae za- a o re etenie i robot~ gwa.vautu,ię. I 

Ceny bardz~ umiarkowane. Rodacy, ktbr11.Y-
raz miejsce. b hcl li · ć. •. Laa•taeheidt, Y c e .mie ubrani~, niech napi11zę, kar-

8 tę, a. cbęt1ue przyb~c19 wz~~ć miaro, O 
roiiciany, „ 

!.e;-:!~~~i.!~b~~~: I Apolinary W ojczyńsk1, § 
J(. T UH}:ildd, 

E'lberfe-ld, Ma.rien~tr. 15 
:Mój wa~t&t 01ła,idnje 

się 11rzy lll. Sehro~er
Hk. 16. 

Qe>IM • .'feioe•, Y•'O.imtr. No. 43. O 
2 pedritujący Od I · er.tka •I. liarlt!~tr. n 8 

n111iejący po p:>-lsku mo- w . I.lit• ~·· 1iJPCłu1tr• ~ 
gą. codsie1m1e 20 do 30 000C1)00000000000GOOOOCOOOOOOO 
>nDI"ek nu;~b!ć Zgłosze- -·---
nia p<l-d llt R. B. H. d-. p ostbestell F l ek~pe-dycyi tegoi pi~rr n . ungs- ormu ar. 

1>0A111eryki i Kanady 
wyprawa najwięk!'!z:rmi 1 :na,itJ05pie3Zniojszymi 
par~statkami poettowy111i : 

l.G.F.relłtlbe11wAatwerplł. 
Od · wł:a<l161 wyier.e,i knnce11yonovrany clre-

pedyeat ekręto wy. 

. J>at'Ot5t&flti ~yjeMb.il.\ wpr~t. f6 . Aw.twet>pii 
<l-0 ?W•.,-•c• ..J•tk• ce lłoboto: - do Jł»
lfli4eUU co 20 dni; 4- do llana'łlly 
(Quebee) ·eo 10 cllł'i. · 

Nie przesiad.i. aię. nicdllit nie etawają ped
CJ-.M JMdr6ty. Karty P"d.ró&ne do W!.&Jf!t

kleh ~ęfeei ~ó* 1.1eda.czooyeb i Kauady 
"WJd~waa~ bywt'j, ~ ctlnach o-rygi1J1ilaych. 
Prmpekty bupłataie. 

Po hlit!MGe ezcaególy zg}uu~ si~ nate•y 
, pod &dresem: I ,M.G FreudperginAntwerpen 

va.a Lerłautraat 10 (Belgie.n) 

kh bestclle hi1ermllt bei dem J\aiserli

·chen Postamt e~ni Exempla;r <kr Ze-itui!1g 

„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs.

preisliste 128) · fiir das IV. Quartal 1904 

und z.ad1e an· Abonnement und Bestellgeld 

l ,92 Mk 

Ohige l ,92 Mk. erh.aJten z.u ba1ben be

sch·e-in ig·t. 

• ~ • • • ' . • 1 d. ,. 1904. 

Kalserl. Postamt • 

' ' . 

P OL 8 K I . 8· Kl A O l O. K C I OWY. HERNE w 
' „ Iii ' 

·ulica Dworcowa nr. 21, 
. ·w. mjejscu p&Jla M. aartoga. . 

Z dniem I paź41leralka otwieramy s.klad łokciowy, na eo już dziś zwr.aeam1, twagę Rodaków prosząe o po-
parcie naszeqo przedsiębiorttwL . · . . · . . , .'. „ . 

ad.yslaw .l\lalko~s~ ·1 Sp~ 
··-·- „_. ___ ;-.. ~·-'-···. . . . „ . ,I „,.. . ~ . ' . . •" \ "'" 



I :fr. 216. Bochum,~ wtorek 20„go września 1904. 14. . ,; • • • 
• pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

\V} chodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz.nych. 
Przedpkta kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
I mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest. w cenniku pocztowym 

W Imię -Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen .• a za 
o~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad; 

pod znakiem „t. polnisch" nr~ 128. ny adres piszącego. Rękopisów słę nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Boch~m. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ____..11.L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
olakiem, kto potomstwu swemu zniem

yć się pozwoli! ' 

Z wypadków dnia. 
Rodzina polska wyrzeka się odszcz.ei

pieńca. 

Przed' kilk~ma dni'ami pod'aliśmy za 
Wielkopo'iaiilinem" wiad:omoiść. że ks. Je
ke w Sedana \vy.wiesrł chorągiew o kGlo
a:ch pmskich. 

Na t0r natdesła-l ks. Jeske, d-0 „Wielko-
ola:nin:a" pismo, w którcm ośwfadczai w 
nic bardzo rozdraźnionym, ż,e. jest niem
m i od dnia tego - niby rns.zcząc się -
łmuż~y ubogim polskim dawać nic 
ędzie. 

TeraiZ czytamy w „Wielkopolaninie": 
„Przybyła dziś ct:e>- naszej redaikcyi ro

zim.1 pp. Jesków i oświiaidczai 00i nastę
uje: . My tutaj zebrani cz,!()Jnkowie rodzi
Y Je~ków nader żywo, dotkn:i'ęci oświad-

·zcniem k,si-ęd:.za Andrzeja Jeskego ·ze św. 
aza.rza:. że jest 11iemcem j, że o·dtąd nie 
ędzi e udzieliat iahnużny ubogim polskim. 
ni il1ai cele spO:łeczne pofskie, - zgod'rnie 
głaszamy publicznie, że si-ę go, jako cz~on 
a. n::1~7ej rodziny wyrzekamy - gdyiż, 

IPod1z.ii\vszy. się w·szysiey Pola'kam.i, nimi 
la Z.a!\\rsze z rodzinami nasz·emi poz1nsta-
1,iemy. P.oniew,ar.l ks. Jeske -0świadtz:yt, 
· e odtąd! ar.ii jałmuż~1y ubogim, a1ni nai cele 
poteczne polskie nic •ofiarować nic myśli 

przctn my, chociaż nic tak zamo1żni, 
a!\\'sz·e. \\·spierać będziemy rodaków., 
<lziek-Olwiek się teg·o' okaic: poirzelYa. Ró-
nltocz.eśnie skła'Ci.anw ·ofiarę na1 niesz'cz.ę
'l i\vych· po,gorzelców w Bolcwic.aich w su-
1ie· 1J marek. 

Poznaf1 , dnia 6 wrzcś.n[ a, 1904. 
ndrz.cj J Ps'kc, L 6w e11cin. \Vc·jcicch J eskc 
erzycc, Jan J eske, K1a-strzyn, ·wawrzyn 
e-s,ke , Pozna t'1 . Katarrzyina Remlcin nr. Je-

skc z ·Rataj.'' 

Naród polski sądzi sprzeda ivczyków. 

W ,.Dzicrnn. KuL" czytamy : 
Na .ku·pno VV ito\\ ,ic zV,fa'szal s :ę Polak. 

iedcn z. nai\vybitnic jszych obywateli i fi 
nans:Jwyd1 potcntató\Y 7. Ku·jaw , - - dobry 
patryota , który dawał Świtalsk im 50 nu. 
v.·iGccj na mordze niż l.:v lon~z1cya ! 

Na1jw.!ększa kara Dcża, jest zaśl epi..:1n ie 
roznmn, więc i w tym razie kara ta, nie 
m:inęlai sp rzc da\\1~zykó:w . \Vzgar·d'zili. 50 
mr. 'viccej na mordze. a: hy~yby one s ię 
przydaJ.y na z::i·kYfonie fundnsw na kościół 
Qbieca.acig:o. i oddano .majątek z~ cen.ę n:ż
sza~. ale oddano ją za judaszowskie srebr
niki,, ·jakie im zaraz na stok p.8 dok~J1nanc i 
ibrndni wypta-::zmo. 

Korcsp:mdcnt . .Dz. Kn'] ." przci::owia-· 
da, że nic minie może rnk lnh dwa, a wró
cą zn()\v d·o ci.as1ncgo Ó()l1lkll rnal·o 111iej 
skic,go1 ale nic jak zhid wyszl i. zacni i po
czc1w1 . lc1...z ja!co• ci. na ·który::h każd e 
dziecko P·Olskie ze v:z·v. r rlą wskazywać 
b(:dzi1c ! 

Ja1101iczycy rozpoi:; zyna~<ł ·zuów ruchy 
zaczepne. 

Z Mukdcnn donoszą, ż e J a,poikzycy na 
obyd,1,·óch skrzydła.eh . posn w.a1ją si G\ na
przód. oQd' \\ schodu oraz Dd po1tiudni·o·wc
~~o w sclro·d'u i ·zachcidu. 

I~osy\ : sk ic s t raż e przcd11ic ścicraj ;i. sk; 
hlż z jap·oi'1skicmi , które stoj4 w -0ddalenin 
20 mil od M ukdenu. Pra.\\·ic codzie1r11t1 ic 
zachod zą drobni ~jsz e potyczki. 

Z rozmaitych obiaWĆ \\ sądz ić możn a, 
że W' p1nbl i ~u1 Mukdcml stocz.a aa 1 1ostanie 
no" , \\· i elka bitwa. l({)syanie Dbsadzili 

wszystkie wsie pobliskie. Tysiące· zbie
gów" prz:ybywaią' d() Muk<l'etnu. Chiikzy
cy uskarżatią się na: surmve oibchod.zenie 
się J a1p-011czyków. 

Rob9foicy włoscy ogłosili strejk ogólny. 

16 b. · m. rozpoczą!' si~ ogólny strejk 
robotników \V Wrosze'Cl1. W niektóryich 
mfastaich przyszto do pimv·arŻnych zabu
rzeń. W Gwui prz,yszto do: bójki pornię
dzy poolicyą a robotnikami. 11 osób otrzy
mafo rany. · Izba rohotnkza ogl>0siła i0iCle
zwę di01 r1ohotników, by1 si~ zacoo\vy'Wa:li 
spv:ko.info i wstrzymywali się. -0d' :gwaI
tów. W Ternk Turynie, i An:konJe zais,z·ły 
także starcia ' z poltcy:ą, 1gdy l'i{)'b:otnt.cy 
chcieli zmus:ć tamistrc}ków d{)1 zk»żenia 
pra1ey. ' 

OstartJnie telegramy gł·osz.ą, że streik 
jest na ·U'k>01f1czen:JU'. 

Anglicy korzystają z osłabrtienia Rosyi. 

Tybet polożoiny pom!.ędzy aizyatyc
kiemi posi:.1dt-0ściami1 angielskiemi a: msyi
s.kiemi, \Vt którym R-0sya przed \.V:Oiną zd/r.;
byla s.obiie. zrta'C'ZTie \Vpływy, znmsiła, An
glię di01 układu, którego najważni'.e\i'SZ.;'! 
ptmkta brzmią we\ifog la111d<yl1skicj „Ti
m1es": . 

· 1) Tybe't otwiera, trzy d'rngi dh handlu 
pornięd:zy . kupcami ain.gi.elskim~ i tybetań
skimi. 

2) Plad ,,. trzech rocznych rafa-chi 10 
milio1nów marek odszkodowania. 

3) By uzyskać g\V'airanic;:yę; , że wa
ru1niki układu ziosta:ną wypelninne, poiz·o
stanie WIO\tsko aingielskie· w dio,f:inie. Czum
bi. ' 

4) Bez z.czw1olcnia Ang'1ii nie \Vtolno 
obszarów w Tybecie wydzierża·wi.a.ć ani 
s.przeda,vać in;nym mocarst\\{)m; nie wi0 l
no . rówtnież o<ld.a:wać .ct1róg żcla·zn~~ch linij 

• tele1grafk.znych i kopalli. 

Telegramy. 
F r i e d r i c h s r u h. Książ~ Herbert 

Bismarck zmarł w n i-edzielę rano. U rodził 
się 29 grudnia 1849. Pogrzeb odbędzie się 
w środq 21 bm. Godność książęca Bismar
ków IJlt'Zechodzi teraz na najstarszego sy
na zmarłego, Ottona, urodzonego 25 \vrze„ 
śrnia 1897 r. 

J\"i e d y o l a n. Strejk został ukończo
ny. Robotnicy mają dziś łub w środę na 
nowo podjąć pracę . Z Rzymu nadeszfa 
\vfadomość tr.;.j samej treści. Sądzą , że w 
Turynie ; Genui spra .va taki sam \Veź

mie obrót. 
W ,i e ti e fi . Cesarz austr~rairki przy

i ~l w piątek na audyencyi k siGcia Pi!ipa 
I(obGrskier~o męża głośnej obecnk: księ
~~n~j Ludwiki. Znat~ą jest rzeczą, że ce
sarz austryacki pragnie, ahy sprawa ta 
j~1k m.1jrychkg została załatwioną. 

Br e m cna. Aresztowano dw6ch 
rzekomo iranr..:i(zkich ałrndemikó·w. ldórzy 
rnhHi zdjęcia z fortu Brafilrnmerhofa 2. nad 
Wezerą. 

San franc is c o. Statek rosyJski 
„Lena", który przed kHkoma dniami tu
d0tąd zawin~ł~ Z'lst;;.mie rozbrojony. Za .. 
łoga zostanie w ·Ameryce do ukończeub 
w ojny. 

Polacy na. obczyźnie, 

Rohłinghausen. Szatiown:i Rcdakcy'° ! 
N3iprzód pozdra-\\·iam Szan. I~eidakcyę i 
dzi·cknj ę se rdeczn ie za, to , że „Wiarus P ol
ski " pmviększyl S\,-ój fonnat. Dziękuję 
za t ę szczerą i >O twartą p rac(ł dlai nas PQ
la·ków na obczyźnJe. Wi 1diz;i n1Y', że „Wia-

rus Polski" ni~ szczędZ!li trudówi 1i, ko
sztórwl, alby tyłka mógf. nas jak najlepiej 
broo~lć przed \vrogami hakatyistycznynni, 
którzy oos na: różine spo·roby prześlaooią. 

Gdy d·ziś oostalcm „Wiarusa Bcrlskie
go", tDm giG1 ledwie pm:nat Teraz jest 'Q11 

tak wielką, gazetą, ja:k .,blaty" niemieckie, 
nikt wh~c ·teraz. rnie może mieć w-y'lm1ówtki, 
bo „W·iarus Polski" jest teraz. także wiel
ki. Zapisujmy gQ1 więc sobie ws:zyscy na 
CZ\v.any kwartał. 

Zasyilam naiszemrn "Wi~rus-0wi1 P1ol
skiemu" i ca~ej Redal('Cyi serd'CCzne Bóg 
za1pifaić z.at wszystką pracę dla nas r-0.J:J.Cl'tni
ków p.olskich i życzę najlepsz.eg10 p;o'\\io
de;enLa. Z szacunkiem 

Jan Katar·zyńsk.i. 

Polityka osobista. 
Jeden. z królów: fr.ancyi, -czt?JJą~ za 

sohą siłę. oświadczył parlamento·wi, że 
p.ai'1stw0i to on;. m:onraroha - i roz.pędzil 
p.01sJóiw. ZaiczęJy się po1em we Frain.cyi 
rządy saimo\vlaJdne,. które niebaf\veint do
pm'\via-dlz.i~y dl()I wielk<led rewolucyi, doi ro:z
bida, po którem - mirno1 świetneg,01 ge
niusm wi1e.lkieigo- Na1poleon'1! - nastąpiło 
Wa~erloo1 a pó~' wieku później' Sedan. 

Je:że!il polityka: o.so1bista guibi rządy i 
pa1ist\rn1 które ina poparcie tej polityki 
ma,ją ainnaty i1 karabiny, t·0t6 tem zgubniej
sza jest dla orga:niizacy;j, <rpierającyd1 Sti.; 

na. wtolnieti i. nieprzym.u'Sloonej '\Poli cvlion
k6w, dla -0rg~ni.za-cyi, , d'Ja któr}"Ch Jt i-e za
wsze wst4pi'ć ale z. kt6rych każdelj chwili 
·w'Ystąpić można i odmówić im pcs.lnchu. 

Przeikona.l się o tem także tak zwanv 
ohrześciafrski „gewe1~kfera}n". -

Orgain~zacya ta· z:()stala za ·k>żnna ce
lem 11'\\'K)lnie.nfa górnik ów z pod wptywu 
socaHstów. miat!a starać się o• polepszem ie 
d-0li· 1•01botni'kóvv\ a;by sncy a1listów uczynić 
dla ni1cht ni.cpoitrzeb nrymi. 

I ·zda\\·aiio się począ tkow;o, że ,.g c
w erkferajn" isto tnie p rzysl11.l'ŻY s'. ę mcot
n~k>Om , nie na-raż.ając ich na u trntę wiary, 
'Ila co s~ inarnżcni w socya,liiStyczni:rm ,.fer
ha:n<lz Łe'', ale n icb~·""ern DP~wowa ł ,.gc
\\ erkferain" p" Brusr, czl:owiek ambi t1ny . 
gwailtiowny i upar ty, który zac ząt nim 
rządzi16 sammv11 adnier jak car l11{)Skic\ \ 'Ski. 
Sprnvv·ai i d-o bro robotników zeszły za. j e
g·o \v·p!y w em w „ge \\ cr ldcrajn i·e" na; pl'an 
'()Sta.fni· a 11 3' CZOf{) \\ YSll llQł p. Bru.st S\\'{) 
jc sprn\\'y 1osobistc. 

Aby SiQ o tem p rzctkon.ać \\'yst~rczy 
zajrzeć do któreig.obądź pisma, wyóawa„ 
ncgo przez „gcwerkfcrajn''. Tak ;11p. g.Rdz i
l!O \ \ y ,,Gó rn ik" , wyda,wany za pieniądze 
niemieckie, zajmuje się spra\\"arni o sobistc
mi pana Brnsta 1 1r.ia pien vszej i na drn
gicj i na czwartej stronic, \\ s~~żnistych 2r
tykulacl t Z\'»alcza organizr.i.cyc roboh1 '.~ze. 
które· pan n Ernsto \ 1·i r,a\1 a:dzaja a na a ~·
tykuty przeciw wlakicielom kop:i111, \1·y

zyskujqcym górnikó\\ ' boclaj n.ie ma mi.::j
sca. 

To też. inie dzi \\", ;.~e p. Brnst i .·ego 
~,gewerkierajn'" uchodz.Q wśród rohotni
ków za straż przyboczną łcróló Y węgfo
wych. V./ przek0,1~:rn .iu tcm ut\\ ierdzifr: 
s-;:crobc kola g6rnik61:1,.· wia<lcmość. że p. 
Brnq z~: , '..'.1 a rł przed \\ yhorami sta,rszycl1 
kn:aps;:.aftmyych scJ11sz z partyą kopalnia
ną, aby wspólnie Z1 kapitalistami1 rz4d1zić 
k!! arpsz.af tem. jak st ronnictwo cc:ntrum na 
spMk ę z k-0nserwa-tystami i 111a:rndow:vmi 
l i b erałami· rnj wodzi \V parl1:>.,mc:r;cic _:ku 
szkodzi1c ludu pracującego . 

Ale wmach siG nic uda:!. Stronnictwo 
pa11 a .B rusta poni·oslo przy \Vyborach klę
skę mimQI poparcia kop t1 l ń . Na: sześć lat 
\\ ięc są wbotnicy zabcz.p icczeni przed 
brnsto \vo-lwpalnfa1rną wi.ęk SZ{)Ścią. 

--- - -- -- --- - -- ··- • · - ·---- 9 ~ ~ -

Wzrosły wprn\vdzie w swsób za
trwaiżający g!Qsy soqra!Hstów, ale to -
oaik' httż raz. \vyikazaHśmy - wina pana 
Brusta i jegto paplec:.miików, którzy bru
talnem postępowamiem sw>otlcm poma,gali 
s.oicyaJi1stom do zwycięstwa:. -

Bitada tcrC1Jz p. Bmst, że P-0łacy nie 
rnwarli z nim k-0mpromjsu:, ale przede.ż 
nie uznaje 'C'Th l\.Zjed!noc:zenia zawodowego 
polskiego" i nie. chciat lllklaidól\v· z niem, 
tyl~o usil<>wat zawierać kompromisy p-0-
kątne, ·zaJ pl·ecami1 organizacyi1 polskiej. 
Za.1 to dostal naukę taką, że z pewno:ścią 
zavairnięta ją na: długo. · 

. Ża~·o1w.ać brnstmvego ,.gewcrkferajnu" 
mkt me będl.z.ie1, bo ten ·związek nie stań na 
straiży. iinteresów lu-du: prnc111jącc:g-0i tylko 
s.ru1ży celom politycznym Jedn•ej ;ar;tyi i 
ambicyi osohistea pran.a! Brusta. J eżeii 
, .. gewer.kferain" s.ię tego wypiera. fi-est 
to tylko je-d'ein dowód \vięcej, że zorgani
zował się w nim fałsz z obłudą i faryzeu
szostwem. 

Głos z Katernbergu. 
'Piszą, ,. vViarns.owi1 PDlskienm": 
W nr. 211 „Wilamsa Polskiego" pisze 

kmes.pcn1deni: z Katembergu nicjak'iś Lud
w~k B. -0, agHa·cyi socyali'stów i ,ge.werk
ferainistów". Zachęca on do a~itacyi na 
rzecz .,Zjednocze1nia" h ah0tn-oiwainia Wia
rusa Polskieg10". fa mogę zdanie ~~veigo
foorespon\lenia tylko poprz:cć. Co· się ty
czy ·owej agitacyi' socyalistów; i gewerk
fe,rajnistów BrustQwych podczas wyoo
row n a.i sta·rszych knapsz.aftowych, to za
znaczyć trzeba, iż· · mva agitaicy<ł' musiała 
być bardzo wielka, bo p-olic.zono, so.bie na
w~t \Vzajemnie żebra w celu agirtacyi. 
W1ecwrem idąc {) d p.racy s.lysz.alem \Vie.l
k i·e śpiiewy s·ocyalistów, drugich widziałem 
d'rugich \vi działem z potrza,skaną g!mvą i . 
bez, nakrycia gł-0\vy. Z tego wynika, iż 
\V alka nbcych 011g.ain izacyi by la nruwet 
kn-v.aiw~„ \V I\atembergu, z piędu 01bw'O·-
c.:. ·,,1 utr:ac i ł .. c;ewcrkferafa" cztery. \V 
obw0 dz1e 133, gdzie najwięcej zamieszkuj~ 
P olacy, p rzeszedł starszy knapszaftn \ ' Y 

od .,gewcrkferajnu''. Czlowiek ten. cho
ciaż ni.emiec, nie. jest jedn.ak p rzesiąknięty 
duchem Brnstowym, więc go popa1rt-0. 
A teraz co nat·o powie nasz ks. prQboszcz: 
A~1g' . . B: _rnd·orff? Czy zn.ów b ędą Polacy· 
wm111 , rz centrowcy, prze.s ią.k·ni ęc i h;:ika
tyst_Ycz11!1111 duch_em;, nie Z\vydężyli? ·Czy 
t ~raz zn ow będzie temu wszystkiemu \\ : .. 
men ... ,Wiarns Polski"? Czy te raz zn O\\ u 
będą}a? to musialy od~wia<l~·ć c!1 o rągwic 
polskie . O tom dmv1cmy si ę n:ebawem. 
yv I(aternbergu nie przeds ta,wili Polacy 
zadnegai rodaka na starszego knapszafto
wego ze ,.Zjcdnoczc-nia", oo nie brlo \Vi 
doków zwyci ęstwa . 

. ~ _teraz kochani Rodacy, gdy· ko-1'iczy· 
się ~ uz III. kwarta!, pomyślmy o zapisaniu 
„Wr~rns~ P.olskieg·o". Pntrzcć musi.nw 
co~dz11enrn ~ na krzywdy, dzi e~ącc siQ lu'do
': 1 polskicnm na Dbczyźn ie . Dz '. :.'lfo bv 
~ 1 ę Je~nak _i<~~zcze stokro-~ g{) rzej, gd'yby
smy llle mieli tmaj pisma pie!skiego . . ,Wia
ru~ P.oJoski", któ reg-0 redaktorowic za.słu
guJą na P'Opa i~cie nasze. Co niedzie l ę i Ś\\' iQ 
to styk~rny s~ę z redaktmami teg·oż. pi'Sma. 
To n~1s1 bracia ; oni· też najwi~cej ra;dzą 0 
nas I· zaPQbiągaJ;:i ,niedol'i 11a1szei. z · tc i 
pr~.YC~YirIY i_-cdaikt:0_r_ó"':' „Vvia rnsa P{)Jskic: 
~o. rn:·11 aw1dzą rozm panko'w ie w krain 
1, J~ :ektore g~zety tamże. Ody Polak -0pu
sc1 czarne Kominy '" cstfalskie i uda si 
d? Po~sk~. n:ożc na.\vct z. nahvYższym .iaś
rne \V1elmoznym <J wszystkiem JJ(Ygacfać. 
~0·?1otn ik polski ni e jest PDtem j11ż takim , 
Jakim by! przedtem,, gidy u nich prarn\\"2i. 
Tutau na obcz.yźn i e robotnik polski nabrnJ 



ciwfaty, którą wyczerpat z ,,\Vfanrsa 
Po1skiego0 robotnik polski zorganitzowaJ 
się 1 nme już poradzić nad niedolą swiaiią. 
Naturanie, że taka samodzielność ludu 
pankom, uprawiającym „·wyższą polity
kę", nie jest dQ gustu. Kochaatt Roda
.:y., dalej' do agitacyr za „Wiarusem Pol
skim". Zróbmy co lllQŻemy, , aby nasze 
ukochane pismo iak najwięcej abonentów 
pozyskać mogło. 

W l(aternbergu macie kochani Ro<la
·CY najlepszą sposobność do czytania, zapi
.sując sobie u p. Józefa 1(m1)ickiego MWiia
rusa Polskiego" na czwarty kwartal. Wy
platajmy mw figla, iż ni'e w 1 .torł>ie no'.Sić, 
ałe ~óz;k:iem będzie gaz.ety musial rozwo
zić. Torba, którą teraz posiada! na 300 
gaz.et, jest za mala. Będzie to radowało 

·każdego, gdy ten staruszęk ł>ędzie .,Wia
rusai Pols.ldeigo" we wózku1 po Katernber-
IDł rozwozif. Pe\vny, że postąpicie, ko
cha1r1i' Ro<laicYi, tak już narprtzód pod~ę 
Wain dloń bratersk~ '\\X>la~ąc: ,.Słaiwa 
Rodakom na obczyźnie". Unita. 

Znów oświadczenie 
prz~ciw „ Wiarusowi Polskf emu". 

Pan Ignacy 1(waśnie"W"Ski11 kupjec z 
Bochum, oglasza w numerze 212 11Postę
pu"~ -ca na.stępuje: 

Bochum, 12 wrzeŚlniai. 
Szanowną RedaikcyQ ,,Postępu" pro

szę uprzejmie o rumieszcz.e:nie w, lamaich 
swe-go pi'smiai co nasiępUje: 

.W ostaitnich dnia-eh uczyiniooo mi za
rzut, ·że pozwalam ·na' sde·bie '\V'Plyw·:ać ze 
~trony .. ,Wilarnisa Polskiego" w: Bodmm. 
Na to oświad'Czam, że nie jestem .pod :nJ
·cz.yimi wiplywem i też nikomu nie poz.r\VX)
j~ na siebie wipfywać, zaróWlno czyby te 
wpl}'t\Vy na mni·e J1fzych()dzily z stroiny 
„Wiarusa" lub „Dzi-ennika Połs.kiego". 
Zresztą aini· pierwsze lub ·clrugie pismo nie 
starn się v.;caJe o to, ażeby mfoć jakie 
\Viplylwy na mnie, a więc powyższe twiler
<llzenie, że .PCJZ'\Vafam na siebie- wrpfywuć 
je-st zupełnie bezpodstawne i 'llie u!Z'asad
·uione. 

Są ludzfo tu na obczyźnie, że od cza
su, gdyi zacząr „DzLermik Polski" Wi Dort
mu!ll<lzie w-ydrodzić, stanęli jedni po stro
Jtie „Wiarusa", d1mdzy po stronie „Dzi:en
lllika. Polskiego", lecz ja daleki jestem: od 
tego, aiżebym się miesza.ił lub oodawa:t ja
ikiemuś pismu lub strrumictwu nai usługi. 
:Szancuję wszystkie te pismai .po,Jskie1 które 
diobrxe dłai spratvv-y nairod0'\Ve1 pracllli<łlr te 
kt6re prz;ym.ają ludowi te .saJtTle prawa, 
~t6re sobie ·rości szlachcic lub ksiądz. 
stron.nidwem zaś, które ;i.a popieram il d-0 
mego się zadkzam jest wszystek ten na
ród polsik~1 który mocJ1JO w1erzyi w Jep&zą 
przyszrość nttrodową i że lepsze czasy 
.nastalną dla naszej ojczyzny. 

Ubo1ewam niatomi:ast mocno, że tui na 
obczyźnie, gdzie jest tyle pracy, gdzłe nie 
dwa leczi trzy. pisma polskie świdnie by 
siię moigJy utrzyrooć i wszystkie by mmly 
tyle do c:z;ynieni.a, że ani pra-cy swojej po-

RESURREKTURI 
Lf.i 1_. ., P<JWi eść 
t· . ,-;. 1 •• 'J. I. Kraiszewskiego. 
,I 

'Io • (Ciąg dalszy.) :„ .•. • . 

W sta rośónę wszystko wmówić brylo 
m-0'.ż·na, więc i tę pmpozycy.ę wzięfa do 
s-ercai. 

Marrszakk priyobieca,l pa!nnie Cecy
lii płacić p i ęćs·et rubli , a cioci powiększyć 
swą pomoc o tysiąc zl·otych. Był10 to dla 
biednych ludzi bardzo ponętne. Więc też 
sta1rośdna przy rzelH'<l! s'.ostrzef1oowi po
mó'\v!ć o tem z. Cesią . P.o ohiedzie ~ gdy 
,z.osta.fai sama z. wnuczką rzek.fa do nie j: 

- M o ja 'Ciroga Cesiuniu\, iehcialabym 
ci uczynić .f}ewm~ prO'p02ycyę, tylk0 iei 
nie bierz ze zlej strony. Tcin.1 biedn:Y' Bo
lek z dzi-cćmi rady SiO•b ie d.ać nie ~~że, 
więc clKe va:pr·osić cię do swego dQmu, a
byś fi e wizięla w opiek G. Ofia·rujc ci p:ęć 

' set rubli, a i mruie mai p.tacić tysiąc złotych 
~;\.ięcej. Cóż tyi ·na.i to? - zapy tala, spo
glądati ą,c na wrm-czkę , która siedz.:2Jiai m.il
.cz.ąca, ze spuszcwnym \VZIO'kiern. 

- B y t.oby to bardzo świetnie - od
rzekla spokie\tnie Cecyliai - ale ja.i s1ię: nie 
cz111ę na silach. Pozwólcie mi z. rok wy
·począć. Proszę, nie wypędza~ cie mnie 
ztąd'. 

Gtos jej drżal. Starościnie zrobifo siię 
przykr.o, rzucila- s i ę winoczce nai szyję, 

- Cesiu kocha'na ! I\tóżby cię przy-
1nusz.al? Tyś do nasz.ego ub<>snva: ni1e na-

ooJ.a.; by nic t~X>?.lY, lecz a~ii te dwa, pisma 
które tu mamy, to jest „Wiarus•' i „Dzien
nik'' z.gOOzjć się nie mogą. Je:dno drugie
mu zazdrośd~ ażeby mu czasem wi~cej do 
kieszeni nr~ 'Skaplo. Je.dno i <lrugie pi·sn10 
jest dobre a '\\ięc pcrw·inny w zgodzie pra
OO"\\-.ać, bo tylko wtenczas odniesie praica 
ich pożąda;ny skutek, a przez niezgodę 
pomiędzy sobą wytwarz~ stronnictwa, 
które nam na obczyźnie są zupclnie zbyte
CZJłe. Ze ,,Wiams" z pocz4tku nie <lowiie
rzał "Dziennikmvi Polskiemu", .aiŻeby <Jn 
byl pismem na! wskro.ś narod-0wem, to je
szcze mOlŻna wyrozumieć, lecz ~iś gdzie 
'f Dzllennjk" <lał dowody, że jest tak samo 
pismem narodl()wem jak ltWiarus", winien 
to padeirzenie wobec „Dziennika: Polskie
go" .rzucić w kąt a. nie powtarzać nioomal 
v.1 każdym numerze „\Viarusa" że „Dzien
nik Polski'"' to pismo centmwe. Jak sie 
tak 1częs.to takie bez'J)OdstaiWlle twierdze
niia c·zyta, ie „Dziennik Polski" taki lub 
owaki, to aż cztowi.ekai nudy biorą czytać 
wdąż Ued.no J to sanno,, to prz.ecież \vcale 
nie po ch-rześciańsku1 komuś przypinać 
centrową lałkę a nawet wtenczas, gdy 
ktoś udowodni!, że wcale centmwcem nie 
jest. 

Ni-e chcę brać ,.Dz.ienn:ika" w. oQbwnę, 
bo i1 on zgrzeszył· , g<ly pisaf, że pan Brej
ski lllli!e n;ależait do towarz:ystw. poiskich i 
byt nawet przeci\\11ym bu-dowie Dornu 
polskiego w Bochum; byt to zarzut także 
bez,piod'Sta\.vny, ale za to nie pow~nieni się 
,.Wiarus" tak mścU'ć, że nawet po dziś 
dzief1 twie:rd:zi, że „Dz. Pol." jest pismem 
ieentro1wiem i tem podohnie, a co wcale 
rnie jest pra'\v<lą. 

Ja w 1imie:niu \v1lelu Rodaków praszę 
i \V'Zywtam obai pism;a pols.kie na: obczyźn~e 
do zgłO<lY, bo myi tu tylkiO w zgo<lzre na 
naszą korzyść praoować po'Nin1niśmy, a co 
w1ięcei, to pisma p.olskie, :h.'i:óre mamy tu 
nai obczyźnńie, powinny nam sluiż~ <lo
brym przykładem, le<:.z. jeżeli pvm{ę<l'ey 

sobą się nienawidz;ą i to ty~k<;>i ze wzglę
dów ooobiistych lub materyalnych, to 
wtenicz:a!S diadą, oordw zly przykład cai1e
mu· wychodźtw11 ~i demoralizudą ie. 

Proszę Jes:zicze :w1 imi.eniw tych '''Y
clhiodźców, którzy pr.aign.ą zgody, nasze pi~ 
sma w. oiczyźnie, aiżeby temui pismu tu na 
obc.zyfoiie, kióre pierwsz.e zn&\v1 zacrnie 
nada·l bu·rzyć 1 <laly zruakomdą od'Praw~. 

Z uszan1owam.iern 
lg. I( Wilśniewski. 

Kto icidczyta PO\\ryższe ostre zarzuty 
pana1 Kwaśniewskie1g'O prz;eci,v: .,Wiaruso
wi, PoI:sJdemu", przyzna; chębrnie, że. nie 
U'lel};aJ oo bynatimn1'.ej nasz:ym wptyv.·om, 
tyl1ku fest zd'ecyct.o.wanym Z\.VIOformókiem 
„Dziernn.ika:". W rzeczy sa,me.j \viemy- orl
daW111a:, że wfaśnie p. Kwaśniewski p~er
wszy przed kilku laty podaJł myśl zakt'ile
nia w. Dortmu:ndzie ga'Zety polskiej prze. 
ciw „WłaruS<YW·i Polskiemu". narndzaJ się 
w tej sprawie: z różnymi prz.edwn~ka."111 
naszymi i• jesz.cze niedaiwnio mia·l' .u siebie 
g·ror.io, V/i kiórem przy wspóhtdzóale pa
nÓ'W' Znit'rskiego, Switaly i Rzepeckiego 
radzcno, jakby ,,Wiarusa Bols:kiegn" zmu-

wykła, a tam po paf1sku - dostatn:o. 
- Babciu, mnie tu z wami d:ohrze -

zawołafa1 Ce-sia - a b-ędzie 1nam wszyst
kim lepiej. Z.a inie w św i-ecie!... nile na
klaini.at.ide mnie, oo nie pojadę. 

Boi taik stainowczej vdpowiedzi, sta
rnszk1a1 już nue Śm i ala \Vięcej na.J.ega<~; że
'by rjednaik oslodzić &~kowi odmowę, po
stanowitai '°statecz.ną decyzyę Cesi cdto
żyć nai przyszfość. 

N i edługo zjawił s i ę marszałek, obla
dowainy łakoc iami, które przynJósl z mia
steczka, lecz póki Cesi:a by1.ai \V pc:kc,ju, 
mówiDno 0 rzeczaich obojętnych. Staro
ścina umyśl1n ic powie rzyła jej 'COŚ, aby s ię 
mogla z Bolkiem rnzmóv;,·ić . Po jej w yi
śóu marszałek zaraz przysunąl s '. ę d·a 
ci•otki z z.a.pytaniem: 

- A cóż? mówi.ta ciocia z Ccsią ? 
- Tr-0cl1ę, ale z. nią, trzeba ost rGżnk. 

Dat.i m i czas, ja ją p-0\v•o li na1k łcnię. Wi-e sz 
co,, zaprnś ją i chłopców na jaki t y<lz !crt 
d[) siebi e. Niech' poznat dzieici, zobaczy 
dom„. 

- Ależ z najw i ę kszą ch ęc ią.„ - za
~l{) ła·ł marszałek. 

- Bądvf.. tylko cierpli\'v'YIH, wszystko 
się da: zrob : ć. Zoba,czysz. 

Marsz.zite:k igorąco pod.ziię k·ow.ai c'.o t
ce i był \V wyśmieni·tym humorze. Cesia 
d'Om'1'l21jąc s.ię treści mz.mo\vy11, cdetchnęb 
swiobodniej. Przybycie chłopców ożywi
kl! tO\varzystwo. lienryk tylk{) był jakiś 
smutny, maforrnówny i zamyślony. Na
prÓŻ!Ilo Ces i a! >Chdafai g-0 rozruszać; coś 
nru c i ężyto1 na duszy i sercu. Przypu-

s:c do kapitulacyi wobec znanych 
mistrzów i cieładników .. połityki1 \\"YŻ
szej„. Jesteśmy o tem 00.k!a<lrie poinł-or
mowani, a i' w szerszych kołach Rodaikó'v 
n~e jest to tajemnicą. Nie potrzebnie prze„ 
to tmd.ztll się p. K\vaśnitewski, do'wD<fz.ąc, 
że nie ulega \.VJ}lywiam „Wiarusa Polskie
go". 

Riodacy sami nalepiej \\.iedzą. że ,,Wia
rus" zawsze przemaf\\;af zatem, aby Pio
Iacy na obczyźnie' czyta-Ii jak najwięcej 
gazet polskich ~ polecał też zawsze p~s:ma 
naro<lmv:e. Zgvda je.st nam tak milą. Jak 
każdemu innemu, lecz p<Jmld wszystko 
stawiamy dobro publiczne. 

Kierownicy „Włarusa Polskiego" zaś 
wiedzą f mają mezbite dowody na to, że 
„Dziennik" p. Żnińskiego założono w pier
wszej linii nie dla oświaty, lecz przeciw 
„Wiarusowi P()fskiemu" z tym wyraźnym 
cełern, by wycboditwo uczyrr1ć posłuszne 
poznańskim panom , uprawiającym wyższą 
politykę." Z tego pawxxl'u, panow1ie po:z
naf1scy dali pieniądze p. Znillńskiernu i agi
tują: zai nim. 

Wiedzą zaś JJO'Zl!lai1scy panowie, że 
póki rrV.1~arus" „\Viamsem" będzk, nigdy 
nie Ztgodzi się na to, by poświęc1ol!10 dobro 
wycllo<liźtwa polskiego dla samolubnyeh 
i szkodli-\.vych celów: zw:ołe.nników poJiit:y
ki „,vyższej " . 

Miejsce, które za1jęf-0 \V gazede po
wyższe oświadczę.nie p. l(waśniewskiego, 
chętnie poświęcilibyśmy innej dla: roda
ków ważniejszej sprawie. Lecz. niestety 
pe,vn.i' lu-O'zie nam spokoju dać nie rn01gą, 
szarpiąc nas publicznie i prywatnie. 
Oświadcz.aj~ się za z;go<lą1 a przytem sami 
niezgodę \vy·nroJuią,, występując przeciw 
nam i czyniąc nam bezpodstawne z.airzu
iy. My nieiedno pomijamy, k[en.uiąc się 
p.obtia.ż:liv.·ością, leicz na \Vszystk<): milczeć 
mie podobna. 

Z wojny rosyjsko„japońskiej. 
Pierwszy akt wQittly z.a1ko!1czyt s:ę 

klęską Rosyam pod Liaojangiem i <Opano
waniem Ma!11diuryi przez Ja'POńczyków. 
Jakkolwiek krn-awe były dot.yd1czaS-01We 
zapasy, niezdolne byly one Wy"'Cz.erpać sil 
potężnych n1ie.przytadót. Otrzymawszy 
\Vięc • posilk.ł i 'Zastąpi'wszy pomes1one 
stratyi gofują się JatJX>f1cz.ycy ,i Rosyanie 
do oo\vy-ch walk, ai roozipoczęli1 d.ałsze kro
ki wojel1'11e - jak Z\vykle dotąd - Jap10·!1-

czycy. Posuwaią się oni na ca,tei linii ku 
Mukdeno~i umacnialiąc swe staJ10.wiska. 

16. i 17. b. m. nie byto wa,łk,. jak do
nosv jenerał Sacha-rmv. Uniai Sta'.flQ\V~sk 
l'ID'sy}skich pod Tatangszanem jest 12 mil. 
d~'Ugai we<l~ug spra\voztlan.ia nmrszatka 
O jamy. 

Z Toldo d•aoosi' Reuter, .że marszałek 
Oj.arna przesfaf wyszczeg-ólnienłe zapasów 
zdobytych pod Liao·jangieml sktada1ących 
się z. kifill· tysięcy karabinów, kooi, naboi, 
wiozów i żywności. Japończycy \V'Zię!i 
tylko kilkunastu Rosyan do niewołi. Pod
paJd\.11, że marszaitek Ojama nie wspomilna 
nic o zabran~u annat, podcz.as gdy Kuro-

szcz.ałi' wszyscy, że nrairs.zalek,, dla które
g-0 czas byt tak drogi1 wieczorem pożegna 
ciotkę i naa:.ajutrz: wyraszy d-0 swych pil
nychi za~ę<.S. Tymczasem, tak mu tu fa!koś 
byio dobrze, że po-sta·nowi~· jeszcze prr-zez 
·nast.~pny d~ierr1 parostaić, za co mu staroś-
1dna1 byfa niesłych:a1n.ie wdzięCZlilą. 

Cały wiecźór 11aćwięcei zaięty był 
Ce.sią, op.ow~adał jej o S\.\'IOim domu, d1ziie
ciaich i1 wyrazi ł .nia!dz :·eię , ż.e może ki.edyś 
\\"'faiz z; braćm il . zechce go odwiedz:ć . 

Ale Ce'Sia 1J11ic inie ()<l pto'\viedzia fa. 
Julk ow i' nie,zm icrnie podiobd s i ę ten 

projeikt. 
Gdy po kob.cy i chłopcy s:Q usunęli., 

mairszakk za.cz ą{ ich \vyc.hwalać , mówiąie, 
że z takicm imienic.:1111 i. pm\krzd1owno
ścią ·z.upełn i\e moż.nai o przysz lość s i ę nie 
tr-0sz:czyć. A k u.zy rrka - <l00a1l - taikżc 
o siebie mQiesz być spokojną , oo siQ o 
twoją rękę dohi~ać będą 

Cesia uśmieclmęla1 s i ę 
- Ja :..__ rzekła - () 

myś!Q; przcd(!wszystk;cm 
babce i braciom. 

smutn[e. 
sobie na]mnki 
trzeba radzić 

- Ale cóż im kuzy 1nka p·oradzić mo
że'SZ ? 

- Jeszcze teraz. nic st~nmvcw o-
-rzec 1ni·c moigQ. gdyż zakrót.iro tu ·kstem. 
Wi1dzę tylko, że moi kochani brnciszkmvie 
pr ólżnlll1ą. 

- Czeg·oż od nich żądasz? - z do
brą wiarą po<lcłrwycil marszaJek - P'fZe
cie:ż w sJuż;bę ni-e pótidąi, a byle cz.em H();
ryszkom me w y ip;adaJ s ~ę z.aiąć. Tak żyje 
ca!a1 na:szai mfodziez. P:obaw~ą s ię , pola.t.:i.-

patkin sam przyz·nał, że jedn~ bate 
trzeba· b-y~o zost~vić ( ?) '"'skutek zM d 

pr: 

gi. 
.,Echo tle Paris" dm\ia-duie się ~ 

tersburga, że w Charbinie jest prze.s 
35,000 rannych żołnierzy, miasto jesr i 
nym wiiclkim szphaforni, kośchołyl i teat 
pełne są ra!IUly~h. zwiez.ionych z Li'aoj 
gu. General Rennenkampf wrócił do Mu 
<fenu i znów objąt dbwództwo· nad sv> 
dywizyą kozaków; Linie\vicz; po.z 
piodobi;10 w Wlady,VtO·stodru-. 

Jenernr Kuropartkin wysla'l do ca 
sprawozdanie obszerne w którem · 
pC}\\.·ód odwrntu Rosya11 x. pl()d Liacjan 
podaną jest utr.afa stanowish.ai ko~o ko 
ni węgla \V Jentai. Mia·t igo bromić gem 
raf Orlów. który oopa1rł' 2 ataki, ,ja.poi1sk 

· w końw jednakże przeszedł sann d:o 
czepki', dosta'\,'SZY stę atoli pod silny ogi 
artyleryi japoir1skiej, nmsial t·o stanrO.vYis· 

s 
g 
s 
s 

opuści~. · 
ś 

Car odpowiedzial Kuropatkinowi t 
Jegra.mem, który brzmi·: ,1Z raportó 
pa.iiskic.h o \Vałce ko~o Liaoj.arnogui prz.ek 
nalem się, że nie możlrwem było utrzym 
nie dalsze tych pozycyi bez n.airażenia: s· 
na nie~zpl&zelłstwx> ocki~iiai ca}teij a 
mii. Wśród ciężkich okoliczności i str 
sznego staum dróg, o·dwrót bez straty a 
tyleryi by~ na<fzwrycz,aj udaly. DzLęku·J 

Panu r walecznym wojskom za oohat.e 
skie poświęcenie się". 

Podl Portem Artura .T apo1k:zycy zn-ó 
roZ\.vinęli gorąc7,kową czynt11ość i zdoby 
kilka 1110W)""::h fortów. " BOJmbairdmvaJ1'i 
- ·wed~ng doniesi:ertia Zl Czifu. - trw 
dalej. 

„Daily Mail" '\torwiaduje się z Szang· 
ju, że ogólmy atak fapcmczyków ma. Po 
Artura będzie po dhlższej p:rzerwde d lO 

tychczwsoweli ponow1nie pod1ęty. 
Z l(ia,rdittu zarówno Rosyą. jaik i J a 

p-0a1ia - wedlug inf.ormaicyi .. Timesa:" 
zamówlli'y znaczne ilości węgła. które bę 
dą dostarczone zarówno oo Rosyr ialk 
Japonii za pośre.dn.ictw~m firm uf.emiec 
krch. W ciągu września odplynie do Ja 
nit przeszfo 30 sta·tków, ZMvie.rających 
górą 100,000 teczek węg.I.a. 

Rodacy! Nasze oszczędności &kła 

daimY w polskkh bankach i spółkach. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zac.hodnich, Warmii i Mazur 

Chełmno. Pan Smyczyński, apteka.r 
z Nowego kupa tutciszą <wtekę z rąk ti.},.. 
00\Vskich. J a._l): W.iadomO, Sprzed.aił p, IS 
S\\'l()tją daw'uliejszą aptekę Niemcowi, przy 
puszczamy, że teraz nowego tego n.abytk 
strzegł będzie lepiej i nie puści go raiZ ki:~ 
d'yś znów w1 ręce hakatystmv. 

Mlikofajki. W przesz.tą sobote< bal\\'L 
leśny p. Pkhoo dla za1m11n.a w: iin.teresi.e 
p. Rioth1eidera. ZafatwJwszy spnrw-.tnniki cd 
dar strzelbę 12 letniemu. syoovd1 swerrm 
aby ją xan.iósl na. wóz~ W tym momencie 

~ą . potem pożenią s : ę - no, i będą g•:}SiJO
d:a'fowafr. 

Cecylia. zamilkła· , spctgląda~ą"C m 7.A: 

garek, a mars.zalek, pn ·w'iell()kro1-
n;ych oświa.dczemia-ch swego przywńąz.ai11 ia. 
i żyiczlh\'O'Ści powi·edzia! <l10branoc i 1WY
szedL vV tej ch\\.1 ili. wsuinęra sJ ę Pilotru 
ska. która jakby cz.atował ai p<0<le'Clrzwita.-imł. 

- A co? - z:n~:otah z przc.straiełferr: 
- jedzie jutr.o, czy nie? ieśll. jeszcze mr-

J 

śH iesz:eze myśli zosta'Ći1 to ia: chyhai tru
·pem P' :l:d11ę. 

- Zda.ie mi s.ię - rzek.fa Ces:a. - fa 
wyruszy iwtm pn obie.dz.ie . 

- P.o .obie-dz:e ! - pa\\·tórzyla t rag: 
czinym tonem kluczn:ca p0' obiedzŁe !„. A 
na obiad ro ra rnu dam? Chyba kurę , któ-· 
rai się dopier'o. nieść zac:z ęk1. 

Cesiai z uśmiechem, aby zażegnać 
strapLenie o pieczys te;1 wsuu1·ę l a1 jeti ld'fil<a 
zf.c tyd]I d o ręki. 

Wizyta. marsza ł ka: znudzitai \vs1.::-y
stld chL ·opr6'cz star•::iśc.iny, rci.zipty'\WL;ą.-:.ej 
s : ę n:i.<l jego za.letamj , Lżej t eż odetchnQ-IJi 
Cecyll ru, g<ly p::> ·obiedzie i k.a-\vie i po na1 -· 
czuiłszych poż.eg-14e.n.iach, tijrzala marszxł- · 
ka, od:dal-aiąc-cgo się nareszcie. 

BJibka, \vierna. sw1em1l.1 przyrzecz.eni'Ll, 
a roz cz:ulona pobytem I3ałka- i jego <Jti~ra
m!, poczęta< zoow nama\viać Ce.s ~ę1 aby 
prz.yjc;la obowiąz:k i1 w jego ó01mru. W11m
cz.ka, sh!chaią"C barct.10 cierpliwie, naigkmu 
w ko1k:u pytaaiiam~ . o:dpowia:dala w.ciąd.: 
że jej w Zawńechow'.e, ruailepiei. 

_. Bahcia rrfoie przecież ztąd nie \\'Y-
pę~(li? ( Ci ą.g d-ał-szy oost.) 
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P'rzyst.ąpił 20-letnJ robotni'k <io chłopca i 
rzekJ temi stawy: „Strzela iuzya tw~a 
dc·brz~? pokaż że Ją", chwycił za fuz;ra. i 
~ierowaz ją <lo siebie. Wtem strzaJ padl 
1 tlg()dził robotmiika w samo serce, tak że 
w te('Chw!ili upa<l~' tmpem. 

Z powiatu cbełmińskią?o. P. Wiltkh, 
Polak Z! Inowrndawffi:, kupil zai 192,000 m~ 
o:dl nie.mea Reetzai posiadłoś:ć, obe.imui.iąq 
46&~órg w Kotnowk „Oesellige" la
mentuaet że we ·wsi, w której ~tii Niemcy 
są siedla.k3Jmii, teraz Polak będziie. Pan 
Re~ chcla~ swą po:sfacUość komisyi kolo
nizacyJne-01 sprzedać, ale ta ofiarowała mu 
tylko 180,000 mr. 

Toruń. 01ężki cios dotknął w.ielce za
s?uJż;onego d'ziennika1rza i byłe-go posła, 
glo:śnego swego .czasu pod nazwą „Mai
strai Przyja:ciela ludu" Ignacego Dail1!ilelew.
skie!gl(); onegdaj zmarta mu oowiem żana, 
ś. p. Eufemfa z Oólk·OłW'Skich. Bylai córką 
Józefa GólgmV'Skiergo, jedinego· z głównyich 
krzewillcieli mchu· nairoduwego w Prusach 
Zachodnich;, który zai swe szl.aohetne uis.i
lO'Wlani:aJ karany byl ·grzywnami: r wJęz.ie
niem. S. p. Bufemia byla wierną córką 
Kośdblai u1 Ojczyzny. Ojcu i meż<yw.i1 do
pomaigala. w pracy literackiej; prz;yczynHa 
sie też niemało d-0 z~ożenia. p1erwiszej pal
skieu <lmk~rn.~ księgami .ara'l p~e·rwszego 
p·ismai polskiego w Chefinrnie i 1wog6le w 
krainie nadbałtyckie.i. Odma~ała się też 
'"i1dką didbroczyinnością. s:ostrą, ś. p. Eu
femii: jest p. Alodyai Chioir.i"Szewska, runa 
z:as~riJonego pisarza łudoweg.o p. Józef.a 
Choc5szew'Sk4ego., mieszkającego ·odi sze
regu la.t w: Gnieźn.ie. 

Z Wiei. Ks. Poznailskiego. 
Po·ZJ:1ań. Magistrat poznaiński chce 

zmdenić ustawy sądu proceid:erowego, aby 
Polakom utrudlnić wejście do tego~ sądu, 
gdyż dotą<l' sami prarwte f>lolaicy. W1 'nim za
siadali. Według nmvej ustawy lista. larw
ników ITł'ltSi imię, nazwisko, stan1 i mie
szkamie zawierać w nremieckilin dęz,yku Ja
k{)! też p.rzyinatimniej przez; 20 osób z: pdda
niem im~enia, Il'.azwiskai stanu i m~eszka.
n.ia w ]ęzyku niemieckim być pod.pi·saną. 

Paragraif 13 zaś brzmi: Prawo wy
borcze uiskuteczu.ia się za po.mocą kartek 
do gł0oo'Wlall1i.ą, które w języku niem~e'Cildm 
jedhej z wrużnych list odpowiadać muszą. 
Z'l1la!neml jest ostatnie zajście przy wyiborze 
do sądu procederowe[O, gdzie magtistrat 
trma-t .polskie kartki· wyborcze z.a nie
\Vażne. Wydziia1~ obowooowyi przychylil 
się oo zapatryw.ań magistratu. Dopiero 
wydział prowi:ncyonalny roz.strzygnąt tę 
sprawę na kQrz;yść polskiej wi-ęksrości, 
a magistratowi ni-e da~ racyi! Już z tych 
pawodów winien wyd.z.i.aJ prawniczy usta
wę tę jeszcze rnz. gruntownie zbadać, któ
remu rada mie'jska tę sprawę przeka:za.Ja. 

Ostrów. Ogromny pio1i.ar szal.al 
przetlw'czor.aj w m~e.i'sooWIOśon natlgraini.
c:mei Chrnszn.ie. Prawie ca~:a; wieś. bo 
38 oomostw z 

0

przesxro 100 budynkami się 
spałNo. Poi.ar pows.ta~ pr.t.ez: nieostr0ż
n10ść dzieci. Spa:Kt si~ cały diabytek mre
szkańc6\v. oraz pienią<lze pozostaiw·ione '\V 

ctiomui. Tylko kościół .i parę sąsiednich 
domól\VI ocala.to.. Ok10;~0 200 osób jest bez 
da.chu. 

Pozna{}. Dnfa 14 bm. zm1<uł w J:aira
czewf.le opa•trwtny Saikraime.ntam~ św. ks. 
Ignacy Anders.z., kapl.a.n1 juhila·t ·~ dziekan 
err,ieryti0wainy w 80 r·oku życia ai 54 rokn 
kap..fa.ńs.twa, Prob-0•sz1czem \V J:arnczewie 
by.l o<l r. 1854. 

Poznań. Poniiewaiż posel· J óz.ef My-
c,i·elski dla cho-roiby zfoiżyl mandat do par-

· lamentu z. iO'kręgu gostyń'Slko-rnwickiego, 
wfęic g.a.zety pio·z·n,a(1s.k{e zaUmuj~ się spra
\Vą, nłCYwej kal!ldydałmy. 

Ugodowcy pozn31flscy w „Dz. PD'Z11." 
polecają <lr. Dziembowskiego i szambda
nai Ccgje}skiego. Ostatni jedn~av.roż. już 
sam podz'.ękowar za kandydaturę. 

A więc ugodowcy zachowtrią S-O·b ie 
okręg dla dru~ieg-o przyjaciela - p. ct·r. 
Dziembowskie'[o. 

Str-011nictwo lu·diowe nie W'YS'!.tnęlo do
tąd! żacLnej kaindy<latury. 

Stuszna jedn:Jkowoż jest uwaga ko 
rnsi:;onde11fao .,Dz.. PQ'Zn. ", wed!tug, której 
earpewne stmr.in:ct\YO ludowe ~stąpi, by 
wybrać sobLe czJowieka, któremu nic z.a
rzwc:ć nie można. Pisze <m: 

.,Niestety nie prze.strzcgaoo te~ · z.aisa
dy dotąd do&~ ostro, ~rsk:utek czego mię
dzy bądź w bąd'ź zdolnymi picrstarrnu na
szymi vnaieźli się ludzie, których . prze
s'Zllość naćbliisza niestety sza:cunh.-u u tych, 
którym zn.:.,ną byta. vn.bu<l:zić nie mogla.''. 

Choid.zi tutaj o proces karciarrs.ki w 
Pile a mi.aioowicie posia Mielżyrtskłego, 
1J.c-Spó1Jvv,qa śckiel ai l)Of;niarń Skitj „P rarcy". 

Ze $Iązka ezyll Starej Polski. 
Markwartowlce, pow. racibOTskł. Ty

ło.krotnie ganiona lekkomyślność ob
chodzenia s.ię z bronią paln~ spov.."()
dawa.łai znów tutaij straszne nieszczęście. 
Roootnik Masny zacząl si~ bawić karabi
nem znaiidutiącev;o się tam Wita.śnie na 
kwaterze żołruerz.ai, gd'y mraz pad1 strzal 
który ugod'zii~ żonę MarSnego. Wątpiq o 
utrzymaniu• nieszczęśliwej przy życiu. 

Nagroda za zastrzelenie więtnia. By-
to ...... ~ka Orenz. Z.tg." dlonosi, że pewien 

li~ " „ 
żołnierz., który stiojąc na posterunku przoo 
więzJeniem, zastrzelił żołniierzai, z.amlerza
jącego uciec, zostar mia!ll()wany podofice
rem. 

Zaborze. Dnń.a 13 wrzeośnti:ai hr. k1•lku 
cZ1tiemkiln z· Cz:ytelll!i, dla kobiet st~wa~y 
przed sądem ta wniczym, oskairżone: o opór 

·stawia.iny wfaid:z.y, lecz wstatyi wszystkie 
uwolni011ic. Swiadkannt bylil wachm~strz 
połicyjny Mader ii sierż.ant kryminalny 
Noczeńsiki, obydwaj z Zaioorza. Mader 
zawezw.atf pewtrllego r.azu: ()'We kobiety., że
hy opuścrty ldk.a~, a ·że wedifuig jego woli 
zairnzi 1rui•e wyszły, d1ai teigo zostaly oskar
żone -Ol ()!pór, i ro pp. Szmatlochim\r.a.\, Pau
lin:ai, Kaisprz:ykowa Albina, GrosZIQIWa, Sta
nioo'ClOiWa Jadwiga, 0g6r1rowai Katarzyna 
Les'ZJCzynorwa :EmiLlia:, ttipszerowar M.arya, 
P kch(llwa M:a ry.a. 

Bytom. „Ka.t." pisze: We więzieniu 
byooimskiem odsiadlllae karę, Augustyn 
Graticarek, skazany z.a ud!zli1aA w. z1nan1ych 
rozn1:dhaich przedwyborczydll w Lauraihu
cie ·na 6 lat wi~.zrienia. Dnia 26 maqai r. b. 
dlO'z:órcaJ więzfonny zauważył w; celi nie
·sizczęśLhveg.o Gra~iicairk:aj, jak coś około 
okna rob:i.l. Dozórca wszed:ł do ·celi i' spo
strzegł, żel Graiicarek skrobat waipno w 
murz~, rzekomo, aby zrobić otwór \V1 nru
rze i u:ciec. Wskutek tego dloz.órc:a nato
ż~1l n~ ręce w:ięźnda: kajdanki. Dnia1 31 
maja dozorca swstrze:gt, że Gra\ilca'rek ka.i
dainki śdągnąl z rąk i znowu wapoo ok()
lo oknai w murze skrobaJ. Dororca zawo
lal innych sobie do pomocy i zakuił Oraj
c.airkai w ciaśniejsze kajdainkt, przyczem 
podobroo Ora&ca·rek mi.al stawiać siłnyi o
pór, mia~ narwet dbrz.órcę kopać nogą. i za..:. 
choW'Ywać s.ię bardzo dziko. Zai te nowe 
przestępstwo stawal Grajcarek po:nmVi!llie 
przed sądem w Bytomiu i został skaz.a.ny 
na dalszy rok więzie.n1a. Raizem te<ly 
Grajcarek będz1ie mi.at- 7 lat więziienia do 
Qds~edzenia:. 

Nieszcz.ęsne. roZ1ruichy laurałmclde nle
slychaną. 1nędz.ę ITTa: bied'ny lud :spflO'W'.ardzj_ 
ly. 

Koźle. Samobójst\\'101 pope.łndć za;.. 
' mierzaJl pewien 11 letni cłtfopiec w1 Wh*
szycach1 poniew'a!Ż mu zagrtOiiJooo, że .zt0t
stan1e oddamy do przymusowego domu 

·W}~ołrowaiwczego. Próbow.al on aż dtwa 
razy się PoWiesić, łecz z<l:o/alJ1()! mu n.al c.:z.as 
w tern przeszkodzić. Smutne ro zaaste 
świadectwo dzis.Leiszego bezreli~ijoogo 
wycha.wanii.a, jeżeli już. chłiQ!pak szk-0Jny 
tak uporczywie nosi1 si.ę. z myślą o samo
·bó.istwiie. R.odzice, waszym to w l'tier
szym rzędzie obov.iązkiem star.ać się o 
mornlne wychowanie dz.iccka ! 

Op-0.k. Pcdcz.as pożaru w frydery
tcowie, jak obeonie <lOOioszą. ocala1to1 o
wych dwoje dzieci, które uważano ju1ŻI za 
spakme. 

Z lnnyeh. dzielnic. 
Lwów. Ogólem gJosowa.to. na po:sfa 

dio sejmu w miejsce ś. p. RomaITTl():Wi.cza 
4199 wyborców '.11a 15,000 uprawn::bnych. 

: Absolutna: więksi.ość w.YiI1osifa 2100 g't. 
Prof. Oląbhiski Qtrzymal 3151 gł'., dr. Dy-
1lewskii1 1031, reszta głQsów. rozstrzeliołna; 
wybrany prof. Oląbil!1ski. 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol
skich kupców i przemysłowców. 

!!'" __ _ uaw .www~ 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. „Berl. Pol. Naichr." obJi.czają 

niedobór w przys z.łomczm:>TI11 bu<lżeci~ 
pafrsh,·-0wym na 80 milkmów marek. Przy 
tych wcale nie p : ęknych widokach konser
Wt:l!tywni niemcy agitująi bez.u.stannie za 
powid<: szeniem marynaJrki1 i V/IQ'}ska·! 

- Policye l()kalne <rtrzynia.Jty. nakaz, 
by wszelkie swe p-rzep:sy !Dlkalne. przed
kladaly landratowi d-0 zatw1er<lzema. 

_ qa:zdu cesairzai Wilbelmai z1 c~sa
rzem Mikolajern nie będzie, Tak: pis.ze 
mi1ni-steryalna „Neue Pctitiische Corres~on
dcm;" wobec wiackmKtści petersbursktego 
korespondent~ ,„Cza-su". - Z Londynu po
hvierdzai .wiadomość .,Cza:su„ tele~ram 
prywatny, z tym dodatkiem, że Rosya 

stara się t<>raz bardziej zblf.iyć do Nie
miec, ponie aż so}usz, z :Francyą t.V)'V;'(}

łal rozczarowanie. 
z Holapdyi. W Amsterdamie <Jbraduje 

obecnie międzynarodowa kQnferencya ku 
ureguloW'alliu praw morskich. 

Anglia. „Szalony MuUah"' zagraża 
zoowu posiadłościom oogielskim w Af ry
ce; iak ooooszą, z.dofa~ on Już. z.groma&zić 
znaiczruejsze za-stępy. 

Z Serbii. DzieMik urzęOOwy ugłasza 
oowy program koronacyjny. Krół uda' się 
w ornacie koronacyjnym z kałedry do pa
łacu. 

Turcya wystaw~la korpus .wojs.kai Pod 
,dowództwem Sule;im.ana Paszy celem 
stlumienia .rozruchówi aTbaf1skich~ Korpus 
d'Z.ielii się na dwie brygad'y, z których! cred
na uda,je się do Mitrowicy, drugai odQI Pri.-

1
, 

rzen<l'u. 

Z różnych stron. 
Sprarwozdania o wiecadi ·W· :Eickru, 

Laar ii łiessler, 01 posie<lzenhr XI. okręgu 
„Sokotów" oraz różne k-0respooden1eye, 
zami!eścimy dla braku miefiscai w1 przy
szłym numerze. 

Bochum. Gązety niemieckie pisz<i: 
Przy wyborach starszych knapszaftu od
d·ano próczi 5000 g.!osótw rozstrzelonych 
117400 głosów. l(andydaci. „ferban<lu" o
trzymali. 65,000, „gewerkfera.}nu" 42,0001 a 
.„Zi edni0cze.niai za wodiow.ego polskiego" 
3400 gif\osów. Rozstrzelone głosy po.cho
d1zą także •przewalinie od J:>olakm~. 

Bochum. Naiprzew. ks. bislmp pader-. 
bomskb u<l.zielil w niedzielę w: k<Yśdele śś. 
Piotra: i. Pawła 1120 osobom św. Sakra
ment Bierzmow.amia. 

Heirdecke. W dobrach W ed'ringen 
znisz:cz.yt pożar stodotę nape.tnionq . zbo
iem i· różne narzędzja rolnicze. I. B. 

gląd' porównav;czy sił v;szyst.kkh wiel
kich morskich mocarstw Europy oraz Sta
nów Ziedooc.zonych. W tych dniach wta
śnie przedstawiono taką; tabelę Jzhie 
gm.itn. Wykaz odznacza się \\iększą n}ż 
dotychczas dokładnością; \.vyszczeg6lnio
no w nim nietylko okręty już goto·~' c do 
rozporządzenia„ ale także znajd1i:Ją;;e s i ~ 
w budowie. 

Z wykazu tego posfowie dowiedzie„ 
Ii się, że W. Brytania ma oo rozporz::\dza
nia 445 okrętów, Praocya 399, Rosya 280, 
Niemcy 213, Wlochy 204, Stany Zjedno
czone 111. W tym roku <lo spisu weszła 
i Japonia ze 148 okrętamt. W warszta
tach.okrętowych Anglia przygotowuje 104 
no·wie statki, Francya 172, Rosya 42 .Niem
cy 24, Stany Zie<lnocwne 27, Wlochyi 14, 
Japonia 7. 

.Ws.zystkie okręty podzielono w wy
ka.zie na liniowe, krążowce., kanonierki, lo
dzie torpedowe i lodzie i:><Xiwodne. 

W w-0góJe wymienione m-0carstwa 
matią do rozporządzenj~ 1800 okrętów, w 
aem 171 pa111cemików . 

Kalendarz. 
Środa, 21 września: lfateu11za ap. i ewa.cg. 

(Bożydar). 

C .11 w a r t e k, ~ 2 września: lfauryee go ryc., 
Emeryka.. (Zelimir) 

Piątek, 23 września; Linusa pap. Tekli p. 
(Bogusława). 

S ł o ń c e ; wschodzi, zaehodzy, 
Jutro. g. 5 m. 40 g. 6. m. 1 
Pojutne. g. 5 m: 42 g. 6. m. f> 

St a n p o go d y ; W niedzielo cały dzień ła
dne powietrze. W poniedziałek do południa również. 

Term om et r wekazywał wczoraj o 12 w 
południe 14 stopni R. wyżej zera. 

Wesoły kącik. 
Oj te śpiewaczki! 

Wattenscheid. W kopa.for .~JJ.ollarn.d" 
zostatf oka'1ocrony górnik Buschmoom 

Rohlfngbausoo. W }~dnyn11 z o.łrwo
<lów tutejszych zosta~y wybiorY, starszy.eh 
k.n:arpszafbowych unrieważnione. 

Dortmund. 200 górników, zatrudlnio
nych w. kopa1!J1i „Bruchstr." wypowiedzia
to pracę zi po\\"lodu ciągtegoi świętolW'atlia. 

Zoov.11.1 czytałem w. gazecie wa
sze ogt.oszen.ie o ucieczce pieska pok:oio
weg-()1, To Już po raz. trze-ci. w: tymi mie

[I siącu ? ... 

Hołthauseo. Górnik ł(o·n:ig ·\vpadt w 
kopałn1 „~t-Cenis" do szybu i zabil 
sj.ę. 

Me;rkUnde. Nowy kościól' katolicki 
rost.a111ie w październiku PQŚ'\\'-ięcony. ' 

Rottweil. Wielki dom, któryi przebu
dow·aoo zarwal si·ę nagle. Dwóch robot
ników znalazlo śmierć pod· gmzamł. 

Solingen. 8t\V10rzono tu1 szkow wy
robów stafowycfi. 

Monaster. Z pi~iiu sióstr zamonlb
'Wa!nychl w1 ~w.eU Gwinei przez krzjorw
ców cztery n~leżą do narooowości nie
mieckiei~ iednai zaś, siostra Aniela1, byla 
pnłką1 We·dlug „Berl. TaigebL0

, siiostra 
Aniełia· , z. powioła:nia nauczycielka, ur<J<l'zila 
siię 15 października mkiu 1875 :\\Il Zale
szcz.ykach1 w Oalicyi. Do TOl\varz.ystwa 
m~yjnego wstąpiła 13 styczni.al roku· 1901, 
a ju!ż 2 lutego b. r. wyjechała! dlo :N·<)•\vej 
Gwinei z itnrnemi siostrami„ 

Padleroom. W przyszlem pótro.czn 
będzie w tutejszym filozoficzn;o.-t.eologkz
nymi mlkladzie ks. St. Szymaf1ski1, dioitąd 
k131peJani1 w: Bittterfeldlz.ie, klerykórw: .u1c.zyl 
mowy polskiej. 

Ostatnie wiadomości. 
O d e s s a. Mobiłizacya 8-e.gv korpu„ 

su jest w biegu. Ca·r odbędzie przegląd. 
P ei te r s b u r g. flota ł>altycka stoi 

na kotwky w Ubawie. Odiazd nie na
stąpi tak szybko z powodu różnych bra„ 
ków r nied-0magań. 

Bi n s do r i. Wybuchł tutaj o.grom
ny pażar, którego dotąd nie opanowano. 
Spłonęło około 90 domów. 3 ulice wypa„ 
liły się d(JSZCZ~tnie. 

B r e m e n a. Walny wiec stronni-
ctwa socyalistycznego, na który przybyło 
okofo 400 delegatów zagaił Bebeł. Powi
tał deł~atów wpierw oberżysta Schmal
fełd z Bremerha.fon. Bebeł wystąpił prze„ 
ciw ołx:1cnemu porz~dkowi społecznemu 
porządkowi społecznemu, przeciw rządo
wi i przeciw partyi centrowej. Następnie 
v.rybr·anf> pierwszym prwwodnJczącym 
posła Dietza z Stuttgartu, drugim Eberta 
z Brem.cny i ustanowiono porządek dz.łłen
ny. 

Siły mocarstw mcrskicb. 
Comcznie o łJ,"111 cza!Sie ef~J.ralicya 

angielska przedstawia1 pa.rlament.o\vi prze-

.___ A' talk. Odkąd nroja córkai zacz.ęla 
briać lekcye. śpiewu, aITTł pies ntie cłrce u
siedzieć w p;ołooju. 

Towarzystwo św. Marcina w l(ray. 
Zaiopatrz'Ona n:a śmierć , Ś\V. Sakra

mentami Bogu doc.ha odda~la: .żona naszeg-o 
prze\N'Od!n i czące:go 

śp. MARYANNA KOPCZYK 
z Jastrowi.tczów„ rodem z. Kmtoszyna, w 
24 rdruł życia. Pogrzeb ódbędzie ste ~ 
środę: rano G g()dz. póklziewtąte.J z domu 
ża~abyi w Kray, 11ł. J{i3lrPstr 25. Prosimr 
sz:a·nownycll czfonków i Rodaków o licz-
ny udział. Wł. Kukiołczyński, sekr. - ... . ·-.-:--' ~,. „ -- ' , . „. . 

".. ~ ' .. . -, -
- „ '.· • " >l 

Bractwo Różańca ~w. Polek w Schoone
beck„ 

W sobotę o goctiz. sioomcfi, podubaJo 
s:~ Pai.im Bogu powołać do wiecm00ci 

śp. MARYANNĘ KOPCZYK. 

Si.ostrę, która1 byla w. 5 r&2y w Kray. PD
grzeb odbędzie się w środę z. domu żafolby 
w Kray, ul. Karlstr. 25. Siostry biorą u
d'zi'aJł ze świa1Uem. Prosi si-ę o jak na.Hkz
niejszy u<lzia.l w ()dtla!niu ostałniieJ przy
przyslugi. 

Nadułat<>r. 

I 
Postbestellungs-Formu1ar. 

Ich bestelle h~ermit bei dem Kaiserli
chen. Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (:Zeitungs
preisliste 128) filr das IV. Quartal 1904 
und' z.aihe an Abonnement und Bestellgeld 
1,92 Mk. 

Ii 
~~. <> aS o 
"? a ~ 
- :i (,) 
a~ 
·~ ~ 

'l.ti 
Obige 1,92 Mk. erhalten zn haben be-

sclteini1gt. 

~ . . . . • ' d. . . 1904. 

Kaiserł. Post,amt • 



~abozeńsfwo polskie. 
Bochum. 

Co niedzielę i święto aest kaZainie PQl
skie i śpie\\ PD Mszy św. o godz. I Ilf \V. 

k()śdele klasztornym. 

Kircblinde. 
Admacya Na}Ś\\ Sakramentu rozipo

cznie sie '' wtorek po pot 20 bm. Godzi
na dla Polaków jest wieczorem o:dJ godz. 
11-12. 

Szan. Rodacy! Zbierzcie się jaik najli
czniej, gdy··2 m(}dli.ć się i śpiew'a,ć będzie
my w mtSzym polskim języku. 

Baczność! 
Przy nadchodz"rcej jealeri l'olecam tym

cza.aowo 

Per k I 
magnum bonum 4,50 nr., n!ebieslrJe oczk6 
6,M') mr, żółte okrągłe 5,50 mr,; c•yst.1\ 
osp~ jęczmienną. do pa11zenia 8,50 mr. Mam 
także 11a. składzie różne gatunki piwa; bvr
lińskie białe, dortmundzkie stołowe i z Bo
chum wszelkie gaiunkf. Zamawia~ wystar
czy na karcie k<>l'ei'pondencyjnej. I 

.Józef Chudziński. 
B a r e n d o r f p. Bochum Schulstr. nr. 6. 

DOM 
w niieŚcie w W„ Ke. 
Poznańskiem, w którym 
test od 16 lat znprowa
°clzony jnteres siodlarski 
i rymarski, jest z powo
du obj~ci(L iunego inte
resu na sprzedaż. Bliż
„zycb wiadomości ndtieli 

Bank 1.„uduw:r 
w Krohi, (inKrocbcn 

Pr. Posen). 

Dziewczę 
ctirka porz!łclnych ro
Jziców. 15 do 16 lat, 
maj(\c:\ chęć '\Vyuczen1a 
f!ię doakonule lmpiectwa, 
:111Jże siQ zaraz zgłosić do 

A. R••tajczołt,.., 
.;; '.~ład towsrbw kolmiial-

. nyC'h i łokciowych 
\'{ \Vnnno - Onserfrit2, 

ul. R~ld"tr. nr. 13. 

Choroby skórne, 
łupież, gruczoły 
choroby nóg! 

Suchą i mokri, łup!eż, 
łupież łuskuwlJ,. Żl'f\Cl). łu
pież, łupież w hrudr.ie, 
łupież na głowie, piegi, 
wyrzuty, świer.i:biq,czkę, 
tyły kurczow1:1, wrzody 
nanogach, mokrzenie w 
łóźku, \'l'ypa.danie włosów 
zostało w wie!u wy
padlirnch usunięte prze~ 

Pani F. Wolff. 
łllO«lh m.Kreuzst.r.15 
w robliiu dworc!i połu

++++++:+++++ 
Baesno8"! 

Rodacy w Wanne i okolicy. 
Polecam Szanownym Rodakom mój 

==== bogato zaopatrzon)'i ===== 
skład mebli, 

robót wyściełanych, wykonanych pod gwnrancyą 
pracowni, .„ maszyn do gotowania, 

oraz 
w s z e 1 k i c h s p r z ę t ó w k u c h e 11 n y e h. 

Dla nowozeńeówt Dla •oweżeii.ców! 
. KOMPLETNE WYPRAWY 

po cenach umiarkowanych, jako też sprzedaż pojc<lyi1czych 
rzeczy. 
Niechaj każdy Rodak postQpuje w myśl hasła: Swój do swego! 

Licząc na łaskawe poparcie mego przedziębiorstwa., kre-
ślę się z wysokim szacunkiem 

J&ll BAB&liSKI, 
siodła.ni; i tapicer, 

Jedyny polski skład mebli w Wanne, 
przy ulfey Karola (Car1str.) 41. boczna ul. p.rzyko8ciele 

g·dzie teraz obecny jest piekarz Schtitte. Staraniem 
moiem bedzie, aby Rodaków jak najlepiej obslużyć i 
upraszam zarazem o laskawe p.oparcie mojego przed
siębiorstwa, ponieważ wypiekać będ~ chleb swojski. 
przerobny, piękny, komiśniak, oraz bnlki i ciastka, 
a także i pieczywa różnego rodzaju. R.odacy ! swój 
do swego! 

Józef Łazarewicz, 
piekarz polski. 

Na ~~yczenie otrzyfają Rodacy chleb do domu 
przywieziony. 

Służącę polską 
od Mraz lub póź dej po

nmiejący po inlsku mo-
trze f.uje g!\ codzicim ic 20 do i30 

pntrr.<::b11.ie od uraz iuh 
od 1 puidziernih 

.,.!Sai1 Ad11"ntf>~af•. m:urk zarobić 7.gl.O!sze-
Yogc1hein, Grenzs; r. 21 nia pod lit IL B. H. d,1 Jł tn~~0'1<v 5al,, 

Korzystne kupna, 
dla Rodaka, który by prap~t osledJić si~ w 

Zaalem yślu. 
Dom z zabudowaniem, z 1 morgą roli i ląki i o- . 

~.rocCYWern ogrO'dem. w którym znajdują się 3 iuteres„. 
które dają dobrą e~zystencyę, piekarstwo, rzeźnictw• 
l blawatny polączony z kolonialnym, a nadaje się do 
każdego innei.ro przoosi<:biorstwa, przynosi dzierżawy 
900 mr. rocznie, jest z powodu przeprowadzki tanio 
ua sprzedaż. - Z~loszenia przyimu!~ 

St. Górny, ZaniemNśł (Sant..omischel). 

Baeznośe Rodaey w Oberhau·sen ! 
:Ninieiszemo znajmiam u przej mnie, iż z dniem l b bm. 

objąłem olbrzymi 

dom towarowy 
dawnlejsz„ filię firmy .,Gesehwister Kemper" 

i nadal będę prowadził ten sam. Oierwszorzf~dny ton1r 
jako to. . 
eygary, papierosy, rozmaite tytonie, łajtd, Jaski, 

portmonetki i~ t. d 
Prosząc o poparcie mego przedsi.ębiorstwa kreśl~ 

z wysokim szacunkiem 

, H11rtownie. 4Ddrzej W O Sik, Detalicznie. 
Główny skład : Filia: 

przy nl. Iłeidstr. '*" Oberhausen Friedrich Karłstr lH. 
Dotyełuizas neJwł~lłszy iaterea polski w Nadrenii 

. . i W e~t:fałii. 

Olhrzy1ni wybór . 
~łłafłańSże I naJu:etełllłeisze tródło zakupna !" 

\iVHystkie moje ze~rkł 1ą stanooie obdu:nłct• 
! H mkmte ureR'U'lowano. Za każdy zegarek daic & 
~ł płśmłenrttl srwarancyo., Obawy nie ma żadnej, bi 
il• ~ohy sic podobać nie rnialo, przyjmuję z Powroten 
I ,e11nacam pieniądze. Trzeba si~ koniec-inie przeko 
4"3.<i. 11 kto nie kupi, t&ć tr11dno, ten sam sobie szkodzi 
Z:sa11~·wtcot1 i podziekowania \!·"1!fcunle nadchodza • 

-~ 

Si 
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~ 
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~ 
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Olbrzymi ·wybór! 
C!ysiQ srebrne naJpleJrnicłsH zegarki z Matk• 

·~~ig.k:a, z 3 zloconemi brzei;?"ami I r. aajlepszern i:rd 
ma warkami na 10 kamieniach po 12, 14, 16. 18 I i\ 
~tk. 

NaJwspanialszv z Matk'ł B~klil ze(lsrek, zlocot!c, 
'HlttY, I najozdobniejszymi zloconymi brzegami, citt-
1.~~ w srebrze i z najiepszym ml 10 kamieni prj 
il~ werkiem tylko 26 mr. Zc1Carka tego z pewnościa 
~,~ łe«-'lCZi nie widzia1. 

Z~arek posrebrzany kluczykowY 5.90 mr. 
Zc~arek aiklowY cyl. kluczykowy 5,40 i 8 mr. 
Zł)~arek posrebrzany najlepszy Oil 6 kamiell)O\C:l 

\:!óli~ykowy 7.75 mr. 

Zegarek czysto srebri;iy cyl. ma 6 l\amicnl kluc2. 
~i.>~; rcmon. z J zloconemi brzes.tami prima werk H 
~:ii :i„ - Ten sam na 10 kamieniach oo 12' marnk. 

taflcuszki po 25, 30, 50, 85 hm ... lepsze niklowf 
l „ i, 1.25, 1,50, 1,75 nu. 

r; i ~ark:i, fatilcuszki, blźutcrye, także skrzypce. Hi· 
,, . t:lłancty ., harnrnniki, oraz noże, brzytwy, portn:.io· 
t" :i:f .J I różna okolicznościowe ocr.hld::i wysyfam łtlł· 
L~>tx"l ~ darr.w l franko~ 

• • • • • • • • •• • • • • • • • 

du>owego (Siid). pod Berge BorbC•'k. ekspeclycyi tegoż pisma. Horn e, Ne n11 t r. 71. _..., ______________ ...__,,, _______________________________________________________________________ .;._....,....., ____ ~----------------------------·~~~-.e-

~ t 
~ ·' 'il.FAJ .~„ ... w~·"r&~~l:i ·l..17 -rrn1 ·w ti/~'1~ 
.r~ ~~ tu..r.: 1a '-1 ~ . rv tlł.łlt -.. ~ .. lł. ~ 

I w 
Z dniem R fJaździernuka 

pareie naszego przedsiębiorstwa. 

~~~'<WJ~ . '~„ ,~.~ 
otwieramy skład lokeiovrv, na. 

<J 

M .. Hartoga,m 
r..o juz dziś zwracamy uvvayę Redaków proszt\e o po-· 

ZB druk, nakład i rndakcyc odpo,wierlzialny Antoni Brcjski w B dmm. - Nakła.dem i czcionkami '\Vydu.wniottTŁi „\Vi:mtsa PoJski('go·' w J3ol•lmm. 
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• 
Wychodzi codziennie z wyj~tkiem dni poświątecznych: 
Prz.edplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
I mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W imię Boże za Wiarę I Ojczyznę l 
Za inseraty placi sie za wiersz petytowY 15 fen., a za 
Ofloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fe~. Kto 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankQwać i podać w nich doklad-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres plsząceio. Rekopisów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Malt.beserstrasse- nr. 17. - Adres: „,Viarus Polski", Bochu~ __,/l..L_ 

Rodzice polscy! Uczde dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu S1'1emu zniem
czyć się pozwoli! 

z wypadków dnia. 
Przyjaźń rosyisko-nie,miecka ścieśnia się. 

Londyńska· 1•1.Timeis" ogłlOsił.a seinsa.
cyjny artykul, w-i którym stwierdz.a1, że 
niemcy zlamaly neutralność w t{)cząceij s ! ę 
W•O!jni1e na korzyść R.osyi zawierając z nią 
uklad w s-prawfo Azyi wschod111ie~ i kol.a
inii1 niemieckiej Kiauczao·. · Niemcy sprze
dały R.osyi wielką Ho·ść statków, które ni;e 
byly okrętami\ haindlmvym~, lccz1 krąż.JJ
wnilrami pomocniczymi. Układ niem:iec
ko·-rosyjski zostal zawarty według „Ti
mes" pod oisobisty1n wplywem ·cara.i Ivtilko
fajai h cesarza W11lhelma. Kairncle'rska 
„Nmdld. Allg. Ztg." sita:noiwczo zaprzecza 
wfowomościom podanym przez. „Times" i 
p-owtórwnyrn przez c.aią. pra~ angielską. 

.,.Times" mimo t-01 twiercl!zenie s.we 
P·OdtrZ'yrmuje. 

Bezrobocie we Włoszech przesi1a się. 

BeuOłoocie we Włoszech zakof1cz.Y1J-0 
się w Ankonie, .Ferii i Como, wzmogl()I z:aś 
w Sieni.e, l(a:radze. Askoli, Piicens i -Nowa
rze. \V R.zymi.e kurs·u1jq JXJc.iągi regular
nie i oświetlenie ulk nie ulegto prz.esz'.ko
dlom. \VOenui1 podczas. zbieigowi'Stki za
bito ·tylko jedną ()'50•bę1 O'PfYSZka. ZarwOOO-

\V'e'g<JI, a 11'Łe, jaik zrruzu fałszywie dloniesi.:o
no 80 o.s.Qb. We W an.ecyi po~asili stre.jku
jący lafarnie uliczne a sklady t-Ofwamw'e i 
teatra1 zamknięto. z obawy sp!ą'Clmwani.a. 

W R.imi11i i Fera1rz~ trwa. bezrobocie na
dal. W Neapolu zebrało się 5000 osób. 
Przemaiwiał; prócz. in'n}"cb ·depuitowany 
.Merlin-o ostro. Lm:l.1ni0ść za:chowa,ła si~ 
\\' SZ.sk:ż.e spokojnie. W Medyolain'.ie za
mierzauą ro.botnil:y podjąć pr~!c!}. 

Polakożercy panoszą się w słowiaaskiej 
Austryi. 

We;zlQra.j otv.'1orwno sejm ślązki w O
pawie. 

Po zala.twienh1 formałnio•ści przedwst~
·p.nyd1 Wn'ieśli niemcy podpisany p·rzez. 22 
posf ów protest pirzedw zaprowadzeni:u1 ró 
WNOJeglych klais polski.eh i czeskich przy 
ślązki.ch semi·naryach nauczycielskich, do 
ma.gający sic cofni.eci.a rozporządzen~1a rzą 
d-0weg"o" Na·stępn i e zamkntftt-OI po1sie<l:ze
nie. 

Telegramy. 
P eter s b ur g. Jeaerał-majo.r Or-

łow, który iłównie zawinił pnd Liaojan. 
g'iem, stanie przed s44dem wojeuy111.. Lek
ko ranny opuścił on w krytyczn~ chwili 
swoją dywi·zy4. · 
Wrocław. Rozf)oczęły się tu.taj o

brady 7(; zjazdu nie•ieckick badaczy natu
ry i lekarzy. 

B i a ł o & r ó d. Prznaębiaj~ce zrobi
ła wrażenie wiado•ość, że 1'osya 11ie przy 
śle na koronaoyę osobaec-0 dełecata, lecz 
zastąpi j~ tylko cłotyckczaso1\'Y poseł 
Gubastow. 

O Id e •Il ur i. Vf aaibliższycll dniacll 
zbierze się sejm oldemburski. Nast~pi pra 
wdopodobaie interpelacya w sprawie mi
nistra Rułastadta, który zapewH ust~pi. 
Wobec aiesłyclluycll ·zarzutów WYiełb
szonycll świe.ż.o przecihv R.ullstadtowi, 
rząd dotycllczas zaclaowywał s~ w •ił
czamu. 

R 'i • z tl • r f. Spaliły się l 84 ~udy•
ki. S~kodę 0-ltlicż·aią na 800 tys. maró:. 

R z y m. Z wielu miast nadchodzą wia 
domości o ukończeniu rozruchów streiko
wych. W Rzymie podjęto w poniedziałek 
wszędzie pracę. Zebranie 15000 osób przy 
Monte Testicco miało przebieg spokoiny. 

G e n u a. Przy starciu robotni-
ków z policyą zastrzelił policyant jednego 
robotnika. Ajencya Stefanie~o ogłasza, 
że nieprawdziwą j.est wiadomość, jakoby 
w rozruchach genueńskich 80 osób po
strada Io życie. - Sprostowanie to przyjąć 
należy z ostrożnością; z wielu okolicznoś
ci przypuszczać trzeba, że rozruchy były 
i'stotnie krwawe. 

L o n dy n. Dzfonniki londyńskie za
mieściły artykuły, pisane podobno przez 
swych berlińskich i wiedeńskich sprawo
zdawców, obunające się na irazety śród
europejskie i niemieckie, które pojęły u.zna 
nie gazet angielskich dla talentu woienne
go Kuropatkbia jako zapowiedź ll!iechę~i 
Anglii ku Japonii. Dzienniki angi~skie 111.: 
szą z oburzeniem o denuncyowamu An~ln 
w Tokio przez gazety niemieckie, zam\ie
rzające temsamem do wzbudzenia niechę
ci i podejrzan1a pomiędzy rutdami angiel
skim a japoltskim. 

Polacy na obczyźnie, 

Reckhausefi. TO\varzystw!O Matki 
Boskie.i Szkap!. w Beckhausen o:d~było w 
niedzielę dniia· 18 września 1904 drugie 
zgrdmadz.enie. Na: członków dało się kil
kwnastu Rodaków Zll'pisać. Ponrewa.ż. t-0-
warzys.two jest liczniejsze. był też stały 
zarząd obrany. Do zarządu z-0~taH. o~ 
braini następujący pip.: Mkhal 5ob1eralsk1 
prezes, Antoni Zoli;dziewski za~"~„ Mar-cin 
SOindrowski sekretairz. :r·ranci : ·~ Glenz 
zast., Jan Sli:wka bibliotekarz:. J;m V!a: 
wrzyniak zast., St.n,isław Józclowsk11 1 

Gustaw Krolrowski rewizoT101wie~ kasy, Jan 
Temerowskii i Fryderyk Pei<:z. farwni.czy. 

Rodacy. przystępujcie jaik namcznieJ 
do towarzystwa. Nie b~<lźcie ta1kimi o
bojętnymi,, j~kimi żeście dot~di byli w 
sprawach narodowych. Także .i. wyt R.o
dacy którzy ju·ż w t0\1'·':arzystwie jeste-, . . 
ście, . zaichęca1jci.e drnll;ich do przystąp1e1111a 
do towarzvshva. Obudźcie si·~ ze snu! 

- fr. G. 

Hessler. W ni.edzi,elę po piofodniu o 
z-0dzinie ~0 odbyl sie 11a· sali 19. Schmilt.za 
wiec „Zie<lnoczenia za.wodowe~.o polskie-
1N". Wiec zag-4łiJ diruh Klei1n. Druh Brze
sikot z Bochum -0imaw ial szeroko ohecn~ 
pofoże11ie robotnika polski.ego nai obczyź
nie przyczcrn wspomnial o lichych stlQ
su~kach w kanpsukie. \Vykazuiąc nik
czemną walkę wyborczą „gewerkfera~nu" 
i starego ,,ferbaRdu". W dyskusyi zabie
rali glios d'ruhowi·e Sobkowski. ~ Catern
bergu, Piotr.o-wski z Schal'ke i Walendo\\·
ski z. StoppembeT[. Roda.cy, którzy na 
wiecu wzi~li udzia·l nie bed·ą·c jeszcze 
czl,ornkami , . .Zied1n1Qczenia" ~ z:~kisili się na 
czfonków. Obrana też now•ego męża1 zaiu
fania dla ro.znoszenia ~azet i zbierania 
składek miesieczn•yclI. N°'wym wal'czą
cym -O· Jerpszy byt dla siebiei, r-0dziny i 
spolc.czeństwa Ro<lakom serdeczne 
.,Sz.cz~ść Bo;że !" Druh. 

Wiec „Zjednoczenia" w Laa.r 

odbyt sie VI' nJe·dziel~· p.rzy z.naczmym u
d'ziale Rodaków. Przema'wiali na: nim: 
Druh Si·bilski o robotach fabrycznych 'i1 o 
gwatce.uiu świ~t i niedziel po fabryka:ch·, 
dmh Sosińsk.! mówi1l o J}Ostawiienfo. kandy
datów przy wyborach do sądu pr-0cc:du<i
wwe~-0. Przema1,via·ł także drnlt Nowak 

i inni-. Po w·yc.zerpaniu dyskusyi 
postawiono na kandydatów do sądu pr.oice
derowego druhów Sosif1skiego .i Nowaka 
z Laar. Spodziewać się należy, iiż rooaicy 
nasr powiększonego miasta: Ruhrort, jeiżeli 
z:giod!nie postąp.ią, mogą swych kanid1ydatów 
przy wyboraich przepmwadZ'ić. Druh. 

---. 
Z Bitterfełdu. Rodacy tutejsi cieszą 

si że ,.Wiairus Polski" przyrzekł p-0więk
szyć swój format. Życzymy mu w nrnvej 
iszacic 1iak największego roz\vioju dla do
bra sprawy narndowej. 

Tutaj nie wesolo. Polaknżcrcy chcą 
· zniszczyć Po.laków, a pomaga ilm w1 tern 
z;nairiy germa:ni'Zator, który wszystkie 
sprężyny p.aruszy~, aby szkodzić. Nk to 
jedlnak nie pomoże. bo Polacy tuteisi1 niem
c\Om w kaszy zjeść się nie poz.wolą. 

Wychodźca. 

Bezwzględność ks prob08zeza z Ober
hausen. - Wyprewa pelicyi przeciw 

rogatkom. 
Towa1rzyst\vio ludowe św. Barbary w 

Oberhausen obclwdzilo w ubiegtą ·nioo:zie
lę 7. rocznicę istnienia. Przybyły nai nią to
warzystwa okoliczne, które przy:jmowano 
<>'d godtz„ 10 do godz. 30. O godz. 4-tej 
udaity się t:owarzystwa na Polsk'ie naibo
żeflstwo do kościiola, który m:da:cy s·vcz.el
nie zapelnd.li. Nabożef1stwo ·niestety mz
po<:zęk> się kilka minut później i trwia1ło z 
powodu tego {J. k'ilkai miJllit dtu.żej. 

Gdy tedy nadchodziła minutai, z 'którą 
m~al czas prz.eznacz'()lny ina· na:bożef1sl:\vo 
polski·e, rodaicy śpiewa.Ii jeszcze ostatnią 

·pieśń. Już dobiegano do lrońc". gdy w 
tl'rzwi,ach zakrystyi st~ge ks\. pro.b. Jaquo
rie i1 klaskając w dkmie wo.la: ,,Iiort auf ! 
H6rt aiuf !" (Przest01i1de ! przestańcie l czas 
wasz minął). 

Przykre zrobiła na wda.kach wrarże
nie tai bez.względność ks. proboszcza' W:Y-
pędziającego \Viemych· z lrościiolai. Toć 

·n~emcy nieraiz, ponad cza·s wy~naiczony 
przebywają w k·ościele, lecz. tylko wobeic 
Pola!ków ·podobny wyst~p byt możliiwy. 

Prned kościolem czekała. •na r-odaków 
nowa niespadziia1rrka„ 

K10mi'sarz: poliicyiny z Oberha.iusen na 
czele swych za1st-ępów za,trzymał bowiem 
wychodzących i, przystąpH do· chorążego 
towarzystwa św. Iznace.2"0. Chorąży i 
prze.wodniczący tow. mieli na 2'krnrie ro
gatki. Urzędnik doma~al s[e od chorąże
go, by zd'jąl r'Ogatke z g-łowy! Ch-0rąży 
od!)arl, że jej. zd!iąć nie· może. bo trzyma 
w ręce chorągiew. Komisarz, pon•of\vnie 
zaiżądal, by chorąży oddal chorągiew inne 
mu i rogatkę zdją.t Chorąży Qdptowied:zfa1 
stan'O\vczo1, że ani .chorągwi· z rąk wydać 
aini wgatki' zdjqć nie może. Przewodn i
czący tiow. ośw'iact:czył kom isa.rz,owi, ie 
rngatki są kh własności~, któr~ do V.()]i 
rnz.porządzać mogą. Na to komisarz sam 
zerwał rodakom r·ogatki z, ~łowY. 

Teraz ()burzenie ludu, które ~r cza.·sie 
te<l sce:ny wzmagało si1~ z każ.eł~ dnv•;lą, 
d:ohietglo sz:czytu. a liczono zebranych na 
pół tys iąca. Glosy zl-0rz.ecz.ące p.oli:cyi i 
woJające, by komisarz rogatki odldal, zer
waly się. Zdawa./.o s·i~ mnvct, jaiwby po
łicya mi.ala· zamiar zabr·ania na odwach 
chorążego i przewodni:ct:crcego. Lecz na
gl'e nastąpiło sHne pOlruszenie, z .POMJdlt , 
którego pierwsi' mimo wfQli Uipa:dJi na ko
miisarza, który się oofn'-l i zahra·W1Szy ro
ga•tki udał s';e na po.liicye. 

Dopiem te-raz po tale: przykrym po
czątku mogli ro<l•cy pójść n:a salę <>b
chodu. 

Uznanie foa•Jeży s:.ę rodakom, że wo;
bec postępo.wa·nia poJi.cyi umieli zadtl()1wać 

· spokćll; zwQa·szcza bowiem przy zajściach 
tego rodzaju konieczna.i jest zimna krew i 
rozwaiga. Ni.gdy niie trze.ba dać się por
wać oburzenh11• gdyż może to mieć następ
stWai smutne, i być powodem wiełkiich 
n'ieszczęść. Ale przy prawach naszych 
trzeba nam obstawać mimo• ucisku i szy
karn pruskich. 

TUi i owidzie doprawdy robi polkya 
wra:żenie, jakoby systematycznie swem 
poistępiowianiem podżegała Polaków, by 
następnie iedno bezpr.a'.wie drugiem nspra
w~e<lliwić ! 

Roda1cy w Oberhausen domagać si~ 
będą zwrotu rogatek i wyślą przeciw~ po
stępowain;u policyt zażalenie. 

: Sprawa wyborów do knapszaftu 
w Sodłngea 1 Merklinde. 

Jak się spodziewać po naszych Wia
rusach należ.a~o, głosowano w S-Odi'n!gen 
na \vllasnyich ka.ndydatów do 'k1napsz:alftu. 
R()ldacy ogólnie· w• Sodinige:n, i Metklinde 
zmzumieli, że tylko swój dopatrzy srpraw 
górnika: polskiego w knapsz:a.fcie. - Kain
dy<i:aiei ,,gewerkferatnu" voni:eśli w miej
scowośdach, o których inowa1, porażikę. 
Żal ·centm\vej „Tremoni·i" donoszącej o 
tern, moimaby wyrozumi·eć, bezczelnnś
dą wsza:k'że blatu p. Lenisin~~ jest ulia.da
n.ie PTZY teij s·poso11Jlrl10ści na' ta11ńteiszych 
Polaków. Rzeczone pismo twierdzr, że 
Pota·cy zdradzili s\\ y.ch chrzc.ścia11skidi 
tow.airzyszy i1 111azywa. fch (w 1,Tremonii" 
jest mow1a o pp. ttumskim, Marku i in
ny.chi) czytel!1likami s.o·cyailistycznych pism. 
- Wiemiyi, że wi:nO'groma, których pano
wie centrowcy z naszego " ":1nograCLu zer
waić nite pod.olaH są wedle nich „kwaśne'\ 
n·iedo:rz.ecznem WPHJ·st iest twienizenie 
Tremon~i" że ci dzielni P-Olacy winni· by

'ii pOd utratą imienia dobre'go tehruśóani
na poprerać dzieł-O· „Gewe'fkferajnu". 

Obecny „~ewerkferadn" raiC:zej na 
wszystko i'nne zaslugu,je, 1iiż na poparcie 
chrześci,an. 

W tej s.mei sp.rawie otrzymaliiśmy na-
stępuj&lJcą, kores·pondcncy~: ~.::'.~ 

Sodmiea. Dooosz~ szanownei Redak
cyii ,.Wiarusa Polskie~o". i 'ż pewi-en pis- 
mak z Sodin\!'en roz:pisal się w centmweł . 
„Tremo.nii" (}r~anie pa·n.._ Lamberta· Len
singa" kandydata. na. posla, o wy1borad1 
sta.rs.zy<eh knapszaftowych i vyle.waJ swo~ 
jq, niemi<eck~ żóJć lla nas Polaków, iż my ~ 
wfnini jesteśmy, że ich kandydat z ,.,Ge
werkfera•jnu" przepa.ctt Ja. zaś po'\\<.ia<J.am, 
że nie my winni, tyllw ~eh niemiecka bu
ta1, ponieważ powiedzieli., iż oui. z1wyciężą 
i bez na·s. i nam ani· k~rtki• dać nie chcieli 
do gfosowania mi ich kandyda·tai. Wido
cznie czulii. że im sŁe żaden ~los polski nir" 
nale.ży. Jako -.,;innych przedstawiaJą ,,dit · 
ttumski, Mank und Gcrnossen". Ale pp. 
Marek i ttumski za.wstydzić si~ nie potrze 
buią, bo wypeJniili '"l'lol~ ~ófo i zarząldu 
swt\j •or~an1zacyi. polskiej i eh, którzy na 
polskich 'kandydatów fl'OSOWa·li, śmiialo 
JTIIOgą ka·żdemu w oczy spojrzeć, cboe nie
steiy du1żo Polaków z inn~ stroną s'i~ po
lą:czył-0· i przeciw polskim kandiyda~om 
~tl{)sowalo. Wstyd i haf1ba im za. to! 

BezPowrotnie mh1ety cz.asy1 w któryck 
sie Polacy , . .chrześciaf1skiln krzyżakom." 
wyslugiwali, a za to. dwmrne Pallaken zo
stawali nazywa•ni. Poła.cy i'Cl~ swQją drogą 
i żadnei paTtyi wysługiwać si~ nie myślą i 
za kh g'rzechy odpo\\· i'ecl'zial1t<>ścii fłia s1e
bie brać nie m~ą. 

Pismako;w-i ·zi Sodinieu. dziękujemy za 
jegd pl:d{nc· inł~no „Połe'nfilrMelł·''. bo· gdy 
byśmy byli książ~tam'i, tobyśmy jego bu
tę lfrzyża·c~ !uż ~skrom~łi. 



at tern kończę i pozdrawiam szano
ną Redakcyc; i wszystkkh Rodakówr -na 

obczyźnłe. Nieugięty. 

Zebranie prezesów I Aaczeloikow 
XI •krtgu westfalskiego 

~agail w ubiegłą nied2Jelę druh Bairański, 
który też przewxxlniczył obradtlm. Se
kretarzem obra:oo druha Wiśnie-vv--skrego z 
Hcme. 

Wys()kość składek rocznych do :kasy ·· 
okręgowej unomrowaoo na 20 fen. od 
czl'onka każdego tawarzystwa, przy czem 
ilość czlonków w Ji'pcu jest miaro:dawczą. 

Celem P-Orozumienia się w sprawiie o
bom wydzialu zawiesił przewod1niiczącY 
zebranie na 5 minut. 

Prezesem obraaro druha Bara11skieg() 
2J Wanną, zastępcą drnha Jana' Wilk<Jiw
skiego z Schoonebec~, naczelnikiem. dru
ha Kochmvrcza z Bismarck, zastępcą dru
ha Portkę z Rohliinghausen, skaTbnikiem 
druha l(uncę z Boc.hum, zastępcą druha, 
Mądre.go z Wanne. 

Przy końcu r<J'Zwodwoo się jeszcze 
na.d poruszoną już Wpierw sprawą, 'zlotu 
.solrolstwa -nasze~io o<l'bytego w Dortmun
dzie. Ogól!ne byto zdanie, że zlot się .nie 
uda~, z wilny pewnych pa:nów maiących 
raicze~ swe cele ubocz.ne na oku, n.i!ż d()
bro sokolstwai. Ofównie żafono się na 
druha Rzepeckiego, podnosząc natomiast 
z: 'Uznaniem sta:nowi.sko druha1 Gładysza: z 
Ploma-n'ia. 

Dla spóźnionej pory p~stainlOwiiQino do
piero na następnem zebraniu bliiżej mz:pa
trzeć i ()kreślić wYraźnie swe staoo'Wi'~ko 
wobec ostatniego zlotu i· 'innych ważuyich 
kwestyj, 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Japnńczycy posuwają się ttaJ ~alej li

nib; ienerat Kuroki dąży więcej1 ku póllnJO
<eY), by oiŁtąć· rosyjsłde lewe skrzydlQ, je
nerał Oku stoi' w śro<lku przy kopaLnE J oo'
tad!, ie:nerar Nodzu }est zwrócooy przeciw 
prawemu ·skrzyctłu rosyj'skielrnu. 

„Da~~Y Mail" donosi., że chiński rząd 
z.wrćdl się d1Q; d'owódzców a0nnii rosyj
skie.i i japońskiej z prośbą, aby ze ~glę
du oo groby cilińskiej rodziny cesarskiej~ 
znajdujące się koto Muikde:nu, nie staczano 

, tam wałk. Tymczasem „Daify Ekspress" 
piisze, że walka pod Mukdenem rozpoczę• 
ła się Już 18. b. m. ogniem działowym. Ja-; 
pońc:zyx:y stoią w oJbrzyrniem, 25 mil dłu
giem półkolu. Kuroki jeszcze nie ro\l'PO·
czą.l' ruchów ~czepnych, gdyż za<lanJ-e.m 
jefg"Q jest oskrzydlenie Rosyam. · 

Z Tokio donoszą, że Japonia; ma przy
stąpić do orgainilzacyi rrotWej armi.i· „na1r-0-

RESURREKTURI : 
i 
I Po'W'ieść 

J. I. Kraszewskiego. 

(Ciąg dalszy.) 
Sta1rośdna wtedy ściskailai c:zu·le Ce

si ~ i mLlkfa... Jakimś d.ziwnym spoSiOlheTił 
o tym proijekcie dowi.ed.z:iafa s.1~ i Pi!O'tru
skai, a że dla njej pobyt Cesr w palacw nie
zbyt byl dogodnym, clvuciia1.żbY1 d~ sar 
mych porządkó~ które cllicia~a rpaniemfka 
wsizędzie z.aiprow4ldz.ić, wiec potn1ńmt0t, iż 
wi du:szy szczerze: umHnwa.ta CesiQ, radia.„ 
by stę była 'Jej p\ozbyć. 

- Ale bo - mówifa sama dio si-ebio 
- kiedy jer tu u nas ndeh."10-n kCZ!I1 ie oobrze1 
to dlaczegoż niiema jechać <l.101 takie&'() pań"' 
sk!ietg'o d<Jttnu? Tam, j.atk mi' mówi~ J ózefj 
b~ty i llmropanvy na dzieli JJ(l!\V1szedni. 
Niecha!ibY my tu sobie spok-Oti·nie zosta1i 1 

jak bywalo„. 
Te namowy z początku niecierp11iwily, 

tmchę Cesię, ale pó'źni1ej ntie zwracaila. ju~ 
na: illie uw.aigi. 

I VI. 
Obok drewniane.go k!Qści.órl\a, pośród 

strurych lip stafo probinstwo•, które zam~e
szk~wa·r ni~m!o<ly powaiżny i cho·rowity, 
iksią!d'Zi kalI'llOfI1ik. SCUTll nie m(JJg~ za,jnmwa.ć 
się parrafią, to też nie w'i.e'le oo mrod'szy' 
ale sUny ksiądz K.ulebiab. <l:źwlgrur cały 
cię±ar pra.cy kolio duszyczek. Chociaż 
byl ro trud nie ma1ly, ~ż parafiai by?a 
du±ai i rotirz.uoon~„ 'Wikary nigdy me na-' 
rzekaJ anfi n.a: z.nn~,e:nic, aini na: naw.at z.a-

' jc:ci~ OsctlmJO ~ probostwem st~ dloun, 
prz.ezn~czony na wibryait.; tarrni przez. 
<l~cścla. łat 1t()SIJ'Otfarow:ał ks. Kuk!bla,
ka:, obsa<trlł glQI drzewami1 i po'budowal 
s~~1 rdY1Z b~r'dtp1 lubił kooie i ch-mvał 
kh pa.r~. 

<lowei'\ zt-Oi.-Oncj z mężczyzn w: wieku od 
32 do 40 roku żyda. Annia: ta skla'<lać ~ 
będzie z 8 dywfa:y1, w łącznej lkzbie 
120,000 ludzi. 

O Porcie Artura nie ma dokladnyich 
wfa<lomoścł. Z źródel rosyjskich za1pew
ni.aią, że duch zaliagi jest wyśmienity, r};y
woości i amuni.cyi starczy na dJUtgie mie
siące i twierdza jest wprost niezdobytą. 

Z innych stron twierdzą. że 'Zal'Oga 
Por1u Artura \V)"OOSi obecnie już tylk() 
8000 ludzi i< panuje tam brak żywniości i 
arnuin icyi. 

Pew1e11J C~ńczyk, który z końcem 
sierpnra opu·ścit Port Artura1, gd~e byl ttu
maczem przy intendanturrze -oglaisza, że w 
lutym b. r. wyidaiwa:no w P:o!icle ·Artura · 
jeszcze 33,000 porcyj dziennie, w sierpniu 
Jtrż tylko 15,000. Obeanie znafduje się w 
Porcie Artura 24,000 cłrorychi i rannych. 
Zapasy amu11icyi s.ą, bardzo szczupłe. ży. 
WJ1lośd wystarczy jeszcze na 4 do 5 ty
godni. 

Chii1czycy d>drl'oszą zg{)dnie, że diil.ia 
15 blm. Japończycy oo:mbardowa.H gwaltoi„ 
wnie Port Artura, a rćtwinieiż r dnra 16 b. 
m. ostrzeliwali silnie twierd'zę. J apończy
cy strzelaJJ z dzia! oblężnkzych wielkiego 
kaiihru, które niedawno dopiero svrowa
deili z J.apo1nfa Orainarty wipadaly często 
do nowej <lziellnicy miasta:. Rosyani.e opu
ścH wieś Jecldafon, w polJ.liżu z.ai Ck>lębh\ 
•za.toką. J apof1czycy ~roli jej nie zalięlL 
Odk:tziial 'zrowny z 2500 kawalerzystów, 
który zn13ijdJawaJt stę w oklQJicy PaliC'Z\.vain, 
nie p:owróciJ do Portu Arturn. Sądzą, że 
d;o-s-taJ się do niewołl. 

W ed~ug d-Oni1es~eń z Tokio: wykonrali 
Ro!Syanie w niedzielę wieczorem \vyclecz
kę z Portu Artura, by odebrać z powrotem 
Japończykom wzgórza plOd Ecz.eskam.em. 
Według „L. A." bralo ud'ziaJ w wy1C.rec:oce 
6 bataJuommV1; Rosyame zostali jednako
woż odparci z cięi'kiemi stratami„ 

Rodacy! Nasze oszczędn<>Ś<?i skła-

dajmy w polskich bankach ł spółkach. 
· (' . ·--·'-'~ 

Ziemie pelskle. 
Z Prus Zachodniełl, Warmii i Mazur.I 

T0-ruń. Referenda-ryusz. p. Ignacy Brefl 
ski brat posta.i p, Jana Brejskieg.o zdal Wj 
·d'nu 15 b. m. w Berlinie egzamin aserorski~ 

Wąbrzeioo. Na wezwaJnłe koI:oniza„ 
cyi os'iadlo w naszym powiecie dużio. ·n~e-' 
miecldch kokmf-stórw z R1osyL Teraz ko_, 
looiśd ci opwszcza1ą zn.ów gromaidlnie na„ 
sze strooy i wraca11.ą z piorw.rote.m oo rnt·ej ... 
scai swego dawniejszego zamieszka:n.}a ~ 
twierdzą oni,, iż chodaiż W1 Nremczech wh~
ce~ z:arnbba,ją, to jedna!koV;l'()(ł żydie pcd 
Mo1sdrnlem jest o wiele ta11sze. 

We dwa dlni jaikoo po wy1jeźdZie marr4 
szmł1k'1{1 ks. Kutebia-ka, tylko oo byt wródł 
od choregD, g<ly przys.ze<ll g'01 c.id'\vi,i.edzió 
Henryk, który od pewnego czaisw \\"Ciąż 
byl s1n&tny, z.amyślony i nig<l:z~e mie}sca 
S01bre zna!leść nie mógL Po\vodem ZJmar~ 
twienia: bie<lniego chtopicai było przymusza-: 
n1e lianny do orldania r~ki nienaiwfstnenrQ 
M.a:zurawkzowJ. Pamrai s:e uipairta, że ni~ 
w.yijdZiie ~ niego, tył.lm za łleinlrYkai, a 
gwiali1awn1Y1 Maz:urnwicZi wr.a:z1 ze starynł 
mśdwym Slal\viczyńskfan pastanow'ill bą'Cli 
w bądź w;wnąć tę przeiłzkooę. Henryk wi„ 
doczni·e :c.hcia~ z:aisięgnąć rady, czy pocieJ 
chy u starego prz.yjadela mdzin.y, jalcrtj 
byl :ks. I(ulebi~ka, lecz wiiidlz.ąc go zmęczn-. 
nym ni;ewiygoo'ną po'Ci·ró'żą i pOJtrzebulj,ą
cym wypoczynku·, postanowił ro.zmowę, 
wyrmaigadą:cą dluiższe;go mrożel ·Cz.a!Su, oo
lożyć na inny raz. ~sied.zi-ał więc chwi..: 
lę, o oOOjętnyich mówiąc rzeczach i pa
żegtnaiwsz-y wikairego, pospieszył do do
m!.(, gd}'1ż i' tak. była1 spóźniona wieczore~ 
gioidlz.i1na, ar mQic ciemna i dżd1żystai. Le!dlwi~ 
usz.eidl kilka. kroków, gdy z pom:<ędzy gę
stycb drzew, odcieniających wika:rya.t padł 
niespodlz !~.rny wystrz.ail. Iienryk krzyknął, 
zach wial s it: i ·11paidt... N~ teni ooigłos ~ 
krzyk wybieg! prz.estraszionyi wikary i O-' 

bok m:eszkaj~cy zi.akrys1yam. Bądzkiewicz., 
nadbiegli' tęż i. imi ludzie myśląc, że na 
wilka·reg.o, n1aivadli złiodlziX!lie. I 

- Ktu w Bctga wierzy!.„ po cyruli
ka!. .. a! prędzej - ·wio.fai! wikary, pachylai-1 
Jąc si~ rr.21dl Hennnkiem. !(rew iu.:pilY\Vai> ~ 
ratować n~e umJem !... I 

Cblopiec :z probostwa skoczyf do 'lni.a-
steczkai, a ksią.Qz, z z.aduystya1nem wz.i~li 
10istróżnie omdła:te'gio1 mto.dzlClica i ZłlCJIŻYli 
pomalutku na tMku~ J<rew., którą. starano 
się hustarn11 ~. burchaąa ; Hen ryk 

. $nyh~ bfaey b nieyrzyOOmny. BłFżei ~ 
preypatrfije{c, ksiądz sję pn.-ekooat.1 1-~ ku ... 

Z Polskiego Cekcyna oonoszą nam, iż 
wielkie niebezpieczeńst\vo grozi posiad'lQ
ści p. Jama Talaski tamże, że dostanie sic: 
w ręce innowiercy. Po.siadi!-Ość ta mai 25 
mórg dobrej roli i cegielni~, a J)oWżooa jest 
blisko dwmca cekcyriskiego. Poniewa'Ż r 
dom mieszkalny jest OO!WiOl wybudowany\ 
przeto i łrotnsens giotowy., tak iż Pol'ak 
miialby dobre utrzymanie. 

Pan Tata.ska chętnieby sprz.edal swą 
posi.a.dlość Bulakowi za cenę 11,000 mr., 
któ're il11f1l ruż łuter dalie. Q<lty jednak ku
p[ec Boła!k wi 8 tf.nrach si~ nie ztnałWie, 
piękny ten kawal ziemi będzie stracony. 
A zatemi potrzeba, jak niau\\riększego po
śp.iechu. 

Z Wiei. Ks. Poznańskieaio. 

Trzemeszno. Btiższie szcze:góly co 
do; p:ot.stęP'O!Wiatnia: ks. prob. Marchwińsklie
go wobec sok'°fa trzemcszeilskiego są, 11~ 
stę,µujące: 

T-01w. gimn .. ,So'kól" ur1.ądz.al:O w nie
dzie~ 11 ·września 10-letnią. 1urotezyisitość · 
swe;go istnienra, a ponieważ sztandair .te~ 
go.ż Tow. dotąd poświ~oonym nie byf.1 

wi·ęr; „Soko.ty", jatko wiemi sym:rwie I(o
śdofa lratolkkli·eg-o, postanowtli przy; tej 
sposoibrrości gi()I dać poświęcić. Mtafai być 
na tettr cel zakupi-Ona mis:z.a św .. , przyczem 
i micisoowe Towa,rzys-twa ze sw·emi · 
szta>nid'ararrnu utlzit'al \vziąść mialy. I co 
się stalo? Oto ks. proboszcz .l\1.arrchwilń
ski zakazal „Sokalom" w ostatni·e'J chwili, 
żeby sie n.ie odważyli- swój sztai.rt'dair do 
-lrościiofa wrieść ! Uczyni.l to jednak do
piero po prawie trzygod:z.innej lrolliferen.J 
reyi z p. burmistrzem. Narturalnie, że nikt 
tego zakazu nie przestąpi.f, p~Il!ułe przede 
z. tego powodu takie rozgoryczenie na ks. 
prooos1X:za, że trudno opisać. Pad' ja!ki·em 
naidsldem on to uczyni{ nie wiadomo·; CIY; 
.by go spotkala jaka nagroda? 

W tejże sprawie diotnQsz.ą do ,.Lecha" 
z Trrerneszoo, że ks. prob. Marchwiński 
w liście, narpi:sanym <lo p.rezesai tamtejsze
go SOkOila, za.stawa się tern~ i!ŻJ wladz~ 
kościelna: 'Zakaza.la: mu poświęcenia ·sz:tall1~ 
rda'rU. z inn·ej strony dowiaiduśc. się „Lec~" I 
ie tak jest rze:czywiśde. 

Kościan. W•iec w sprawie ustaiwy. o
said.nktej Odbędzie się w l(ościairtle w niie.
dzie.lę dnia 25 b.' m. -0 godzin~ 4 po po„ 
ludnUJ w hotelu ~Victoria". Przem.aiv.ri:ać 
będą; poseł dr. W. Skarżyńsb ze Splawiai, 
fr. Staichowiaik ze Siernk<J\Va, . Nowak 
z Kości.ana: i ks. mainsy<JtrtailZ, Dykie:r. 

Gn:iezm>. P. Paliński, dawnłei.!s.zy re~ 
id.aktor ,,Lecha", ros tarł przez.. tutejszą i'Z
bę karną skazany za obra.zę burn1~strzai w 
Sułm.ferzycad1 na 2 tygodnie wi-ęz!lenia. 
- W uiicy Warszaiwskiei wykopano przy 
pracach ka·niailizacyjnydi kitka pni sosen 
potężne.i' obdętośd. Jeden z pnli jest tak o~ 

la szczęściem ni.e tknę.la piersi1
, ale sroidtze 

roz:szarpafa pra.wą n-Ogę. Ze lz.a:m1 Vł. o
czaic,h stat przy łóż.ku, modląc s~ę. i czeika
jąic na ratunek. Wkrótce jedinak oprz;yto
mnda{ i. lwd1z1i; trocz.ącydr się odprawił, mó
•wiąic, ż.e stiil się prz,ypadek, o którwn 111ie 
ma oo gadać wiele: ... 

Drzwi1 zamknięto i· n:astałai cisz.a 11'\ 
wi4rnryaidie, póiki nie naidbiegt wystrais.zo
ny fekzer. 

Boro.zicina:no suknJ.e, s.z.uikal]ąc ku·l~, le!cz 
na toi umiej~tnio.ść felczera byłai niewystwr„ 
czającą ... 

Norwa: wi-ę.c zwłoka, ale. przyntajmnieJ 
fekzer trochę krew zaitarrro'Wat łfonryk 
c.pirz.yt001!Ilia1ł, P'QWiódl dokola ocz:ymai, u
icz1t11l pfynącą krew i znów omxHal'. 

Z3awt:~ srę 1naireszcie i dnlctór tl10irdzi
sze"V111ski, który nie mleiait do przyJadót 
·z.ruJjnowanych Ho:ryszków. CM<0ipców 
zwykle nazyrwat truiniU!mi, ai jeśli się kto 
nad. itch bsem użalał, to krótk<l· 1 więzJol\va
to mówi.I: 

- Sam1 sobie winni: d·Olbrze i1n11 tak. 
Sam będ·ąc pcd\ohn,o· synem kQlw-afa, 

sz1'a1chity i panóf\V' nie łuibil. Swioie prze
cież obow~ązid pefut·t sumierrmie. 1chociaż. ' 
wi cz:wf1ośd się nie wd:aiwał, ale raidzi1l i troi-
sklrwie pa:cy~ntów pitłnowal. Nie wątpil 
też ksiądz l(ulebl:ak~J. że w tym wypadku 
pomlQ:cy sw cy .nie odm-ów-i'. 

Jakoiż w1 pół g'odziny; Wsizedr cl!t00ny 
r IXY\~:Y Hordz i·szew ski'., pyta~"tC : 

- CÓ!Żl s:ę st~lo, mój księże? 
~ Tyle tyko powiedzh.eć mrngę, że 

mtooy łlorysZlko ran1rny ii warszei] pomocy 
potrzebwje. 

- Ja tam ~ cieb:w-y - rQdezjwa: 
się doktór, idąc do ałkierzai, w którym le
żał omdlafy lien1"}1ki, ai przy nim sta1f. fel- : 
czer i zakrystym 

-Wońy elew-ei, ~ i cuig.o po
t~cl>a - O'd'ct.waf s~ d~ cyrutik~ HD·r&i-

gromnym, że nie można go było v.-y<lo
stać. Wiadomo, że Gniezno da.wmeJ b'ylo ł 
o1kokme ·bagnami i wodą. Drzewo wyko- :a 
'kopanie stwa!rd'nfaro jak ka:mień. 

Poznań. O~óna po.znań ska wysta \Ya ~ 
· wchod:z4ca w zaikres hoteli, oberz.. lqrgie- al( 

ny h1d<Ywej, sztuki kucharskie.j,, odżywi.a- 'i' 
ni:a żol.nierzy i. ludności odbę<lZ~-6ię w 
P-0znaniu od 1 d:o 16 parździernika a za.po.- t{ 
wfaidai się świetnie, tak pod W!Zględem illo- ' 

( śd, iaik i ja:ko.ści wystawronych przedmi-o
tów; Nawet z. Berł~oo\ W estfalU i z nad 1 

Renu jest i.tość wystar\'\-ców; bardzo wiel
ka·. 

Bliższe szczegóły pożaru w Bolewi„ 
cach. Prszą dlo gazet poenaf1~k:ch. Wieś. 

: Bolewice f'i.czy okofo 1500 miestkafl'Ców. · 
W środę dnria: 7 b. m. o ~i~ 2 po po.fu
·dlniu wybuchł ogień w Michała, Ii.aa·lsza1 w 
sp0sób &otą<l J]iewyijaśnlloiny; wiatr <l'ąl sH
nry, to1 td pIIQmienfe szybko ogrumi:aiły doni 
za- d'101mem, tern więcej., że <lomy przeważ
nie kryte były slorną. Gafa w.i.eś gęsto 
z:abudo1'vanai, nieraz po dwial Jul> trzy 
d-01mki~ prócz innych pnbo.cznyd1 zahud~
wa11. w iednem Pod·wórz.m, tui przy oo
mach na<gromadz()U'le zapasy d'rzewa,, s1lo
my, ścrófiki; uhczki wąskie, wf.ęc przystęrJc 
do dlomów pcid)czais oginiai by<t bardzo tru
dny, Wpl'lOlst nie.mdżliwy. To tctt W}'!Ilie
skmo zaled'Wo · trochę pościefil, sprzętów i 
bairdrn· mał·o; atoli r tu ~skr~. d:oiszty i o
·giefr prarwie wszystko to znisn::zyt. Zg'o- r 
rzaty z,rnpetnie 74 domy mieszkame., pr-i)cz 
stodół ~ innyich z.abu<l10wa:l1; uratowania ie-
dynie kol!lfie i kr-01\Vy. Komitet obliczył 
strntę na 220,000 ma·rek. 

Po .dokladnem zba<la.niiu: połrnzuje s i ę., 
że zaibezJ.Yiecronych jest tylko kDlku; le.cz 
miesz!katńcy Bolewic to rbi.edn~ robatnrcy 
·i chałuipoicy, którzy na wiosn~ \.vychoidzą 
w św.i.at za mbot'lJ, niie nafożą; ,,r~ dio Kó-„ 
lek rolniczych,, nie słyszeli też na;pominie11 
ojcawsikilch ir ·przestróg Nwidlosrojrrieiszego 
ks. Arcypasterz.a. W domu· powstaty .tyt
ko dziec.i i- fony,, które w tym .czasie był Y' 
w polu· - bie<line wratowaJy tyłkiQ oo, co 
miały na sobie. Gdy w 3 dnr prz.ect prnża
ram ro.zesz.la: się wia1d10mość, k óra nic 
wiedl.zie"ć zkąd' wyszfa, że Bolewtce rna·ict,. 
hyć spakme czempręd.zej duro po1cful!o 
wnfoold o z;abeZ!piieczenie, lecz zapóź.no. 

W cza1sie poiżaru o:dgr1T1wały się sceny 
przera:żalią-ee; 1udz.ie· traciH z,upetn.he P'fZY-· 
tomnJOść ; wyrobnik AntorrL J aruwt, który 
mimo ostrzeżenia chci.al coś z: dlomui 'W'Y-· 
nieść, ·z.giiuą,t w. pl-0mi-eni.ach; waile.z:iopo 
szczątki Jego Zi!lPeffiie zwęg11Qne.. Z Z2bu
dowań zoowłlo tylko khl){adizi<esi:ąt ko
mA"lówh a ludzie z.roz:pacz.eni za:łaimu1ą rQce 
nai zgHS2lCza1Ch swo!dl siedzib. Z 600 hl
dz~ którzy PoWStali bez ®.chUl, 150 zna-
la.z.Io scluunienie u krewnych r mai-0-
mych1 ·dla re.:szty budują · baraki. 

szew·ski, ~dejmUijąc surdut 1 przystępll!iąc 
do lóżka. 

Odkryto zrani·oną niogę. I(ufa. w, nieJ 
tkwiła:: trwbai bylu zapnszicza,ć sondę., a.by 
ją wydostać. Bół ocudl choregQ; ale d!olk-
tór; na: nk 11Le z.waż:au~c, wik:tirial tyłka ra
nę i nią się z.ciJjlmlOwal. Nie byla2 l0!1'Ja ffie.- 
bezpieczną, ale bo-lesną, i W'Y'Illalgaljąicą. 
dlugi-ego1 staranfa. Henryk syirn~ ·i~:Jka 
razy, lee~ ·z.niósl- op.at~ clerplhv'1-e. 
Hbrdzisze'\V'Ski nie derpi;ail p~szczot ~ byt 
dłai wydełikaicon~h nie1itoś·dwym szyd:e-r-~ 
·ca. P.czciwe jednak serce. biilo w tcl p[er
si. Podubalio mlf s t~ męztwo Hoorylka„ 
Obmywszy ~ce1 zbliżył s~ i sia:dt przy; 
nim. 

- Pamie ttemyku, w~esz - rz.ekt -
że fa ża<l.nych' lromedyr nie lubię, ale gdizic 

· radzić trzebai, robi,ę co mG!gę ! 
Skinieniem rękft o<1'prarv.rff cyruCfb 

zakrystyana,. poprosit bLżej wikarregu i 
daleti mó'Wiil: 

- Domyślam sie,, że to pewnie swa-· 
w.a Ma:zurorwicz.ai o pat1111ę. Oo się staf.o, 
n~ to hllŻ rndy ni.e ma. Ale staruszke trz.e
ba: osz::czędtz:ać„. Nie \vlem µrz:eto oo Yn10-· 
brć, czy tu go zostawiić czy po: cilChu oo~ 
nieść oo JJQialcu ... czy dat znia.ć komUi? 

łlenryk stucha.ł milcz~cy, wikary rę- · 
ce larn:al. 

- Bóg widzi - zawotat - Z'gtupiia.
łem. BLedmai stat'lościina ! 

Niechby kro Julka z.arwia1domi1 - 0iz
wa~ się tlenryk slalbyrrn glosem. 

- Dobry cłtłepiec ten J u1ek - rwkt 
w-O.kary - ale iaibym powi'iedXial, że sWtra 
z wias nai]mądrzeisz:a: ią trzeba: za·\viia.Uo
mć· . 

Henryk ntc nic odwwied!ział, Ho.r..;.. 
~iszewski I)iatWSW i' ])CJdal miu r~c:. 

. (Ci~i~ dalszy naistąpł). .", · 
.. ·~·,J <,. ~ ,~·~r: · . : 1 1 

.• ")t:j .~ ~ l I ; '.- '.' . . ... •, . J \ ż-,' '. -~ 



Z pomocą, stanęła. ~nQ z ofiait"OO'Ści la rodzina. hr. hr. Ląckic.hi z Posad·o
' Lwówka i Pa.lros.ta.wic.. Inwenta·rza 
osta1ego umiesz:czono wiefo po folwar'-

\Ya ieh lwóweckich. Na.dtto Vv-: Lwówku kil
ie- at(fziesiąt dz.ied znalazto u, hrabiostwa 

ia- ącki1Gh prz.ytu.lek i troskliwą opiekę. 
w Ucyorzyl się naitychmiast k()lll1Jtet, · 
0 „ tóry SH~ załmuje zbieraniem składek i 

ilfo- zdzielatlliem dowiezionej żywności'. 
róc2, datków pi·enięż.nych i żywtnośc\, 
plywa od:zreż, zboże, pasza, sloma, ho 
nszystko plOtrzebne. 

W Mlełżynie nauczyciel M'ikolłaticzak 
denuncyowal swego koleg~ naoczydel-a 
uzrński:ego za to, że gniewafo ostatnie.go,, 

· p. Młkolati:czak ka-zal wywiesić choirą ... 
iew pruską w dniu król. u rodzi:n. J>cdo ... 
no p. Guziński cłrorągkw zclliąf~ zwi~l 
w kąt miat wrzucić r byla tak mokrą i~ 
tat, choć d'esziczu nie byfo. Dalej w de~ 
.Ufncyaicyi za-rz:ucal p. Mikofa}cza.k sv;remu 
·ledze· Guzińsiktemu, hż prze.c-i\vlko n~emu 
d!buirz~ olbywateU p.ols:kkh nazywając 

'O hakałystą, ge·rm.a.niz.aitorem i 'karyero
·ie'zem,, a prasa JX>iskai pi-sze dltllgie arty~ 

·1.nły o pacierzu niemieckim w Mielżyn.ie1 
w tej spra-wiie pośre.dni·GZY pr~wdt»p1odo-

·nfo p. Ouzh1sh Obywatele polscy \V: 
e- iełżym·e mieU ztąd , pogardzać p. Miiko
w ra·icmka i jego inną. P. Milro-tarczak: 
_ .vni-ósl przeto w swej de.nuncyacyi, aibY; 
- rejierrcyai po.to·żyla: kres .działalnl()IŚÓ p. au„ 
.,. Miskiego. I temu też sre stato tadość\, btj 
:. p. GuiińskietgiO z.l()'Żl()TIO z. urzędu. P. ou„ 
1 zhl•ski w.ytoczył sw.emu koledze skalfgę: o 

o.s:z:czerstwo, lecz skargę dd:rzucOIJlo. --: 
Takie stosunki, panują dz.i1siaj wśród nau„ 

ę, czydielii. 
z 

Ze śtąźha ozylł Starej P&l~ki. · y · 
ą 

Głogowa. Majętno:ść Kunzendorf Pod 
- · Gillog'ową na. $łąz1lm, ztożona z; 3 fol war~ 
Il ków1, z: pairową gorzelni~. łasamr, pięknemi 
0 ląkam~ -zar'O<liorwą· oborą etc„, staro.żytn~ 
- slie<l'z:i:ba hrnbiów Zµr Lippe Biisterfe.ld, 

przeszla na własność paJna Zygmumtai Ur..! 
°' bancwtskiego, któryi ją, n-aibyl od: spadko
- 1bi:erców zmarle1j hr. Zur Lippe. Pain U„ 
e za.iprzepaści1 swego cza.sui p'.ękny m'ajątek 

Tu;rost0W10. 
Mysłowice. Dyrektorka tutejszego 

Banku Ludowego", dławinieiszai nauczy
- cleikai panna Anna Maclia wstafa piorwtór-
- n~ei aire'sztow~n.ą, · poniewalż. prokurntorya 

przekona.fa si~ Qibe1c'.n'i'e bli'żej o iospodar
CC\i ja!ką tam prowad'Zono. Bank ten pry
watny dlai ·W2ioodZenfa. większego zaufania 
~oo HBankiem LU'dlowym'". 

Z i••JH 'zielnłe. 
· z Gałicyi. Z lubością ro.zpisu4ą się ha

katyśĆł obecnie: o rzekomem udsku ludlnoi- . 
001śd rusi-ń'skiei przez Polaków. Tym
czasem w Gailicy~ Rusi'.nd mają nlilższe i 
wyższe wfa.sne szkoly i urzę.<l.ty'o mają pro..M 
f esorów na natiwyż.szych szkofadhi w L wo 
wie, że W. sądoch1, W' gmiln:i'e r u.rzędzie 

1jętyk ruski! ma s'woie prawa. 
. My Nacy ży\;ZY'IDY: sobre,. .ałJy w 

M'elmlezech il w Prusiecb nam udz.ielio1110 ty 
le prn'WI., ile miaią Ruisvn.i, a niie bę<lz5emy 
sh~ wtedy skarzyli nia mpełny brak ró
w<noopra'\\mi.enr:a. 

Jakie jest róW11ouwawniende, na to świe 
ŻY dowód' taki, że ~jm za.U:cyjskt wyzna
c:zyt 6000 koron zapdmo·~i dlai tow~rzystw 
giroma~tyicznych polskich (Sok<Hów) i 
rusif1skrch (Siczy). 

Kiedy to se+Jm pruski wyzn-.c'ZY pienią
dze dla: IJQlskkh ,,,5o:ko.l16w". 

l(Ul)lbiay, co tylko 'illożemy, n pol
skk:h kupców i przemysłowców. 

Wiadomości ze ś1'liata. 

Szwajcarya wcooraj wypo:w1edzi.a.ła 
Austryo.-W ~rom dotychczaw~ uklad 
handlowy celem zaw~rciai no·w~ .. 

Z Serbii. Prz.ygotpw..uia ·oo ur()l,Czy„ 
st<>ści koro.nacySnych IHawle uk1ończooo. 
Ulke, którerni pochód królewski będz.iie 
przeciągał, są ustro}ooe. Wielki zjazd pu~ 
bliocZI1!0Śc'i ocz·ekiwany jest niclytko z gt~
bi krafu a-le także z okolicznych p:acr)stw, 
ZW'1aszcz.a. z: Węgier, Kroacyi, Bośnii, Hen
cogowi<ny i Czairnogóry. Z00nych nad;. 
zwyczajnych poselstw. korona.cyjnych n'ię 
będzie, natomiast państwa xagra111kzne ~r 
dą zastąpxme przez poslów1 tutełiszych. 

Włochy. Raoość w wielu kolach! z 
porwoou uirodziin następcy tronUJ jest wfiel·„ 
kai. 

Królestwo w'łoscy bowiem,, zaiś~u.bie1' · 
n'i· dnia 2-t pa:ździerlnika 1896 1r.J byH dlo~ 
tychiczas w posiadaniu dwóch córelk: JoŁ 
·1andY1, uriod-zonei dnia 1 czerwcai 1901 r. i 
Mafałd'y, umdz'Onell dnia 19-go listJopa'Cl'a 
1902 r. 

Z drugieti strony prze-chodzą Wtochy 
-ciężkie przesilenie wewnętrz11e praeż 
strejk ogólllw1, który w włełu rriie,iscorw()-;
ściach ma krwarwy prz.ebieg. Do 111iemioc1-

. kich gazet socyalistycznychl na<lresz.ta uat. 
stępującai depesza: „Pol'ozenie bardzo po
wta.żne1 wszelkie próby telegtafu,wan1ai u; 
daremini1one". 

Wynd1ka1 zrtąd, że rząd'. wroski nie prze7 
pusz.czai wszystldch wiadomości. 

1 
Z Med'yolanu donoszą. Około g'ddz . 

pól do 11 w nocy grupa. manifestantó\\1 

na płacu Katedralnym chd:ata wyimusid 
zamknięcie sz.ynku: Ca-sanoo\vaL Jedenl ~ 
ma1111ifestanitów wszcz.:tl w szynku1 sprz.ecz.1 

' kę 7' ki'lkoma osolbami, które protestowały 
przecirw zamknięciu szynku. i doby;Wsz}f 
noża pchnął nim lekarza Gbovanie~ ~)ani 
dollę~ Lekarz padt trupem na m1-e.tscu, 
Dwie <:>soby, pod'eirz:are o <.:lloGronani·e: teigo 
mordu, aresztowano. W mieści~ z potwo~ 
du tegoi zaliścia pa!.nu!le wielkie wz:b.uirz.enJe, 

Z l róinych stron. 
, I 

Bochum. Dla relkr:utóvt, :zaciągran:yd~ -
clio wojska, przypom;i'n:amY wzplorządlze-4 
:nie, że jeżeli WYŁ<xfZ10inY im zostanie pro
ces karnY1, mają prtedrtem, nLm do wojska 
itdą, ·z.amef<llować. t'4> zarwicz.asiU: u1 wł'aiści
w~ władzy •W10tsk9iwej. J eżelU tego nie 
wobl~ wte<ly rnoże1 się zoo1rz~ć, ix sąd! kh 
skarze na: ka•r-ę więzienną, a wtedy rostaną 
zi woiska1 uwiqln~e~ dla odsiedzenia kairy, 
,a: oo ooiważruieUsze, iczais odlbyteji stu/'tby 

, w1o~skowej, nie b~e im polilczi<m'.Y1, :tak 
~e Wl 111astęipnym rqlm znowu będą pocią-

, gniięci do shrżby v;pjskowej L m!Us~ cale 
·dwa łata od· 1J1owa odsługiwać.. Rmvnież 
'\V'alżnem jest ·żeiby kartę kwitową oo u
bez;pi.oczooi'.a na ,starość i· sJalbość. (k~rtę z 
markami) przed ucfuniem1 się oo ~jsk? 
wyimteni-łi nai poJi<;yj oo kairtę nową, .ponie
waż 'karta, wyS:taw\o nai tylko 11~ dwai ra:ta, 
straci:taby swą wa•żµość w czasie, gd}r be-
dą przy· wojsku. . 

Bochum~ Kobietom otworzyło 
wiielkreJ biuro lmapszaftowe. w, Boclmmie 
swe progi. Urz4ld knaipszaitowy z~tmdnia 
kobiety WI biu•rze z'.raw w li!CTJbie (}~~i
c:roneij. 

Bocluua. Z:;illriecha.nile ekspłoAitai'Cyi 
lrop~.lfl. Dooosz~, że 'W'ła!ściciele lropa;lń 
.„Siedem pl~et" vJ La:nge.ndreer:, ,.,Ber
nek" W! Bren:sche<lei k()Jo ·Bochumu, i ,.,Ju.
lius~ filip" w Wiemelhauseru zaprzestaln&\ 
wkrótce wyoobyw~.i.a w~g~ kamienne
go. Wy®bywianite w~la W ; loopafo1i. r.)u
lliusz Fili)p" ust~nie podobno1 z d.niie.m. 1 sty
cznia· 1905 r. 

Altenessen~ Dnita 17 bm. po pcludn:iu 
prz:ejechal pewi:en nieuważny W10Źil1k2! w 
o,kobcy niairożnikai ulic esseńskie&, i. Hoir
stenerstr. dziecko. Po czynie zac~tf len
nie r byłby slę ni·epoznany ulotnH, ~d'yby 

Niemcy. Co<l'Zi.ennie rradchiod'Zą za.w- 11Jte pewi-e:ru kolarz ~ był dogon.i1L Wm-
s2e jeszcze wiadom8śd o śmierci in'OW'Y'ch nica byl z Borbecku. Dz.ieckQ umiesz.czo-
cflar tyfusu. ino w dorn.u pobHzkim lekarza. 

_ Gaz:eityi niemie<:kic roq;pi\sują się o l(arnap. P.~rtowóz: pod~.g.u pochwy.cit 
zgioin'ie księci~. tterberta Bismarcka; prócz robotnPk~ J eirmeicke.go, który uległ -0bdi;:-
ko1'lserwatYWI1fY'Ch stwier<lT.af'\, pra.'\l.de ciw obu. r;iik i1 wiel~i~1 palca.i lL nogi·. W 
Jedoomyślnie, ż~ byt ro w pra1Vv"tlzi1wem pob!iiżu• znajd()·waJ ś.tt leka14 który s i ~ 
tego sfl()1Wa znia.czeniu ntalY syn wi:elkiego nies22Cz:e,śli:wym tym z.ad:i\t 
<*.a. Ka.ryer~ s~ i,awd'z.i~cva:l nie cza- Unna. Formiarz Becker za.ktu1 swą 
s·em sWIO'i.m zidolnośd'Om, bo tyclr mia.l n•- szwaguerk:ę.. Uderzył ostrem 001rzę:dz.iiem 
der Mitiq. tylko stanowisku oJc~, kt6f1:" iO w 1glówną tętnic~' krwiooośną, czernu 
wyu.ilóls~ na! pusfa: u dfWIOrn h0Lein<llersk1cgo śmierć nast'lP'ifa wkrótce. Równi:e.ż po~ 
i sekretairz~ stamu .yi;rz~du sor~Wi za.gromi- kluł swe~ro brat.ai, m~ż.a z.an1ord~w..mej, 
czlnycit. Na tern stAoowiskw o.hizal się lecz. łże.~. PQJllQ~ał mu w. tern 
zup.elnic niedl{)~ężnym i poszedł na wypo-· niejakieś rowa1 Passib t.nrler. Ohydrwtt are-
czyri;e:k rw:em z swym <>fcem~ sztowaaro i: ®dzort.o w-e w~ieniu. Zbro-

W połrtyice po~id zalilez~ł się: dl.o rr,a,j- dniarz tlomaczy czyn s'\V'Ćj zems1ą, za:· Qb-
zaiwzi~tszych łJ.a.b.1ysi6W. ' ffi\OWQ SW~ OOnY przez~~ . 

- Urzędlow<> potwiertfzają. wiatlio-- SoU..-. Polltya Uoiwila oondą rze-

Kastrop. Grabież za białego dnia po~ 
pdniono w pobJi:żu nńejsca., gdzie nJeda
\Vllro zaklu-ro szwajcara lroteloweg-0 Seba~ 
fera. 

Strassburg. Pewien W loch, w stanie 
oblęd'Ul, pa<lipalifl spi:chlert w pobliżu- Mo;. 
·naistym, wyrzuci~ gw~łtem żonę 'i <lz.iedj 
oknem a sam poszru.kal śmierci w; plamie~ 
niach. Dzieci z.aibite, .ż.ona uleg'la: ciężkie
mu• potluczeniui. 

W Erbes-Riidesbełril pocf, 'Alzey w He„ 
syi zastrzelil byty nadporncznikr baron 
Lengerke teścia swego, burmistrza Leber
ta. Pomiędzy teśóem i zięciem pa'IliOWar 
la ju~ oo &u·:ts:zego czasu niezigOOa; pod. 
•CZa'S klótni, jaka pomiędzy nimi· powstała, 
strz.elii Lebert oo zięcia, który, oo,vz.au·em-
11ioaJiąc s~ę, strzeli! do teścia tak trafnie, że 
zabiił gQ na mJ~scu. Z żioną żyl Lengerke 
w nattlepszej zg<J{}ziłe. 

Lingen. W nocy ostatnitei u.pad:l h.a
mullC'zy Miiller .ua: dwoTcu w · Mesum 
podczas spi.n:anra wagooów pod kola Po~ 
nieważ w tejże chwiH p;ociqg mszyf,, przeL 
ti<J u:rz.ędnik rozszarpany z:naiaizł śmiierd 
gw~łt-O'WUlą. I . 

- - Rozmaitości. 
Skandal w towarzystwie łondyńsldem„ 

Dnia: 12 b. m. odbyć Się mi'al \V Loncty:nie 
śtuh c6rki1 rorda ma~ora L:cm.dynui, sirn Ja„ 
kóbai Ritchiego, ·brata b. minilstr.a skarbu, 
z. p. Mac Ca1manem, \vyż,szy',In urzęd!ni~ 
kiiem depa:rtamentu; irygaicyjnegio wi Egi:p..l 
cie. W sobotę;, pioprz:edzającą ·cfzief1 ślu 
bu, J.or<lJ-miatjQr wydał w palaicu' bum1i-

' strrowskim wi::elld bamikieł dla gości· ślwb 1 

I11Ydn, śród! któryclt ·znajdk>wa!V się; przed~ 
stawilciele arystokracyi, oraz; natr.wyżs.zydi 
wfadz anigiielskkh. Jedlnocześniie urzą<i'roJ 
oo wystawę 300 bardzo kosz:t0W1I1ych PG1 
d'almnlków śluhnych\, nad!estany.ch prz~ 

· miaisto, kre-wrnych i Zlllzjomycłi: Juiż zie ... 
· ·chaJu si~ wszyscy gośde i godzina- ba111-
. kie:tu , na<lesizfa:, a pa11 mlodY· nfo prz;yby.. 
wail1

• W reszcie, zamiast nlieg01,' 'z:laiwil się 
wowy z biwai telegrafilczneg0 z. depeszą, 
'w której Moac Calmani zawiadom.il lord~-i 
miaGma, że zrywa mialżeństwo z jego cór
kct. Lord-ma:i-or· muis..iial odwo~ać bankiet! 
Pairurra m~odai d<Jstata afa:lm renvowegio ~ 
rmchoflO!Waiła się ciężko. Mac carman; 
ia'k donoszą, wyjecilal d'o Paryża. Przed 
w.yjazdeni QŚwtiadcryl, że zerwa~ tak; OO; 
gle ma'fżeństWkJl z; pO\VOOów zupetni~ uiza-1 

sadnil(J!I1ych i źe na wszelkie żąda.ni.a wy 
jaśniei'l ze strony lorda-majora odPowia-/ 
dać nie bę.dtzie. Kosztowne !podarunki, na
desłarrie pamiie. ml'odcl, z.w.11óoono Wlłaści-l 
cielom. I 

l(to uudał najwięcej języków w świe-' 
cle? We wszystkich wiekąch żyłi ludzie.I 
którzy z latwośdą przyswajali sobie kil~j 
kanaście lub więcej. języków. Mitrydates, 
król Pontu, mógl rozmówit się ze S\\ii)Xmil 
podictam1ymr w dfwudziestu ptęctu językac:h.1 
Kl~o~tra1 niącdy nie .używalai tlliomocra wl 
stoswkach z: posłaini obcyteh morcarstw:J 
co d!()W!Odzr, że byta'· nie tylko pi~M, a1e 
W)ilkszt~ kobteU\. Pi.oo della · Miran.-ł 
<lolo, uicrony Wroch z XV-go wieku:, po.J 
siad~l· 22 jęz.yki. Chłop nremiecki z XVII~ 
g'O wieku, Mikofali Schmiid1, przetlónmczyl 
modlitwę P~ńską na 52 języh W m1stet>-1 
1I1em stuileciff A.nfg"lik„ sir Wimam Jones; 
mógł roz!mawiać w 28 ie.zYkach. KLfka 
miesięcy; temu umarl w Borrm d·r. Gottlieb 
Leitner, największy Engwista XIX-go 
wieku; posiad'a.l 50 języków i: z równą la.tJ 
wością, mówU 1nalixaiwi'lszym nairz.ecz.eni 
wschodnim. Jak po niemfocku. Nikt jednab: 
nie wyrówna: pod tym względem kard~a1 
towr .Mewfaniieimu, o którym Byrctn po~ 
Wiad:a, że powinien byl żyć za cz.asó'W 
wieży Ba-bet Znal 114 języikmv1 t ,dyalek ... 
tów, mówi'l równie biegle po iirland\Zku 
bufgairsku, koptyjsku, chakleisku, etypsku 
jak po wfosku. Trzy tygo{in ie wystar„ 
czyly mu do naocze.nia się obcej mcrwy. 

Japonia opir·~ma przez Jał'Ończyków: 
W przekla<lzie angielskim i niemieckim 
wyj'dzfo wkrótce ksiąika p. t: ,.Naszai o<.i
czyz,na· J a:Poni-a. Ksł~ika żródoowai na 
pisana przez, Jap101kzyków"~ której celem 

· jest zapoznanie Eurąpeac.z:~nków, z aiutem
tycznemł stosunrka1ni japońskiemi. Na 
krótki 'Cżas przed mzpio1częciemi wojny~ 
porozumieli się uczeni, dypkimaici v m:itJj 
strowie j~J.JO·ńs·~y i postanowm w:y©ć ()tbt 
szerne, wyicz.erpiujące dzłclo o po.Litycc~ 
kulturze i gospodairce, ekorromi.'Cznelt Ja ... 
pio-nF. Manrrabi.a- Ito pisze w tem dz iele <} 
dyplomacyi z~raniccznej, fekl!marsz.ale~ 
J a.g~a·t~ o poMyce narod~we.j j armii, 
koootra.dmi·ral Saaro o marytnarce; haal<l!el 
sprawiedliw<>-ść i system pocztowy ()tpraJ. Olłtll§ó, że ~Y etat wykate ooś t.imieszków:, którzy w czas1e ostatn~ 

~ SO miftft6'W ma-rek 1tedobortt. -włama1i ~ 'W 21 w-ypad'kadi. , oowiam:e· są przez ministrów ty-eh departa-

ment6w, a każdy o<fdz.iał gmac.bu pań
stw~wc.go przedstawiony; jest odpowied
ni<> przez czliowJeka, który nim k~mje. 
Ody wybucbla wo.ina, z.daiwaI-0 się nara
zie, że wydanie książki będzie już niem()
żliwe; wszelako udało si~ rękopisy; japoi1-
skie przewieźć d>0 Europy. Dzieł-O to po
wstak> z inicyatyv.-y Alfreda Sieada, re
dakt-0ra ciasopisma an~ielskiego ,,Revie"w 
od Reviews". 

Ostatnie wiadomości. 
Pa r Y ż. Rada młnłstecyałna zattno

, wala się obszen.tie Sf)l'awą bezrobo'*'1 w 
Marsylii oraz usyfką żołnie~ cło lndo
cb~~ 

L o n d y n. Biuro Reutera donosi z 
Lassy w Tybccfo., że wymarsz anglików 
postanowłohy w dniu 23 wrześnła. Panu
ją tam ostre nocne przymrózki a w górach 
spadł §nleg. Zacht>dżi obawa, że anglf. 
cy nłe zaopatrzeni w kożuchy ucle>.rpią 
wiele. 

.P e t e r s b u r g. Rosyjskie biuro te
legraflCzne donosi·, że rząd wysłał delega
tów do Berlina celem załatwienia sprawy 
połączenia drngi kolejowej z Warszawy 
do Ka11sza z sieci!ł kolejową niemiecką. 

He I si n g fors. W procesie byłego 
. radzcy rządu Pryderyka Scbaumanna, 
ma.chu na gubernatora finlandzldego Bo

~któremu zarzucają współudział w za. 
brikowa, popiera skargę prokurator sena
tu finlandzkiego. 

Kalendarz. 
Cz w a r t e k, !l 2 \vrześnia: Maurycego ryc., 

·Emeryka. (Zelimir) 

Pi Ił tek, 23 wrżeanła; Linusa pap, Tekli p 
(Bo~ueława ). 

S ł o ń e e ; wecbodzi, zachodzr, 
Jutro. g. ó m. 48 ' g. 5. m: 55 
Pojutrze~ g. 5 m: ~O g. 5. m. 58 

S t a n p o g o d y ; W poniedziałe~ cały dzień 
Jadne powietru. W wt~ek chłodniej. 

T e l' m o m ę t r wskazywał wczoraj o 12 w 
południe 14 Btopni R. wyżej zerG. 

Widzenie 
(u stóp pomni.ka Adama Mickienvicza 

w Wa.rszawie). 

Już ·noc z.apadJa1 Jeszcze krótką ch-wt1lę 
Gdzi1eniegdzie śwjatro błysło WJ oknie du-

rntll 
Na: mak:, że jesz.cze śmiertełnikói\v tyle 
Nie śpi ~ samotny błądzę wśród ()gromu 
N«;y - wiatr zimny cbtiod'zi. m.<JUe skrolnie. 
A księżyc płynie w ja-snej mgieł koronie. 
Pusto b głucho- w ~órz.e '\VlŚró'd o.bł'ok&w~ 
Czar z· gwiaź<liztstego splywa nieb kobrer-

~. 

Stvs~~ _miarowy odgłos wlaSriiych krokó\\{ 
I W'· piersi wlasnej styszę bi!Cie serca:. 
Staną.Iem„. - Pannik wieszcza naszei 

ziem1 
Wzniósł si~ przedemną kisztarty wrspania-

tern~. 
I 'Eutaj pust-01 - jak olbrzyma clelsko 
WZIJIOSV się posąg z spiżu hen w n.ieb~o.sy, 
Noc go owY.lla ciszą tak anielską, 
Ze w jej obHczu milkną ziemi g~sy~ , 
\V tern spa.dla gw'iazd& z drżących Ś\\>~~a. 

tel puchu 
I n~d pomnikiem zaw~sfa bez rucllu. 
Spojrzałem! postać wieszcza od promi.c

nia 
Ożyła - nczy w dal patrzyiy czarną 
Z dizi,wnyin wyrazem smutku przyi~n~i·c„ 

nfa 
Jak·by zniu.Wrne m10d.fltwq cmentairną. 
Wiesze.z podniósł rękę - potok sWw w teJ 

. głuszy 
Przebil ciemITT.ośd i utkwił' w mej duszy: 
„PQłsk:o! guzie spojrzę ~roby i, kurhany -
Kiedyż ju.trzenka w z1otych blaskówi km ci 
Rózświeci w końcu iv;rj.jej ziemio lany„ 
I blade twarze synórw twych ozloci 
Blais:kiem o.tudzy? - zwracam sie darem

nie 
Na ws-chód - dok!Qfa ciemnie - gluche 

de mnie. 
Bee serc, bez ducha leży ]'Uiż 001 mw-ach 
Kwiart. rraszych v."Szystkich marzeń i tnli'e~ 

sień 
Wir11Qi już wyschło w J)Q!Zia-cainycli czarach 
W krain.ach s:er.ca smc:tna;, glucha jesień 
tM, bradai moi ram~ę do ramienia! ' 
Los c~to klęskę w- bym~1 tryumfo zmie-

oia! 
O przyj<llzię, vrzy~ 'Jł' dl~tm fat obieg];l 
Dla ziemi· n.aiszej ten d:zieti Up0jc111a, 

. -Kktty P'<lWsta.ó~ ® brze~ oo hrz'fłU1 



Olbrzymy pracy - hartu - pośwłęce:Ria 
Co nie zna graltlk - oni wieJcy rnm::ą 
Okowy nasze złami~ i zdru~cą ! 
,Wów·czas ~ anroTkóW "\\icki chór skrzy-

dlaty 
Zleci z niebiooów na ojczystą grz~dę 
Skronie wam w mirty uwieńczy i kwi:atyJ 
A wtedy bracia ja wam świe.cić będę! 
Lecz dziś mi oczy zakryjcie na Bo<ga, 
'.Abym nie patrzył na występki wroga". 

. . . 
i:Bofe ! ach Boże! oo się dzieje z.e mną. 
Otwieram oczy„. 

pusto... głucho... cie.moo ... 

To warz. ~w. Stanisława w Scharnhorst. 
Zwyczajne zebranie odbędzie się w 

rniedziielę 25 po Pot o godz. 3. Liczne sta
wie:nie się wszystkich członków i Roda-
·kó1w uprasza Z ar z ą d. 

Towarz. św. Antoniego w Frelsenbruchu 
podalie swym cztonkom do wiadmnośd, iż 
w niedziel.ę ·d'nia. 25 \\rrześnia <l'atie się to
warzystwo nasze odi'otografować. Czfio11-
kowie winni się stawić w czapika.ch i ozna
:kach na sali zwykłych po·sie:d'zel1 o g<Yd'z. 
>2 4 pn poJ. O liczne i piu1nktualne stal\vie-
nie się uprasza Z a r z ą d. 

Baczność! - Cześć pieśm polskiej! 
Kolo śpiewu „Halka" w Kastrop 

d{)IK)Si u·przejmi·e swym czlor11kom i wszy
stkim Rodakom w Kastr-Op i okoliicy, iż w 
nied'zj.eJę 25 wrześ·nia obchodzi nasze Kolo 
6-tą rocznicę swego istnienia. Roczniica 
(){!będzie się na sali IJ'. T. Lindera (dawniej 
Sc11aumanin). Prosimy szan . .członków o 
zaproszenie swych Roda1kó\v przez prD
gramy, gdyż mamy zabawę. zaankniętą. 
Porządek uroczyst,ości: 1) Od godzi111y 4 
koncert wykonany przez p. I. Muis'iela'ka z 
l(astrop. 2) Powitanie go1ści. 3) Śpiew 
wspól!ny. 4) Mowy i dekl~natye. 5) 
Śpiew Kola śpiewu ,.Iialka" na cztery gl·o· 
sy. 6) O godz. 7 .wieczmem teatr p. t.: 
.,}(omini-arz i młynarz" czyli za-walenie się 
wieży. O godz. 8 ta11iec. 

Zarząd Kota śpiewu „Halld". 

Tow. św. Jacka w Bismarck 
<lonosi' swYm czlonkom ł wszystkim Ro,_ 
d.akom · w Bismarck i okolky, iż w nie
dzielę 25 wrześna obcho<lz'i towarzystwo 
I4 rocznicę swego istni·enia. RQCZU1ica od
będzi·e się na sali p. Lindego zaraz. pny 
!katolickim kościele. Towarzystw~. które 
zapr.oszenia odebrały. także i. te, które idla 
braku adresów zaproszet'1 nie odebrały, 
prnsimy, aby nas swą, obOCiroiśdą za"1 
sz.czycić raczyły. Nie możemy tak, jak 

r drugie towarzystwa obchodzi1ć rncznky z 
na'ł>oiżei1stwem polskiem, dla braku ducho
wie1łstwa polskiego. W sobotę będlz'ie od-

• pra wi-0na i11Sza. św. za u as ze towarzy
s hrn. Program uroczystości następujący: 
1) O god·z. 4 przyjmowanie bratmich towa
rzystw, 2) o godz. ~5 otwarcie uroczyst()-

. śd i pi·zywitanie szain. Rodak&w i gości 
przez: przewodniczącego.. 3) Koncert, 
mowy, deklama'Cye i śpiew. czterogl-O!S-O
wy;, wykonany przez Kolo śpiewu .. ,Gwiia.
zda Jedności". 4) Teatr p. t.: „l\acłma'\ 
Wstępne dla czlonków towarzystwa 11a
. szego i innych towarzystw wynosi 30 f., 
goście przed czasem 50 fen., p·rzy kasie 75 
fen. Niewiasty nraią wstęp wol111y. Kon
cert wyk-OnanY ptzez kapelimi·strza p. Ka
c'Zrnarka z Schalke. Spodziewamy się,, iż 
tymrazem szam. czl-0nkD\vie, także i g-0ś.cie 
na sali wszystkie miejsca· zahior,ą, a także 
mamy na!dz.ieję., iż ta opieszatość w ms
ma rcku raz ustanie~ i szan. Towarzystwą 
jako i wszyscy życzliwi Rodacy przy
czynią ·się do upiększenia naszei rocvniicy. 

Z ar z ą d. 
Uwag a: Zebranie odlbędzie s[ę 

przed zabawą o godz. 0 4 po poL O iak 
naj!liczniejszy udziat w zebraniu, a także i 
w zabawie uprasza 

f. Niedzłełski, przew. 

Postbestellungs-Formular. 
lch bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt eini :Exempłar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitun·gs
preisliste 128) ftir das IV. Quarta1 1904 
und z:aihe an Abonnement und Bestellgeld 
l ,~J, Mk. , ;i:; 
~' 
s~ 
~ ~· 
~~. 
~~f?o 
-=~ g /,;4 

~$, 
. " .... Obi~e 1,92 Mk. erhaltełi zu hahen be-

Towarz. św. Michała w Duisburgu 
podaje wszystkim o:ł-Onkom dlO wiadomo
śc~ że przyszłe zebranie tJ • .w niedzi-ełc 
25 b. m. wypadnie, z powodu, iż bierzemy 
udz[al w rocmky To\\·. ś~·. Michatai. p. 
k'.ośc. św. Bonifacego. O liczny udział w 
rocznicy uprasza się. Zarząd. 

BRUCH! 
W niedzielę 25 bm. odbędzie suę kon

ferencya dla m~ów zaufania. Proszę, aiże
by na tę konferencyę się wszyscy mężo
wie zaufania stawili, g<lyż chcxlzt o spra-
wy wafme. St. Gwizdek. 
· Wiec w DUsseldorf .--

Wiec „Zjednoczenia zawodoweg-0 pol
skiego" odbędzie się w niedzielę dni.a 25 
bm. o ·g()dz. 3 na sali hotelu „R.hei1nischer 
łiof", przy Friedrkhstr. 13-15. Omawia
ne b~dą sprawy rnbotnicze i organizacyj 
zawodowych. Liczny udziaJ Rodaków w 
wiecu jest pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Polecam się Szanownym Roda\om w 
W a. n n e oraz bliższej i da.lezej okolicy, 
do wykonywania wezelkich prac 

malarskich :t ~ ~ 
;t ;t- i tapicerskich 
Także polecam 1-ię Towarzystwom do 

wykonywania tablic, podług wszelkich 
wymagań. ZapewniB.iflc, iż wszelkie ro
boty jak najlepiej wypełnię. 

Franciszek Otierzyńsld, 
Wanae, przy ulicy Hofetr. 47. 

Baczność! 
Przy nadcnodzf\Ccj jeaieri pclecam tym-

czasowo 

Perki 
magnum bonum 4,.50 nr., niebie11P:.ie oczko 
3,50 mr, ż6He okrągłe a.óo mr. ; czystf\ 
ospę jęczmienną do paszenia 9.50 mr. Mam 
ta.leże 11a. składzie różne gatunki piwA, ber
liń!!kie białe, dertmundzkie stołowe i z Bo
chum wszelkie gatunki. Za.mawiać wy.star

czy na karcie koresponde icyjnej. 
Józef CJ1udzhiski, 

B il r e n d o r f p. Bochum Sclrnlstr. nr. 6. 

Ba.ezno~e 

Oelsenkirchen-Ueckendorf ! 
W Jłiedz.ielt: dnia 25 wrześnm o godz.. 

-4 Po pot o-db~ziie si~ ml sadi p. Dreick~u
sa., p. ul. Sildstr. n>asza. iesłea•a zabawa, 
Program: Strzelanie dlQ ta-rczy o nagrody1 
występ druhów z ćwiczeniami., teatr krót
ki ale bardzo ziaimuiący i taniec. Wszy
stkich nam przychylnych rntla\ków za1pra
szamy jak na.i'Uprze'.imiej. 

Wydział Tow. ~imn. „Sokół''. 

-·-·--·--· Zastępcę · 
na Westfalię i Nadrenię 

poszukuje 
fabr1ka pler•ików 

&. llarlllewtoza 
w Kostrzynie. _____ ._ __ 

PI•awdziwa 

cykorya Reaaga 
jeet 

najprzedniejszym, n·ajwydat- ~ 
~ niejs.zym, najzdrowszym i • 
,.., najteńszym : 
rlł dodaCkiena de .kaw:r. =-
: Prosl':ę dokł&dnie na firmę uważać ~ 
,: F. F. Reaag, ~ 
'1 Szczecin. Berlin. Coepenick. = 

: Jeneralna agentura i skład fabry- Ol 
filo czny u ~ 

=1 Stef. Ney111aua, ~ 

I • \Vanne, ul. Karlstr. ~c. 
Telefon ur. 228~. 

2 czeladników 
krawieckich 

na duże i małe sztuki 
potrzebuje od zara,; lub 
później 

Jan Kaczmarek, 
kra wiec polski, 

BAUKAU, ul. Bismarka 
nr. 11. 

3 służące 
Polki, rnajdt\ ełużb~ od 
1 października przy wy
sokich zasługach i de
brem obejściem. 

H. Engelhardt. 
iuteres rz~źoiki i ,jadalnia 
w Ba.ok.aa p. Herne, 

Craogerstr. 23. 

Rodac• w Herne i okolicy! 

pre.nia i w~żdżym:mia-, 
oraz 

Polec&m szanownym 
R1dakom mój 

skład 
że1nta, 

masZJ4 
do gotowania, sz,-cia, 

". szelkich sprzętów kuchen~ych 
po eenaeh jaL najtańszyt."11 

Zakupi<'ne rzeczy od~tnwiam franko do domu • 

Za gotówkę! Na odpłatę! 

Stanisław · Jankowiak, 

--·-·-·--- Bae.aeiellodae7! I Szano"ff•ym ltod1L\o:a w Laa.en• 
dreer i okell•Y d ·ll.()ł.Zę upr~jmie, 8 iż na pero jesienu, i zimowfł nade!!zły 

I najnowsze próbkiimaterye 
na ubrania. paletoty i spedaie 

I A dla „Sokołów" ko1zul~, pa~ki i macie
jówi.i. 

Polecam •it ta.leże do wykonywania 
ubrań, paletot-0-w, spodni i kamizelek. U-

• 
brania dla , Sokołó"" po jak no.jtai~z,rch 
cenach. 

• RGdaey swój do 1wego ! 

8 Franciszek Wosiek, 
• w L a n g e n d r c e r. --··· 

,,.... Ubiory od 35 mr. 
~~ ~ 

rf} 
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Ceny wyjątkowe dla eleganckich 
i modnych ubrań i paletotów zi

mowych. 

11ilb. Gerbscb Nast. 
He1•ne, ul. Bahnhofstr. 99. 

HERN'E, ulica N owa nr. 35 
Wszystkie powytej wymie1i&ne książki 

-- Baczność Bruckhausen! 

Pierwszorzędny warsztat krawiecki 
ADAMA SLOJ/IY 

ul. Grilnstr. 10. w Bruckhausen, ul. Griinstr. 10. 
Zwracam s.zanownvm Rodakom w Ilruckhausen i okolicy 

uwagą, iż mam na. składzie rozmaite matcrye nn. p~r~ jesienną 
i zimową. Rozmaite materye ua palctoty czarne i kolorowe: 
Polecam się do ,,.ykon~'wania ubrań, pale.tot6,~, czamarek i 

ubrań sokolskich, po jak najprzy~t.1.(pniejs~eJ ci.nie. \Vszystko 
zostaje wykonane tylko .11: trwałeJ matery~. . 

Za akuratne o 1·ro bienio i do bry króJ gwaran.tuJ ę. . . . 
Szanownym Towarzy~hvom dostarczam czs.pk1 maC10.JÓwln 

tylko z polsll.iej firmy. Zlecenia na prol\·incyę, wykonywam 
w jak najkróts.zym czaiie. . 

A więc svfój do ~w~go nie <io składu iyd.ew1k1ego ! 
Z sza.cunkie1• 

są do nabycia 

w Księgarni Wiarusa Polskiego Bochum, 
Jłlaltliese1•at.r. 17. 

a ' o u 

, ...... „„ ••• „ •••••• 
9 Baczność Rodacy 
I w Bitterf eld~ie. i. okolicy. . 
fi 'Vobec '"'alki wypow1edz1aneJ naszamu sk1adow1 „ przez tutejszych hakatystów2 chcących nas ogłodzić, 
W polecamy gorąco nasz · 

I skład towarów kolonialnych. 
tłuszczu artykułów ksittgarskich i t„ cl. 

' naelejówkl 
z polskiej fabryki C. Adamskiego z Poznania, zawsz~ 

• do nabycia. „Sokołom" polecamy po hurtownej 
tit cenie koszul.ki i pas.ki. 
• Bodacy! Nie pozwólei•, aby nas polako-
• żerey zmaraować zdołali! 

., 

Re 

scheini12t. 

. "' . • .. .... • • • • ' ' ti. • . • • 
' . 1904. 

I.dam Słoma, polski krawiec ,„ B;1·uekhause11., Grti.n1tr. nr. te. 
9 Bazar poh1ki Agnieszka l!(unz w Bittedeldzie 

1 • .:~a;.„ • .:•;•••~··· . Kaiser). Postamt • . „ · • · •. . 

· · , · · . i - ~ Cl ··ai · · A t ni Brejłk(w 'Bocl!um ·_ NalcitCłem i ciale!!xall!ł WylłaW':mietwa „\Vi~rut1a P&l:!kieto'' w ·Boelium.. 
Z~ drulr:, n&kłaG i rtbkcjt O pGWle Zl !ł.' Il O ' 
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Nr. 218. Bochum, czwartek 22-go września 1904. Bok 14. 
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ych • dzienne pismo_ wdo\\ e dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z w,·· tkiem dni poświątecznych. 

ł• Przedplata -kwartalna w .(>ezcie i u listowych v,....~osi 
• 1 mr. 50 fen., a z odi· · .teniem do domu 1 mr. Y~ t' 

Wiarus Polski" za p;:, Jny jest w cenniku pocztowym 

Za inseraty placi sie za wiersz petytowy 15 fen., a za 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często ogfasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować" i podać w nich doklad-

W Imię Boże .. za Wiarę i Ojczyznę l 
" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów się nie zwrac_a. 

~ Reclakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse m. 17. - Adres: „vViarus Polski", Bochum. ___..11.L_ • 

~ ~ ---. -. --=-

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
olakiem, kto potomstwu swemu zniem
yć się pozwoii ! 

. · Simowiedzę szerzyć 
omiędzy Jadem, te naiważnłejsze zadanie .= zet polskich, by s,rawte naszej j~ 
oraz to więcej szermierzy. , 

Rodacy t Spoczą~ l\lłęc nie możemy, 
óki gazety polskiej lliłe będz'fe w k«zeym · 
~mu P.QtskiJn. 

Niemozehnna J1a111 ·test tlotrze~ -.--· 
zie·, więc W as, c:zytebdków .naszych pro„ 
imy, agitujcie ·za „Wiarusem. Polskim'"'., 
rganem W aszysi, kiery dowlódt, że 
prawy ludu JJ-Olskiego szczerze bronić 
ragnie. . 

Nie-eh każdy z czytelników naszych 
gituje pomiędzy znałomymi swymi, sze·
Y oświatę ·i rozbudza świadomość naro-
ową przez jednanie „ Wiarus~wi Polskie
u" jak największej liczby czytelników. 

Im więcej czytelników gazeta posła
, tem· skut~znlej walczyć może przeciw 
rogom ludu polskiego, których n.estety 

est ·coraz więcej. 
Więc do dzieła, rodacy! 

~ 
. Jił{. iu~ di0n(}rs.f1:'°1Śttl,y, baw·i' w Bocllum · 
~przew. biskuip paderoont~i k-s. dr . .. 
chn.cider. We włorek p.rzed! po:luldnlem , 
yłi0 hierz.nm.wanie w k<i:ście.łe. św. J6'z.efa, . 
w które~ to param polożooe jest wyd.rwnL- • 

cych się . usPQkoiły. Do ponownych. za
burzeń .nie przyszło. 

M e d y o l a n. Na niełicznem zebra
niu uchwalili robotnicy 7.aprzestać bezro
bocia. 

M a r s y I i a. Oddział eskadry crec
kilej składający się z . pancerników Hydra, 
ł'sara i Specia· zawinął do tutaiszego por-
t~ . 

L o n d y tt. „Standard" dnnosi z Tiein
t-sinu: Wicekról chffiski wysłał w nnd
rzecze zachodnłe Lłaosu oddział skłatbłłą· 
cy się z 539 .zhrojnyclt dla posk;r"Omniooia ; 
Chuugttzów, Za~łtowall.ie tych osta~ 
nległo zmiatiłe na lepsze; mimo to llczniei- -
szy za-st~p wojska potrzebny dla utrz;y
maaia spokoju. 

W ie~ polski w Bkkln 

mi, i równe mial p-rarwa. Ty1ko lud: oświe- dent „Kuryeral P.oznaf1skiego", który 
eony będzie umiał samodzielnie rad'z:ić <> twierdz.if, że. wśródl luid'U polskieJgo na Qlb-
so:bie w k~dem położeniu. Ody zaś lud •czyźnie· szukać trzeba z latairką wiemo- · 
cafy wstanie uświa!l-0miony nariodlowo, ści w małżeństwie-. czystości u rnfod:zieży . 
n.aitenicza.s sipryko~ni,e wl p;zyiszf()ŚĆ pa- że prezesi polskich towarzystw zara:że111i 
trzeć możJ';!IllY, bo lud taki spra.wi,e narG- s·ą s10cyaHzttnem? Czy to nie stra'Szlna: Qi-.. 
Uowej z.ginąć nie piozwofi'. beliga, w pisal' ~,Ku.ryer"? A p. SwitaA 

Ziniie~ołbnyi prz.emówieni.em pp. Ku- przyznał ,,l(u.ryerolWl1 Poznańskiemu" slu-
bia.k~ i Swiili.ly okre.ś]ig' p. Bi:e:iskł ta1kże . · szność ! 
staoowisk'1, ,,,Wiarusa Polskiego" w ooec ,_,Wi~rus" i ludi pols-kii oo obczyźnie 
p. Znit1skielgl()I, zarzinaicz.a~ąc na wstępie, że wysoo1ą ztądl odpow1e<lnie wmoski. 
u,wa;Za zn.pclnle za chybione i n.ieMpowie" A teraz1 przyipatrz..11y si.f;' c.}Ji~ tylko 
dlnie rozitzą.sanie spraw takich łfra: wie·cu t . .kilku za.czepkom ,,Dzieruruka;,•, wymierro

.~~Zwi~ku Pdaik:ów''. ny naprzeciw ,.,Whan1sowi Polskiemu·~. 
P. A. Brej'Ski powiedz~ał. tnlrl'iej wiifjeci · „Dzieron:ilk" twterdzi.t, że p. A. Brej!ski 

tak: „J eżeH :sfe p. I(uhiaik: poiwoJał aa zda- przyby!\V'szy na obc~znę nLe naJeiał do 
;nfo „Oórnośią.z~", to nLe jest jewcze po.. żadnych polskicll towa·rz:vstw oraZJ źe był 
wodem, aby wszyscy byH tego samego przedwiny z:bienmiru skfa'diek nai dom po:I-
zd.ajilia. Nikt te!ż. twi.erdzie .nie może, źe ski w Bochum. Rooący, którzy. z:n~li 
wl.aśnde to zd>a.niie j,~st stuiszne~ a zda.llłia in- spraiwę dokl-a'dlnie sprostowa1i te fałsze, 
niy;ch łud1zi są mylne. gitosiicme przez, p. Żni;ńskiego., a·le ,.Dzien-

z poręki· „Związku Polaków" Gdoyl sic; Mamy b0i\.viem najlepszy przykl~dl w · ni1k" do -dziś i'ah nie ądwołal. Zrobił też 
" " nied'zielę 18 sierpnia po pQJu;d!ndu w sali tern, ie ludzie wyk:sz.talceni, którzy si~ .,,Dz:ieininik" zarzut, ze „Wiarus Polski'' 
paina fe.ldhege. prze~ lat 10 zaJmuwałt <J'b-czyzn.ąi, mie.li, o naduiżyłi nazwiska p. Ktszki1. Zap,rzeczyli~ 

Za;g-ail· wi.e.c i pirzeiwodlniczył mu pan stosum!kach in-a obczyźnie falszywe i· myilne śmy tellllu, bo p. Kiszkai podpisał się wła:-
lgn. I(waiśniew'Ski~ pojęci-a i1 natydmni~rsl radykalnie je Zlmlie- snoręcznie pod! oświadlczemie z, <lwmna in„ 
. Pierwszy przemaiwiał p. Tomasz, J(u~ 'nj·Ji„ skoro stoswntki zibadalt na: miiejscn. · nyim!i Rodakami, przy:bywsz:y z. wla.snej 

biaik . MórVi~ca w d'osadnilch sło·\V'a!ch skry · P. ŚW'i1afa twierdzi. że „Wiia11us Pol- wo.Ji db Bochum. To też p. Kis.zikai jeszcze 
tykoiwar wszelkie prześladowatrtia, jakie ski41 z.aicxepif .,Dziennik" zanim ten:ie ie- przed wzestan~em o9nośoogo numeru 
znosić muiszą, Polacy. z nowszyd:l s.zy- sz:cz.e wstal wyd8il1iy. Sprawa miata się „Dzien. PQL" w redakcyu p:Sma tego\Z w 
kan. przytoczyt P·. Kubiak dek-'ŁWJ71 przy- tak: P. Lambert Lensing szukat P()faika, obe·cności świ.ad'ków 'Zaprotesbowat prze-
kfad.. Ocfy z Oberhausen jechała pie~rzy któryJby chdał ku1pić „Przewodnika na ciw twierdlzcni11 „Dzienr. Poł.", iakull7 
mka połsk~ rdo Kewefae:r .• pdkya ślecfzila1i obczyźnie" i redaiguwa,ć go, w {fuchUJ cein- HWiarus Polski;0 nra;dużyił' nazwiska p. Ki-
jakie nap,isy są na cirorągwi'.'l'cłli polskkh tro(\V1Yrn~ Ks. Zimmermain:t11, redaktor „Ku- szki'. P. Żniń'sld mima to z; C4ł{ą śwtiad-0-
towa;rzystw. Takie post~powr.mie naziwiać - ryera Poznam'1skierg-0", tego ~me.go ,,,Ku- mością llŻYl tak haniebnegu środka. na zo-
trz.e~ przes.zkadZ.aniem w niaibo2.eństwi.e. ryera!', który ti0 .w roku iprzes.U:vm W }11y1d~nie „Wi.ams~ Polskte~". 
Rz.~ pm:~Wąc ~udl, pcm.t ~o sam n-a wwałtowny s_posób ~y;~t~po~·al pt~ecfw z tym numerent bowiem sweś ga1i1ety 
be;zdr-aża, pclra ~o w. ooJ(lda. socyal1izmu„ Polakom na o.bczY'Vn~e r ~.,Wiamsowr Pol„ potiecha'.ł do Berllina i· przedstawU posłdłtt' 
w ikońcui µoru~y~ p. Kuibiak stos~ slkiernu" ~to, ie ·nle cltda110 glosowfłf oo Polskim„ Talkie kł.mrtstwa byty p. Znil1-
wziati;elmnryi dw6cli gazet polskiłch wychro•" centrow:c~ lecz nai Po!ak:it, ten, s:am polski skiemw potrzeJbne, ~by siebie . 1?fze~tatw1ć 
dizących na obczyźni~e i wyra.zr1 ży~cze.niie., cenltrowie.c ks. Zimmermwrin poledt p. j~ko zbawcę Potakóiwi, a ,,Wiarusai :BQ-1„ 
ab:Jl ustała $0lcmika„ Len.sLrrguwi1 jako dd:prnviedni~ ooobę p. skieg:o'' Q!Cz.ern'Ló. 

mrllń Igna~o żnif1skiego, i1 p. Zntńskt z listem ,:.,D~:ei11Jlik pr..Js·kl-" '7""„z.nr~ „ ,,...,,11·t„111rł"ll'h1. NaJs.tęAnie. wgaśdcieJ d'rukami :n~d~„ b r d L'I. 'V kQ<J .„....-i łfVł .rn.,_,,.„„ 
. pOil~ącym ks. Zilmmerman11(a przyi Y o w,estfa.lskirn '" ·',;.,,,,d~r-' ~..<A.., i'. ślam"'zar""Q~c' ł • wel.i Ih Sylwester Busz.c.zy.11skil z Toruma D -ti..· vto · st ,.,,,.. """"',... ... 1~ .... J.l' _:;:) 

k ~.~i. 1 .l~ .i. p. Learsinlg-a: w ortrrnun\,l;Oie. . -'' · ie p. QA'y ... W1':->ru~ Polskl'"' ta'k pi'°~'tu~1·e "'l-przemićhV>i~ W/ rQ.tk1!!.,;.u.·, a e Serut;'CZITIYC.u ~it, u ,, "' <> "'.., vhu .._ 
,i. b Leusi~? To największy hdł\atysta cen-. i"".epDO' ;nl'T 1 .• „d po}~-1,1~ wzi-:.l W 1 r-.brin.np~ n.U....:';.. 

Sł.o\V'ia:ch piozd.raw ~~ zebrr~nyicu od! ra.... . -~ 1.. o nil .... .LI 'UJ b.c ~ ~ ~ 'V UVlM .,.., " '.l.C 

p, trowy w tut~1s1z:ych okołicau1. . 111 Z-aib.- dl... ~. Dzte· ... ·n·1'k" rracz~ł .,;I'"' w·"""'f"'raA sra.-. -ci z; ·ruid Wisły ii Wał1ty, i ·W~raża,jąc n- - · ,, b ·Y "' u .c.• -t .3 't' .r-n - ..., 
ł 1~ :i...~ , • -~ ?:vł "Przewodnika n.a obc:zyzme J .a Y' u- · °'m i·, tw1·erd·zP

1 
-? ... on ~~a,.....'"''"'"'t"'TI·"' ·ć-A i· ~ie:.„ 

ctwo: "Wi·a.msai Polskie.gu". Zibudrowa.no , 
.ramę trynm:fałnią z polskimi. i lacińskirni 

napi-sairrti..; po jedne.i stronie- 1.~Polska zaw
te wierna'\ po· drugi1ej „Oto ka.Pt.a1J1t wiel- · 

kL" 
l(s. bisilm~ Schneider 'V./ .~.ytnit -01beieai:e 

del(a1nta.t bcrchumski. 

Ministrowie pruscy ła:111i41 sohiie iłowy nd 
spraw~ połst~. 

W Be:t-li:nie· z.ebrali sję mdnistror\V'ie 
:Pruś.cy przy '7Sp9łwciz.i~łe t1~~łnrcg;o1 pre~ · 
~.ydłenta Pruś Zaicl1:it1.dtridich i p·rnzesów re
j~ncyj:nychi z G.dańsika1 i' Kwildz}'n~, Milni- · 
sfro;wie p-ruscy z, preize'Slmł OJbradtidą .na'd . 
sprawą, l,'.l'Ollsiieą. mi~now.fa:ic nad iesz-aze 
większemi obótStrzen1i:em· przepisów o pa,r- · 

~ ce1acyL Swiero ukuta antYPol~1 ustaw:a : 
o--saidlnicz-ai obzal~ ste tmclrę szyfbko nle-. 
wY.S:ta.rce~iącą. według pod~ h·abty. 

Tele-gramy. 

·a;n:Ql.111l 1na, .oill\.z.ymue s~zer~ uizn1~.1mre za ~ "t Potak. "' t ~ ~ m--·J ~ u 

gorlhv.ą prace;: ina niwie narrooloiw.cl, z.aizna„ . lł:ić ,JVlamsa P:ols!kietg-o' a . OWJ prze~ zd:aroość zarzu'de ci11dał tylko n Wiamso-
robfć n~ centrawtców~ Czy ufać hrto me, . 'W;' n,,.,,~„;1,jorrn:11. '''. N~. ·A'..t~- ' D>...:11'1 iiarfrn~ ,ł·' te·i :cvaiąc, ie w~ór brać nqĄ ·rotdacy 'W PoJ„ L -•-~ ' li Cu:fo'A ..... ~ 41' •• uvw u u>w'Uui&t'ł\. ' 

""" d ~a człowiekoWI\ k01'Y C'MC'\TC: rz~'Umo · r·z""-,,ome; s'·"'ama .. "'ar·n""'s·C:'.11· : ru·e ·mA'al ~. Dz1··„·11-sce ·z robotników połskicłi, łak 1UJ~ -Oib'ra d , · c.l\J J 1 ,.... v "''b „. "" 
, 1 • ~-~ .i. • praoowa...c ds Rodakówti i· 'Z:ie stanc się o ·n,•itr" ni·c 1·n·n""a.f). nr,.....,r+.A,..-,.,.-v/·. 1·a·k h. ' ,n,,.,, "'"'w 

ogon~ Jll"~COW'.ac WcUezY. . 4 
• 1, ... ? • . lll\. "b'-' ł'I IJ3 '"'"'<!,.,_, ""' u\v w-, 

, W!Ził~ n~wię'k-sze~o ich nieprZY\JaiCte" · ' te ·komiten• w-~e rzekomD '7, winv 
Z lrold 'b~cy W P~eit:źtełzfo ks .. W., ~ ~_,. .c ~ • l ' 1·""'" ' kt, r.; "!:!' 4' .1 ~by'i. 'll'ł~\. mov.ina. cz owte..-v"VI~ nry r:oJI( p. Brejsktego nte z<Js. · Zig·łoszo~e na. po·-

WJ11sdosi1 dfa,zszą scrdeicq;n.em deplertb ku prze-di tem w: 1.niejsce p. Lukowskiego li~yi .• 
wszystkiemu en nasze uacedrowWJąi mo.- c'h · t d. eh 1 p dm 
w~. w: którd wykaz:y.'ilr.alu rat .i' ·n~ ob.rn:v" · t, cla wi.,~· , u'. ~en. ~wym ~' -~ewlo: <liz'~ •. Wiarus P.-0łsid'' ni.&głby hyr s.ię oo-

~-„ n1-a łla OlU"'byizme re-uago;wac 1 n-aip-ę 1~ ~i>..."i~, piP:k.nyn] za na<l10'bn:e, lee" tego nie 
foie pracow--af 111iO'ŹeanY dla. -w:s-p.61-n;ej na.- Polaków do Qbozu centro1W1Ców. m.-... ~ "" Le> 

S'zr.fi sprawy. Bu.rza oklaisków byta po- ; Wicd1;ąc 0 tem wszyst!fiemi. by~ uczyinil, gdyż chodzi mu o spratwę1 a nie· o 
d'zieh za słowa pocieichy:, z.a:chęty i na- ' świ~tym ooowiązki'elll ,,Wiarusa: Dolskie- osoby. Wykazaił też p. Bretlski bezpod-
ułd. "d' ostrzed'.z: Rodaków na obczyźnie przed sta!WlUO·ŚĆ tydii imych' zar.zutów p. Zniń-

P,o.przestaj.emy 1n~1 tea krótkieti wz~11qain- P'· Znlńskim i tego ga·zetą. "Wiarus Poi~ s:kiieigo i oświatd'czyl, ~ '"Wła:r. P.", jak do-
·ce, gd)'iż !"rzem6wie·nie podamy w ·c-aitej · Ski" musiał to ocz.y:ntió, i:naccz;e~, byłby się . · tą-Oi , tak i nadal pracować będz!ie w1 diO-
rn'Zciągtości. nara%il na zarzut, iJż nie dbpii!irio1wał sp-rą,- ;' tychcza<Sowym kirunku d~a: dobra: ludru mi--

Teraz. uzuiptelniaifą,c sw.e p·iervtsze wy. L.actiziom tak chwi·ejnych przekonań, mo napaści zwolenników' polityki „wY'Ż--
S 0 e u I. Biure tekrcrafic.zu doaesi pr-zen1,(llw4cnie, z~br~ł les~~e raz, g-łos· p. ;. którzy z:aw.sze chorągiewkę nesta!W'i·ai~ w szej" • 

• Q, ż~ rziłd japoisld odw&łał ze Kubiak j1 z:arzniarc.zyt, że w JYre.r.~z.cm : strołH(, WI któr~ wiatr wilieie, żaden rO\Zsą-;- Naistepny mów1ca p. Olszewski w;rt„. 
stanowiska naciełnika Wi>jsk japońskich "" przem6'wie1-iu za:P.lfrrnn:ia.ł stwiend:z.i~, że : ' dln.y człowiek ufać ,nfo maże i sa. onJ ·d1l.a knąl "DziennNmwi:", że zarzuca! Iuoowi ~-
o.bręM.e Kerei, jeaerała lłaracuclia. Udał Dzicmlhfk Fro~ri ·· 1.'łi1erws~ ~z:epił · spi··"·wy· wn_fVl..s.t ·S~()dttwl. To te:ż rólżni polskiemu na obczyźnie ślamazarność i 
się oa łnz .i~ Te•;.:..... ,, ·U(U y .... .!! „ p.•v . 

,_ uv „"' tw1a.m•s..a Polskiti-0<", r.01h1~ lt'lm· rćliJ~ i ~.rosu:xtamy P·· Znlńsiciego sawJ• \\nyraiżali niezda~ość. Tam w Polsce ,gorzej na 
Ka. r ł a ł e 11. a ~ Kolua bii. Eskadra · nicslwszne .zatrznty~ ałe "Wfiaru1s Pdlsiki" · nicufoość, czy p. .żn~ński oobrze sktiźyć kresaich \vyigl'tda, ni:ż tu. Talmi ludJ sit; ~ż 

~tYitł\rłd woje1111ej Sta•ów Złdnoczoaey-ch móglby juz ter~ pism9 tio epstn.;:ii w ; będti1c polityce-· t:iWYżts:zeij'0• . • ·n1,emczy, mogli wti~c ci. painowi;e; biyfi1 prz.e-
dem'Q.Struie aa wodacll tutejsze10 IJMtu, spo~~u. .~ . ·.< P, To.I Ci{)l wczyin;i;ł W'ÓlW\CZ.a'S· nW1·arus Pm- dtewszystkiem tarni g-e;cty z.aJoi:Y.ć, by Jud 

I ~O:wując slę wyzywająco„ Pow&l da· . Nast,~pnie zgło>sił się dlo słowa p. ldzi , ski-"., to nie byłai żadna zaczepka. te.-::z . prze.{!: '~erma:ni~.c~ ratovl.ić. 
f:f) obrzncente ltłet.. ao•la lt„suła Sta- '' ,~wita'łar, o(f ,~Dziennika'\ hvierdz.ą.-c, te rii.e ' ty~o s~~nLenie OOOJWl~ku dziennd'k~r- r. Kwa,śn-iewski sk~ricił *atciarey ·i 

I nów Zjedsoc.zsaych przez aotłeck Karta- jest prawdii\, '00" l). ł(.Uibi~ pU1Wi:cdz1.aJ, tj. . slóe2'<J1. A i teraz z.waiłczai&.c polityk~ Wż- · i ~rootra.w:ców„ i zacheca,ł,, ~by nre iU 
gen~. Mill1steryum, łiurln•llflsłde 1etowe '. te „Dz1ennikl'' pie-rwszy i,Wi·a:msałl zacze„ : . zą;, pracuje ,.WfarulS P-olSiktH j'cd.y.nie dla . ·w ich siady. dd'y Po~y Jliai Qbczy""'mit 
wysfać prośltt o wyhtcRtt• i sprawić · pil, oo „Wiarus P-o~kł" pisa~· o „Dzrcut~ i $iPr~wy ·rur·rodawe.i. p~tać b~1l " s.~h 0001\\liązkaich, 
lfowe godle. . . kU''', te jest ccmitmw:y, t.aułm si~ ieszc.ze Je.Z·eli p. $wita& IJO\W·i•, te nie s.-Oit- ~ , szcz,eiólni·e za.ś e w;ycłtowaiJiiu ·d.tzie:ci na 

K 11 o n i a. S,łHęlY $k-łaly •r-zttwa . piiierw.szy jeiO' ·mlllllier uk~ł, Za~uc'a'oł te~ : sz:nic ~,Wł·a:r.łtls Połski0 ·U9.bil mu urzut, Pu·łaków, ro żaidtac usław 'WlYiąłko'\ve n.as 
Ja:aksa. Strata •groma. 

1
„Wf.arru:s Polskfl<I- nmife., (tj. p. Swita:łe),' ie : . \iii zetż;rl' lu1c~ ł)(>li.SRi, to Wł -tel sm-a:wire iv Aie zdoła1j~ -t~d@; 

Pet ·er s h Ił r g. Pot-wi.-r<tłm &lę Wł.a· . \VI ,,DŻ.ietnnikU: &tl. 11 z.eltył'em: hul . c:Wskusyę wi~ae ~~ nłe: '1HJ\t~ ~dJ!i nie . ; . P. No.w~czyik mówiif o potrzdbie or-
domość, , że eskadra bałtycka •tr~yaa Si4t · P. A. Brejski prz:~ówił o w-arilllO:ści · mattn pod ręk' dosk>w1~0 hrzm~cn.!a t~ rwizacy,i i· o wiycłtow~iu fzieci, ·stusznJ~ 
Clas dlutszy w prz;ystaai m.a..,s'k14 u's.ani6Qliłehłieal!i~ tu•u prz.e~ o'6wfo.t,. ~, oo f)łs-ai1 ·~·~Wi-rłł-s P<>łski{'. P~lfń1 ~ię . z-a~~c~ala.c_, ~ ~.Ylko rodzic~ w,itnni, jeżeli 

ł ~ z. y m. Z •łHi1 w ldjcy~i PJll18 . Trzd>.a .si~ starać, ~by tu.Q: c·z.uJ Się odl.~r.w~„ · 1~ p. SwJta,ty1 c~y iaprzeiceyc nr~, d1z1ec1· tch su: zin.1cmcz~„ 
.hezto ocie; dod•'-~~ .Z• . u•~·Jt sttfii1ik„ : tere• ~W~U\ JO·ri-.t•~ ~. iftł.l'Jlłi, ·warstw~- , Iż piowfel\da"l, ź• •1 &lu,sm~ć kor~SJI'.<*'- · .p·; -~w1tafa $i&f~si:rł z,n•a·ce:ełłr. trze~ła 



kopcńw: K:ościuszki, Wandy i l(mlrnsa. 11ieprzyuac~el nasz byt tym razem skrom-
Wiec zakoń-czvno I>O trzygodzinnych niy \\' swych sprav.""0Zdania1ch. Nrema w 

obradach. nkh wzmiain~d o je-ikach, z.dk:i'l~:yciu dział 

W interesie prawdy. 

Otrzymujemy co następu(je: 

1,Pra:wdą paziostanie, że czło~wie'k, 
który zbrerail w B<Jttropie podpisy prze
ciwt ,,Wiarusowi Polskiemu" po1wt.edzial, 
że posfuny został w celu zbierania podi:>i
sów. lł.t widać, że ów czlowiek nioby to 
chce zgody, a swym protestem tytko wy
wolalf na nowo ro.zpr.awy w gazetach. 

Maryanna Brzeskot. 

Z wojny rosyjsko„japońskiej. 

lub innych trofeach. Urzęd'Qwe spraiwvJ
z<l:anie I(urokiego sh\ierdza, ~e dnia 4 b. 
m. rano cala armia K:urOO:i1.1go, naiBc21n.Lei
sza z 3 armi~ byla na praiwym brzegu' rze
ki· Taitse i g-dyby walkai toczona przez rulą 
pomyślniej wtypadfa, byłaby mogla o!dciąć 
nasze wojska, które zadmowaly Lial()lja.nig, 
od tychl, które oper-O'w"a:ly na prawym 
brzegu rzeki." 

Poniewaiż l\umpaiikin hvierdził, że 
tdbbycz Jap·oć1ska jest nieznacZi~ więc 
Japo11czycy wydali następwjący spis 
swych lupóW1 pad Lia:ojanlgiern: 

,\,Olru Wiią·ł 1dfo nie\V'O'łi m bitwie pad 
Liaio]a:ngielm 13 Rnsyain. DaJ:eli dt0no~i, że 
Japończycy kolo Lioojan'gu wbraH Ro-

Do wa1n.ej rozprawy pr'Z-y~·dzie Po raz syaniOm: 30 koni, 2.,288 lmrabtnió'vv, 128 
wtóry niezawddn1e na: rozległych plaiSzczy \V'IOzów z. amuni.cyą, 5892 granatów', 
zna:ch rzeki ttuni. Japończycy nie będą fuż 659,930 oobojów karabinowych., wie1iacą 
tam mie.H korzystnych pozycyj przyigór- il!ość ·drzewa, mąk~ ryl:u, P'aSZ'Yj, na-rzę:dzi 
skrch, z których Łatwiejsze są, manewry i materyafÓIW. 
flankow.e. fronty dbu armi~ będą więcej Gen1• Kurorki i No<lzu nie .wzi.ęłi niko-
jednolite, jedlnoforemnic:, zatem walka bę- go d·o ·niewoli. Gen. I(urniki zidobyl 40 
dzie w~ęcea bezpiośrtcdnia i. gorętsza' - ko.nu i wozó'\v z a.mu:nicyą;, 800 kairaibinów, 
wyiniki wyraźniejsze, niż: pod Liaoj~giem. 300 granatów, 600,000 ~bodów, apa:rat tie.-

' Wczoraj d1onosZ01110 na\v~~, że bitwa leg-rafkznyi i w~ele mzmaitych n.a;rzę.<l:zi. 
po<li Mukdetnexrn ju~ się rozpoczęta. Wia- Gem Noctiz,u zabral 490 kaJraibinÓIW\, 1,064 
tdiomość. byla trochę przedwczesną, przy- granatów., 37,880 1naboiów1 ·wiele api.aira- _ 
szifo bmviem tylko do drobniejszych starć tówi telegraficznych t narzędzi, dakoteż 
przedwstępnych. wielkie zapasy żywrności. 

I(ił.ka rosyj;skiich bataHonów; z.aczeplilo fap!Qińczycy za·jęJi 353 dJo.my i 214 ma,~ 
w riiiedzielę .wieczore:m japońskie stanowi- ga;z.ynÓl\V; i z.dlobyli 16000 koku jęczmienia, 
ska na wzgórzu Jurnence:szan ina pól'ńJO!.cny · ryżu:, pszenicy i prosa, 1300 beczek nafty, 
'\vrs.ch001 od Jentaiiu. Rosyame ·.zostali od- 1800 beceek cukru i· 166 tm węgfa i w1el-
parcl z ciężklemi stratami. ki ·z-apaJs <l'rzewa oparoweigo. 

l(tl!ropatkin: dlooosi carowi, że pod (Koku jeist to miara Japać1s.ka zawiera-
Bilaniil11puzą stoi przynClJimniej brygada ia- iąJCaJ 181~ 1itra.) 
p0.ńs:R'ier pi-echoty z 12 działami w oorvwiro~ . Z Człfu donosi Reuter, że onegct,aa z 
wanych stanow+sikach. Na zaichó<l od Bia- raina r'dzpoc:z:ąl się cig-ó1ny szturm Japoit„ 
ru~uiza 'koz.a:cy napaid1i · na transport ja- · czyków na Port Artura. 
POński i zd<Ybyli 30 lro·nf z e:aipasarni. 18 · GlóWtrla w~fka: 1.io1C.Zyć si~ b~dlzie pra-

. b. m. nic posunęli si.~ Jaipońc;zyicy dalej, wdopodobni~ okol-Ol .kilka 2'łównych for-

. otrzym,ałi jednakoworż posił\ki. Wielka tów ·nru półndcnyn1l wscbodzte twierdzy. 
cześć sil ja~kŁch przepraiwtfa się już Ofiicerowi1 rosyjsldemu kslęclu Radzi-
1}()id LialO}a:ngie:in na prawy brzeg rzeki wiłłowt powiodło słę przełamać blo.ka4ę. 
~fałtse. Przyniósł an wiadomości worskawe od je-

Chi'f1czycy od-rwchli' wc<lltug: loa1dyiń- nerala Stoessla. Na mocy doniesień tych 
skilch · wiadomości propmycyę japońską, · dglasz.aJą, w Petersbu:r~u1, że dwukrotny 
by wojskai chilńskie ·z.ajęfy Maln<liżuryę. atak Japońsłd podjęty na zakłady wodoclą

- W odi>owiedzi na depeszę cara: tclre- ~owe 16 b. m. został zwyc~o odparty. 
g1-ajowal Km-opatk1ni: ,:,Cala· iłrmlal main- ~.,Daily Teleigra.'ph'" dcmQs:i z Czifu, Ze 

· <fht.H'Slra niewymow'nie jest · udeis'ZJOO.la u- dlzialai okrętow.et, które ustaiwioo.01 w ior
. r:naniem Jeii tru<law i woieiainych czyITT!Ól\v mJie Lilaotiszan ~ Ju·ż zużyte. Foirt pod
- prnez was.z.ą ces.. rr.ość. W szystkid11 nas minlowaioo, by g!O w. ostatecwej chlwili 

ozy.wiki! iedino życzenie: pragniemy po.kó- w~ w powie'Wz.e. Okręt. który 
nać wro\ga: i U'Sprawiedlhvlć ' zauf3itlie, ja- przefamal blokadę .ndedawnio,, mz:ywiós_J 
:kie w nas ix)kiaida nahvy:ższy \vódz 'Oł·rmii l1ódź podwodną do Portu Artura. Żyw-
'flOS.Ytskiej~ która: pelni s.tu:ż!b.ę WJ z.uipeiłnym oość w twierdzy razdzielai'łi bat•dizo ską-
'3pokioju z zaparciem się. Odwrót z pod' · pa. Zmęczenie i. wl1001( stos&wl 1Cniiljąrc~h 

-:Liao}atn1rw byl 'wśróidJ okoUc'ZOOlśd~ jakie trupów jap.oińs:kich dzfail.aią prz.łld>łai.iąic.o 
111~ to~zyszyly, prze'.d'sięwziędem w . ma iz:aiłoigę. 
jsf.O'cre n~ownem;, ai vV10tboc wieik:iej u- Zainosi się, n'.testety, .a ro, te prasa 
~ąZ!i1wośd czynem wybitn~m. Natwet europejska hęcłzie cza'S jakfiś pozbawiona 

RRSURREKTURI 
Powieść 

J. I. Kr~ev.llSk.ieg-6. 

(Cl~2' 'darlszy.) . 

~ P·omęczysz się trochę., · palnie Hen
ryku, ale ·wyzdrowiejesz. W . najgorszym 
razie możesz. trochę jak ByrtOln: utykać na 
no~e. ·A gdzież maiin de szUGcać? 

- J eśU l.a:ska, w pałacu na g:orze. 
- 0-0rącz:fci naJeży dop.UnlQ\vać, prze-

nieść trzeba· noicą. żeb.y ludzie się nie zbie
gli!... I z.imny na pozór ck>któr wysz.erdJl 
z księ!dzem do drugiej izby. 

Ksiądz Kulebiakai po namyśkl wy-
rzekl: 

- amiast posyłać ·kogo, pójdę sa'lń. 
Cyrulik i zakrystyan niech prz.ysposobią 
nosze. 

w sceni przysunął slię zakrystyani do 
ksi®zai i szeptem zapytał: 

_ Proszę ' księdzta: są m nosze 41d 

tmmieJb a.le .nie wiem, czy to si~ g<:ldzi ?.„ ' . Doktór się roześmtat 
- Niiechże ten l~watek dirzewa', co 

srużi" umar1ym, od.da chociaż ra:z przy
stu1~ę żywemu. Dajcie spokój zabobonom, 
byle ułżyć choremu. „ , 

Ks. Kulebiaka ui\vaż.al ro. za uakąs zto
wirogą wróżb~, zawahal się i głowę spu-
ścił. . 

- Nie ·bądźcie dziećmi !.„ Jeimu me 
ma oo mówić, na czem g-0 niesi·ecie„ aby 
to wrażenia nie zrobił'°" . , . . 

. Teraz wikary, id-ąc, ~bmy1ślal, JaktJn 
by sposobem dostać się do pał~ ~by 
lrobicl nie p1·zestraszyć. Zaczyna.!!o si~ .na 
niebie rozwid'niać, g-dy st<mął 11 zamklnAe
tyd11 wrót. W pa1a.cu ;;rszystko ~aro„, 
ald dlzwooka ntó było, ani stublć nie wy-

padialo. Poczdwy wi'ka·J"J)·, ui~ wab!aaąc 
~' przeskoczyl przez Zllłiszczony parkan 

, i tym. spqsobe.m 'Zl'łalaz1 si~ na sfaJennem 
podrwó rku. · · Andru sz'ka s pait dila gorąca 

' prz.ed sta~rą ·nra: derk~cłi Ody go ks~q;dz 
ohU'dził, nie mó~ _zrozumieć, oo s~ stalo, 
~le poslwszny~ z.erwal się ~ · poprow,adlzil 
na górę. Po:tnamo, iż starmo s-i~ s1:ą.-pać 
jak naJJC~szej, cię.żtde krok:f wikarego rorz.
teg'aly 'Się drorrośni~ po ogrotni!lej sieni, co 
gdy pioslysz.alai cz:ujna. Piotruska, nakry-
wsr.y sLę chustką,, wybie~la- z rnoicną 
lampką w1 ręku. Na widok wikaireg;o sta
nęła jak wryta. Opóźnienie Henryka, (l!

koli.:c11.ność, że Julek mu nie tmvarzyszyl1 

strwożyły bi'ecbną kłuicwicę. l(sią~, wi
dząą. ż-e wstafa, przystąpił do nl:ej, mó
wjąic: 

- Pr-z.eżegnaj się acani t zmów Z'cfro
waśkę. Tylko b-ez ż:adlnyich 1ament&W1!... 
Pam1 Henryk wstCłlt postrzelony. Nk mu 
nie bed'.zie11 ale o<ldhoruJJe. Trz.eba drziwi 
otworzyć i pia dchu wnieść gio nai gór~. 

Tą wiadomością, jak młotem u'dlerzył 
1Jie!dnq, k01biet~ - paidla z jękiem na k0o
fana.. 

- Tu. nie czas .na tzy i rozprucz.„ Bę-
dzieei.e płakali p&źur!ej; teraz proszęc o po
siuisze.ństwo i ciche zaichl()w.ande się. · 

Jak obląkaina, zawfokla si~ bezntyśl'nie 
hamn1ąc silą gwa~towny wybuch płaczu. 
Zaczęta. SiZukać, sa~ nie wiedząc czego ..• 
Sz;~o jefr o ~Jt;icz, led~vie go z;nalaz.la. An
<llrusżka, nai wieś6 o wypad'ku ukochainego 
pain:ai . . ObrocH się do ściany i ryczat z. bó
lu i źa·fości. 

- Ckh01, drfopcz.e, nai mil.ość Bosk~ 
dcho( 

OtW<b1rz-000 wreszcie drzwi Stanę.ta 
w nnc.ł-t Ptotruska, zan;<0'Szącai si~ odi ptaciia. 
Amidłruszka wybiegt naprz.cchv. 1n3osąCY'fll 

łfo11 ryk a. , ~ 

\\1a.d:ontbści ni,ezale.ż.nych z frootu IaPiQ~1-
ski~. l(orespiemdend, zwłaszcza a.ng~e1-
sc-r.; •ieeh~cent i rozgoryczeni do żyWe
go surowością. cenzury japońskiej .a;pu
sz:czaią Mantl7żury~. 

O -01becnem polooenia w Marudiżwryi 
są<lz~ petersoorski spra~zdaN.rcaJ wiojen
m'Y „Bi'rź. Wled. ", że Japo.ńcz:yicy przed 
obsaid1ze:niem Tieli~u' nie przy(tiną, bitwy, 
lecz ograniczą się oo rozpoczętych jutż na 
skrzydfarch armH svred r'Ulełl&wh matiący:ch 
na cefa obeiścle nd·eprzyjadela. Operacye 
te mogą trwiać m~esiąc„ Sprav.1Dzda1w!Ca 
,,R.u~k. Wie'dlottniostt" Wlnioskltde z prze
bi~tf waJk pod .Liaojangiem, że w obec
nycl11 woi,1naich konnrca jest zu.pelnne n1ie-
1.lfżyte'Czną,, Kur01Patkin rozporzą<l!z.a w 

1 pt.Slud:m.()W'ej Mandżuryt dwa rnzy siłnie3-
' sz,ą konnic~ atn·i,żel'i marszalek Ojamą ka
walerya ta jedna;}{ pddczias 12..;dlruiowych 
waUk wtaJle nic ni1e <lJoikOO'ala:; nie byfa na~ 
wet w : stainie oddniać potąiczeń nr1e,prz;yya
ciefsktch. Pominąwszy fak~, że d'o p.o
cząt!k:ów s.i1~rpnla trzocia przesz.f.01 część 
rosyjiskiej konni·cy nie bralai wd:zia1lul w. o~ 
peracyadr \\llO\ierm·ydli, powtór:z:ylo się, pod 
1 iaodaingiem to s.aml()ł, co iUlż zamvalżiono 
1przedtem poidcza•s bitew pod Tasziczal()J i 
Turenczengiem„ Chedaż 1m1nnica rosyi
·ska w.e wszystki•c'h wa'lkach miała za za.
damie ochraniać sikrzydl~ airmiu, t10· iednak 
plechotai japoft·ska ciągle s~rzy<l:la: woJska 
·rosyjskietgo <:llbchod'ztla. Zatem tylko zna
komita artyłerya i ob~najo.rniionai nałeJży
cle z ·dzl.:sie}s.zą taktylką pi'echota m-0iże Ru
S'Y~ z.ape"'rn~ ziwydęstwo. 

liemie polskie. 
Z Prua ZautU.id, Warmii i Mazur . 

'+ 
Pełplio. 19 ~rześnia rarro o gioich1. 5 

zi.qr-air l w dicmu ś\Vi. J ć:Zefa prawie niespo- . 
dz.iainre, po dwmrniesięczneJ s.laioościb ks. 
Prarr.ciszek l\~w.-ery R~bcai, natt :::zyd4 
przy fote"sszem „Collegium Mairtanum", w 
70 ro1m żyda a w 43 raku kapiaa'1stwa. 

Tucł&oła. W st'a!nie ohwiloweg'OI oW~
diu umysfoweigo popclnil wź podeszl~ w 
ledecb stu1dirnalrz tlwsen -d'wukrotny napad 
U*Łootstwa a ·n~ezw~zni.e .potem ooebral 
sobie sam · życie. W zeszJY. piątek ku.pil 
~bie rewolweir i rraooJe. Wróciiwlszy do 
dbmltJI, s.trzeli1 ·© paini Scheffs, która w 
tyim ·SamYUTI d'umlll weszka. i zrainil ją, lecz 
tła szczęście tyfilm lekto, drugi strzał uigo
dz!.f p~·lą Dietrrch), rów1nież. ją tylko · ra~ 
nią;c. Niezwlocmie potem udar się Han
sen do: swie~ mi'eszka:nia, id.zDe tr~ec.itm 
strz.a.lelrirJ w. usta zastrzeiill stę saim. 

Srezytno. W tych dniach znaiez!iooo 
.w jeziorze zwhok~ 16-letnłtj sJwżąicej pew-

PomJmo najwic;ikszego staira:nia o c,i
clw:ść, Q-ak ·z.aiczęl i ot w i er.OC. dnti~ PQlow<i 
drzwi na zardzaiwiairychh zawt•sadH, po
'\Vlstal przykry ~rzyt, któr-yi obudzi~ p. 
Cecytię. Ta+, nadslUiCh~ nie mogła: so
bre z<laić sprawy, co znaczą jakieś szmery, 
stąpania, obce glosy. Przestraszona, za
rZflllCiwszy na sieblte sztalfrocz.ek, wybie
i la do sieni.. 

W szarym brzasku ·poranka\, 'dlo~raafa 
oosze, morołnie, z.wolna wnQSwne na 
schody. Za nietni sze.cU ksią,itilL Kutebiaka. 
R~udla sie ku niemu. 

- Ojcze, co się stalo? 
- Nfic moje dziecko! nuc 1 M~ztwa, spo-

ko.:lruośd !... łlernryk nmny - nilebez;pie!
Cze11s twa nie m.r... dcho ! 

Cesia ·zachwiała siei. zbfa<lJła. Ale to 
trwailo krótlro. Uzbrojonai w m~stiwo, któ 
re us!ilowalai zawsze wYraibiać w sołbie, 
-pdśp!ieszyil'ai za DQSZ.atnf. W~ na; 
razie przypisywafa 1t1iostrożnieinu obef ściu 
się 7.l bronią, nie p1rzypuisziCzając. żaidl1ie

~ dramaittb. 
Z wielką trwdoośd"1 wni.es~n-0 ftęnlry

ka n~ górę. Wygodn1e owe nosz'CI, na 
których tmmny skfa<li!no, potrzebnw.aly 
szerotkh drzwi cmenłannych, li.te ko
ścieln}'clt. . Ody w salonie poczęto sł~ z 
ntiemit mlOrdlowra·ć, wyt~l Jllllian, ledwie 
ooś na sie'bie na·rwdwszy. Bradai, clro
cia!h ·ratnW sir; ch-arakterami. wYchowani 
ra.ze.11\ serdecznie sie kochaH. fotek, któ
remu nikt 'Il!io nie mówil, wiedzmy prze„ 
cz.udem; prz.ypa.dt d!o heżącego ·ttai no
sza'Ch brata i szhchagątc, ~-0rwę mu na 
pi·ers.iaich poJmył. 

Gdy się to dzfal'O, ksiądz oidlp~lł 
n-a stro~ pa.tmc; Cecyfię i op;owiedzla.l jej 
srezegó1y WYJ>4dkU, o~ svro}e przyipu
s.zicun ta~ Słn.ichaaa go blada, ze sp:uswczo;
nemł aceyma.; po c.kfwtłi s-~·~ą;: 

neigo mistrza sze~·ski~g;o. Ntew,· 
oo 1nieszczę.śllwą dz.lewiczyn.c: spow 
bo do ta:ngnięcia sie na własne żY'cie. __;; 
kilku: dni zginęła! takho 15-letnia c' 
wlaiśdciela; pi. Neumaim1aJ stąd. Zapoo 
cfzi• ona krowę na ix'sz~ do Rur&i:a i 
wr&cila dlotąd. - Przed kilku rdnfaimi · 
rza1o cale gospod.arst\VU posiedzkieła 
B. w Kaoborkm Teraa;. a·resztowan!O 
nę tegoż, po,niewaz zarzuca iei si'ę:, że 
parna. giospodarstw-0. 

Z Wiei. Ks. Ptnańskiego. 
Poznań. Cieka1we szykany poc 

we w dlzielnicwch polskk'h ladm:e rzu: 
śwta Uio 'l1JP. d'llszę pruskct. Poczta w 
sku odinaicza1 sPę oddawna postępo 
ni~, wobec którego jesteśmy. bezb 
ale które: tem więceti z.asłwguJ]e nia: p;odi 
do publidZTI'e\i wiia<lamości. 

Skoro ktoś zaadresuae rrp. „Wielm. 
Prob. Olszewski (Probst) - Dolzig 
Schriim1m", to R,OC'Zta w Dotskw zwr 
przesyłkę pocztową z d'oprskie'm: , 
Dolsku jest wiem Olsz:cwskich, ale żoo 
mu inie imi-ę ks. prob. Prooosz.cziowi · 
\Vitord"'. 

Na tę mcd-łę JJ()•stępuje sobie „d1om 
na" po.cz.tai w Dols.lm od daw:n.ai. 

1W „O. Wiielk1oip." czytamy1 zaś: 
Pos.laMmy n.a pocztę przekaz pocz 

wy na 23,50 mr., z!O'żone w nasz.ej re 
cyt oo ·rzocz pog-orzeków w. Slu.pt. 
~.e wysla:Hśmy pod d'oslownie na:stę 
ją,ic.ym~ adresem : 

nWtellm. ks.. proh. tomaszi Kędzi.e 
· Sluipia per Ram-łtich." 
U rz.ędnilk JJa ·poczcie przyijąił pr 

h pokwtrowal z. odlbforu ~ naszeJ 
ż-eczce pOC.ZtQWeU. 

Po p.ol11ooiu przych-0.dzi listonosz 
ekspedlyicyi I zwraca: wygotow~TilY hrż 
opatr210ny numerem przekaz pocztowy 
ra:z pi·anią<lze i ~ą,da przedrotżieniiił: ksią 
pocztowej celem wykreślenia/ pokw1to 
ntia z OObbom przekazu„ a to z powodu . 
Slkiego aidlre•. 

Ksi'ąi.ki pocztowej nie wydaUśmry,, 1 
rr:a tym sa'mym przekaiz:i.e }JOlcztowy,m 
kre§Iii!i,śmy; „ks.."; a przy wykazie sk 
couytrn ,._,Prob •. " oopisa.Jiśmy „st", tak 
teralZJ wyraJZi brzm!Q;l „Probst'*. ' 

Ale i to pooz:.cie nte wy.starr.czałlo, 
wcrorai !ZinÓiW przybryl liStov.-y t ?JW>f 
nam nam przekaz ł pieniądze. Wdbec 
~ ~aaidres-0wai11i.śtrny. · tik : 

,.Wiehn. PIXllbst Tomasz. Kę<tz.i 
- Slu.pia p. Ra:wi'tsc:h" i wręczył~ 
·~l'Y przeka!Z lrstonoszow~. 

Pod takim symułt6lill:ym adrese.mi -
ta: wreszde raczyła przekaz. przyjąć. 

Srem. Samc1bóJsb\vo pope1nł1 ,gios 
chrz. J ózei Kominek. z Sos.OO!wca. W 

' botę po" pcitudniu by.1 w mieście, gdlz.fe 
cz.ylnił zakupy. w tutejszych skła<laich. 
ł111icy czytad' . li.st oo Jakfeiś d!z.iew; 

- Ba'ł1k.a ?.„ i po'din.Basta oczy na 
kairego. · 
· - Nngdy k1amstwa nie prot~utę 

odezwal się :ksia.,dz - a;te ~łID rnzem; t 
&a przed starośc~ . ukry.c prawdę. 
ta by ją zabić, u~la. ~ l1QS ix)izg 
szy, ~ st.aI1ll'S'ZICo powiemy„ ·ie się Zi 
strzelba. p~ezi . n.ieostl"OWbść. , · Zupe 
wyapdktt utaić nie .rrttotimJa gdyż gotow;l 
sama jes~ze cze"l'OŚ g:orsz:~ ~Y 

- Dobrze+, t:rtól ojcze, ale o tem tr 
~yst'ki.ch uprzedzić. aby . się kto nie '\\ 

. gatcllal. 
IXJ>rz.e si~ julż r~ia.lo.. Sta 

rrai, jak wsz.ystkie ooooy w wieku, Wl 

walai zwykle rano; nafożalo więc obił 
116, iak' jej pt(]WiedzJeć to, cze.gio ukryć 
byro ~. 

I(siądiz ·byl .n.aJlelpszym pośroonild 
ba ~tarnszka uiegala Jewo ooergk.z.n 
charaktcirow.i. 

Cesia uśdsnęla 'cUoń Hoorykai, S\Z 

wsz.y mu tyłko stłow'O: „męstwo" !... 
spieszylai ubrać si~ oo prędzej. Pr 
drzwi., wiodą<ce do Po8.rolu: babki·, wsfy 
tar,· że tai' Jut n.ie śpi, tylko odrnawtta · 
twy. &rarościlrra również dlos 
szmer w poikojw Cest i zailtiep~ 
chyliła drzwi. 

......... Cze.mtu nlie śpłsz? ·z.aipytaJa.. 
Nie wiedz~, oo od'powiedziet\ 

ka ns1prarwiedHwita wczesne rwstarrile p 
knym wbosenrnym_ poranki-em., chlociaJZ 
bo chmurno I <fuiZysto, ale starośc 
przez swe zabm<lroue okna: maro co 
c:Fzłe.ć roogla. · 

- Ni-epotrzebnbe, łrochanto moa~ 
~ uyw~. -rano„ Mrodość sm1. 
buse. 

l dr~ zatnkli~ XllDOWl!. 

CQq ~~.~s~ .~· -~.:. 



który go nadz\\1yczaj wzburzył. Przyby
wszy do domw, zamknąl s~ w swym po
koiu, wymierzył tl'ubeltówką do siebie i 
pocią:gniąt nogą za cyrugi.e:l. Kula prz.eszy
ła szyję i głowę i1 spowddowafa na m~ej
scw śmierć. 

Wschowa. WlaiŚciciel dóbr Menzel 
z Górnej Przyczyny wracal konno wie
czorem ze Lginra. Ludzie domhtlalni sly
sząc za brattną podlwórzową jakiś niezwy
kły trzask wybiegli i znaleźli swego 
chlehodaiwcę na ziemi z rozbita. czaszką i 
bez życia, koni.a zaś rzucaiąice'g!O się nie 
spoko~nie, zawisleg() na wrotach;, które ze 
zawfais wypadly. Widocznie koń się mu
sraf sploszyć i stal się tern samem przy
czyną oweg;o nie.sziczęścia, 

Gniezno. K.s. Wincenty .Mierzeie!W
sldl, proboszcz z. Niecha:nowa, ·ziostał mia
nowany dzLekanem .gnieźnieńskiego deka
natu św. Tródcy. Ks. Tetesfor Naiwr<Ycki, 
wiikairyusz arch~katedralny, obejmuje pro.
bostwo w I(rzywiniu. 

Poznań. Prezes rejmcyj pozn.af1s'kiej 
oglosil rozporządzenie, według które-go 
wlaidize madą od.mawiać kon~e:nsu na· bu
dowę nawet w wątpliwych wypa:cfkad1. 
.Rozpmzą'Clizenie. to ma obowięzywaó, do
póikr l}]Je wydane zostaną prz.eipisy,, dioty-' 
cząx:,e wykonywania w praktyce nowego · 
prawa o osadnktwie. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Kat0twice. ByJy Pedaik't>or oopJOWie

działny „Górnoślązaka" p. Bedrm1rsiki wy
toczył proces sp-6.lce ,, , Górnoś.Jązaka" 
przed sądem procederowym. 

Prydensbuta. Twteisza sipćllka: pOid
wyższyla kapital o 5 milionów marek (JJ:t 
25 mril.lilQn.ów ;frrarek). Wiaoomro że spól:ka 
k'll;puje 8 nowych ·_ ~opalń odl ksręda 
PszczyfiskiegG. Gen.era1ny dyreJktor He
·genscheidft ośwki'dczyl akcyonwryus:zom1, 
że zysk za pi-erwsz.c 7 mtesięcy. (do końca 
lipca br.) \vJ'ITTosi. 1 mi'lioo 900 tys. marek 
A zarobki 1\}biQtn ikó w ? 

Zawodzie. Znów zda.rzyiłlo si ę tufaj 
wiieEkie nieszc~śde slkutkiem niedosta
tecznej opieki ·nad mafomi dlziećmi. W 
·śr~ przed · poludlni-em wyszła żctrta rQ
hOltraka 01-ein.tka z domu, a g<liy wrócila: w 
J)QJudnie, cały pokój był peloo dymw, a 
-0b-Ok s11alo-nego lóż.ka leiaro jej1 dkvoje 
-&Leicl bez. życia. Odwieziono· ie natych-
miaBt db mktadu Elźbietainek, grlzie po 
d1lulgiclt usrlmv3il1iach starsze dziecko z\do
łauo. przyw~łać ido życia, przy mlOctsz.ym 
atoli . wszelkie. zaibitegf i pomoc lekarska 
-Okae:aly się dane.mine. 

Z inny.eh tłsielałe. 

Lwów. Arcybiskup Symon w drt.tgiej 
poiłowie bieżąic~ miesią.ca przy.będzie z 
~yirnu na s~y pobyt dO Lwowa. W &w
cz.a,s Lwów b~ie sie.dzihą sześciu ar.cy
'bnslmpów a miainowide trnech aircylbilsku
WW1 metropolitów.: ks. Bił.crewis1d~o, ks. 
Tootlorowkza i ks. hr. Szeptyckiiego i 
trzech arcyibiskui}(Jw in partibus ks. Hry
niewieckiego, ks. Szymona i ks. Webera. 

Ti 

l(u:pulmy, c. tylke możemy, u poJ„ 
·skłcłi kupcew ł przemysłowców. 

Wiadomości ze świata. 
Z Niemiec. Z powodw zg1onu ks. I-Ier

bertai . Bismal'Cka odbędą sic w IJQwiede 
J erlrchow u1wpelflliadą·ce W}~bory do pairła
montu. Wakzyć o mand!at będą 'kantly
dad lilberaJów i socyal'istów. Ponieważ 
Ii~raillOm trudno o taką figurę iak ks. Bi
smarck prz:eto socyalioc~ roszczą sobie 
zwycięstwo. Ks. Bi.smarck zdobyl byl 
manidlat z i;xm11tJlcąi partyj, \\rolmomyślnie'j. 

Z Holaindyt I(rólowa holende.rska.i {)
twlOrzyla w wtorek sejm stainów jeneraJ-
11yclli mową oid tmnw, w1 której ckreśIUa 
Jlołoże.n ie ob eon e Ifofanldłyi. 

Z Włoch. W czoraó zapisano urodziny 
·nat5tępcy tron.w db ks~gi stamu cywilnego. 
Prezyidein;t San.ac-oo fungowa1l jaiłm urzęd
nik sta.m.i cywitl!netglQ, a mirnister sprafW. we
wnętrznych GiolitU jako notaryu'Sz. 

ZSrbfi. W Bialogirodz.ie, stolicy Ser
·bu otwarto ,w 1 obecoośd króla pierwszy 
'kongres Fekarzy i przyrodników pofu<lnb
w0-slowiańsk!clt. Ziaizdl test liczny. Ro

·wnocxeśnie odbylo się otwarcie serbskLei 
wystawy obraz.ów. 

Dzi'.ś !\Oz.poczyna taim ob-rady I. kon
gres studentów, poludtnlowo-s1'owfai1SlkiclJ. 
Obra'dy potrw-ilą 3 drti1. Z Sofii pr2yjecha
lio I '40 stwdmtów bul~airs.kich. 

Z, C~. Prezes klubu M~odocz.e-
chów,, d·r. Pacak mi~l wcmr~ w Chod~
borza włeftnt .mow~ w, której oświotłil 

przeszły i przyszły stosunek klubu do 
obecnego rządu.. 

Dr. Pacak pawątpiewa, czy Koerbe
rowi udalo się zjednać prze~ po<lróż do 
Oalicyi1 Polaków dla galbinetu. Polacy są 
z.byt mąidrymr poli1ykami, aiby popairli dr. 
Koerbera, jeśli oni nie uczyrui niq aby 
WiPrawić w ruch parlament, którego pra
widłowego funkcyoni01waJniai Polacy po
trzebują. Na fo1 jednak Czesi nie pozwolą 
tak dlugt0, jatk dtugo obeooy ga:bi1T1et bę
d'Z~e stal ui steru. Czesi żądają stanowczo 
ustą,pienfa obecrnego gaibinetu i to jes.t o
statnia cena, za którą: zaprzestanoby •Ob
strukcyi. 

Z Węgier. Rzą.d węgierski diomaga 
się c<l: .wszystkiich nacze1n~ków powiato
w}"ch spLsu mtietjscowości Węgier 0 1 naz
wach nie mad'ziarsikich. Clod'zi tutaj o 111ia
'71WY niemi1eckie, które rząd węgierski pra
gnie usunąć. Gazety wszechntiemioc.kie 
roz:pisu~ą się ztą,d o hecy węgierskie1 prze„ 
ciw niemcoan. 

l różnych stron. 
Bochum. Za; nieszczęśli'wy wyp·adek 

podczas glmnastyki1 uczniów s•zkolrnych 
odpowiedzia:lnym jest magistrat. Tak za
wyrokowa1' pewien sąct ziemLański i1 przy
:mal ojrn cb'lopca 850 marek, których za
żądal jako zwrot koS'ztów leczenia. 

Dor-tmund. ROIOOtlnika· Choiiniokiego u
. deirzyta! limu d'mciana:, która się zerwa.fa, 
z. wielką silą i zada.fa. rany w głowę i ra
m:ona. Ch. przeniesiono do szpitala. 

Dortmund. Stamisławowi Ciechorw-
skiemu pracu·jącemu w kopalni• „Preie Vo
gel und Unverhofft" zarzuica"lno straosmą 
zbrodnię. Miał on robotnikowi· Winklero
Wlt sypać f06fo.r ze· wpalek eto kaiW'Y ce
rem otrucia. Sąd przysięglych prze'konal 
się o niewinności Ciethowskhe.go i· uw1oI
ni1 go od winy i ka1ry. 

Ewing. W kopalni; „I(aiserstuhl" u
łegl kowal Góbr st1\rd zfamaniui J)Qdudlzia. 

Altenessen~ Oprysz.ek Sehregairdu·s, któ 
ry tegorocznej wk>s.ny1 zdyb~y na- kra-

, dzieży w Stop,pen!berg straełi~ byl p.olicy
antowi1 w piersi a sam otrzymal postrza1 

1\V1 p.Iecy, Za"'narl w szpitalu. Policya1nt 'wY
łeczy-t się, kiw1ę .ni0si \V'Szakże n~ewydobytą 
w1 piersiach. · 

Oełsmkirchen. Na<l\vyiż'SzikaJ tutejsze
go towarzystwa akcyjnego górniczego 
wy.nosiła w siierpniUJ br. 1 Hl 918 mr, w 
lipcUl 1 156 046 mr. · 

&rbeck. Relhbe~n;, pr-Okurys.ta tuteu
sz~ browaru dostał się 20 hm. wieczu
rem na stacyi Berge-Borbie:ck JJOd kola 
poci.ąga kole;ilQwe.go. Pociąg zabił go n~ 
IIDcjscu. 

Akwl:f4irran. Tutejs.z.a izba, baJIJid'loiwa 
obclrodzi.fa lOO~letnią · rocznkei swe·g-o ·i
stni:em.ia. 

Steele. W kopalni· ,,Eintracht Tiefbau" 
niepra:oowa100 19 bm. z powo.dn braku 
zibytu. 

Przy ułicy . Wilhelm5tr. pokłóło się 
ctwóch lobuzów nożami nłebez,pfocznie. 
Rozr&iefila ich połicya. 

Schwerte. W restall'raicy1 Jungbluta 
sprol z:e schodów BroL1l, żyjący z -rernty; i 
uleg~ poUuczriiu i złamaniu nogi. W sta-
11iJe bezprzytomnym: zarniesioo.o g{). ido po-
im~esz.kania. „ 

Miihlbeim nad Ruhrą. Z tutJe,iiSz.ego 
kainalw wylowionó trupa ntew1escLego. 
Osobistości nie stwtcrowno. 

Liidlngbausea. Na wł-ości Becklmanna 
w Bechtrupi!e do.wiercono się węgfa ka
miennego w glębt 1300 metróiw1. WiericQ·
no przez 2Yz roku. 

Trewir. W kopaJni: Reeden pora.zily 
wybueihające gaiz.y trzech gór.nikóWI, jed.
nego bardzo niebez:pieczni:e. 

Detmold. Epidemia tyfU'su brz.wszne
go wz.maiga się. Za:chorowa.lo 437 osób. 

Frankfurt. Na tutejszym diworcu roe;
bil poc.iąig pośpieszny hamulec, zmialŻdiżył 
go D wykolei! si:ę. Ośm osob uleg.lo lek
kicnm zranieniu„ Waigony leJ\ko uszlk.o
ctziane, kOOTUnikacya nie ul~gfa dtugiej 
przerwie. 

Recklinghausen. Kilku Polaków z:a
łoiyl<Y tutaj towanystwo IoteryJne · ,Na

·dlz~a". Wybrano zarząd i .spisaino ~ista
WY' to:w'arzystwa. 

wypadki aresztowania napływających tu 
masami żydmvski-ch rzezimieszków, po
chodzących z Królestwa Polskieg"-01 Oali
cyi i Rosyi. ,,..Berliner Tageblatt", oragn 
żydai Mossego z Grotdziska, usiklie za
VlllSZe przedstawiać ich jako - Polaków. 

:POOi wia<lomościami miejscowemi Po
daje on rozstawnym dlrukien]), co następu
je: 

„Das polnische l(leeblatt". Banda 
mtędzynarooowych złodziei kiesz<mko
wyieh, która już Qd dlutż.szego czasu grasu-
3e W! Berlini~~ zostala wczoraa schwytaną 
na gorącym uczynku i uczynioną na dluż
szy czas nieszkodlliwą. Trzech byłych 
krawców z Warszawy 19-1. Rothstein, 28 
letni Elras Laib i1 o rok star.szy Pryideryk 
Riickelsen ufwmzyli spółkę, erby lałwiej 
niż z pomocą igły zrobić majątek. Poró
wn.o z. innymi1 swytrni rodakami rzucili się 
na rzemiosl-0 zilod'Ziei kieszonkowych 'it.id. 
itd." 

Można tu śmirulo przypusz:cz.ać, że 
gdyby do tej paczki: międ:zynaro<llmvy.ch 
awanturiników należal1 byl przypadkiem 
iak'ti niemiecki ży:dek •nazwiskiem Mosse, 
Wo1ff 1czy Levyso~, bylby w1 „Berl. Ta
geblacie" również zostai za.liczony eto 
„,piolnisches l(leeblatt". (Mosse jest firma 
d!rukamu „Taige!blattu", ai Woil.ff i Levy
s·ohn są współpracownikami tego piśmi
dJla). 

Berlin. Milniister we wy.dziale spraw 
szkolnych wyda-1 ro1zporzq!d'zenie z.aka.zu
ją;ce nauczycielom i pedefio!m handlu ksią
żek i· ws:zel'kichi materyaló;w pl.śmien11yich. 

Berlirn. Za.lbobon poplaica W1 Berlirnie. 
Nfejakaś '.dama ro~syla nawet hektografo
ware oferty dio tuteJ~zycli1 bankierówi za
ofi:aru'jąc swe przepowiedmie w sprawach 
gi-eklowych. Owa dama dofl'()si o sdbiCit 
i.ż pochodzi z gfer szczytnych, czemu pod„ 
C7..alS przyjąć, aby nie być paxn~, przyj
muj.e z twarzą mł<JIIliętą. W różka ocz.y,wi 
śd~ liczy ina dekaiwość niż na łatwowier
ność oa:nkierowic.zów, czy z powodlze
niem? w Berlinie pewnie. 

Osłałnic wiadomości. 

Kalendarz. 
O~ w arte k, ~2 wrzeania: Maurycego ryc., 

Emeryka.' (Zellmir) 

Pi I\ te k, 23 września; Linusa rap. Tekli p 
(Bogusława). 

S ł o ń c e ; wschodzi. zaehodzy, 
Jutro. g. 5 m. 48 g. ó. m, 56 
Pojutrze. g. 5 m: !SO g. 5. m. 53 

S t a n p o g o d y ; W wt<>rek cały dzień 
ładne powietrze. \V środę chłodniej. 

Term om et r Wilkazywał ~ezore,j o 12 w 
południe 10 stopni R. wyżej zera.. 

Bractwo Róiańca św. w Schonnebeck 
podaje wszystkim Rodakom i Rodaczkom do 
wiadomości, iż dnia 25 bm. obchodzi Bractwo 
poświęcenie ch-0rągwi. Rano o godz. 09 jest 
Msza św. na intencyę Bractwa. Po pel. o g. 
2 przyjmowanie bratn, Bractw i Towarzystw". 
O godz. 04 wymarsz do kościola na nabożell.
stwo. Po nabożeństwie uroczystość na sali p. 
Niekamper. Będą śpiewy, koncert. deklama
cye, a przy kolicu teatr „Adam i Ewa." Ży
czliwe nam Bractwa i Towarzystwa prosimy o 
przytycie. Upraszam te Bractwa i Towarzy
stwa, które zaproszenia odebrały, a jeszcze 
nam nie odpowiedzialy, aby niezwlocznie odpi
sać nam raczyly. Wstępne dła czlonków to
warzystw 30 fen., nieczlonkowie placą 50 fen., 
a niewiasty 20 fen. Nad:rełator. 

Towarz gimn. „Sokół" w Liltgendortmund 
donosi druhom, że w dniu 25 września obcho
dzimy pierwszą ·rocz.nłcę istnienia na sali p. E. 
Buschkampa. Pocz4tek o godz. 4 po ~. O 
liczny udział w zabawie prosi W:YdZ:.at. 

Towarz. św. Anto1d:eg9 w UeckendorUe. 
W sobotę 24 bm. przystępujemy do spo

wiedzi św., a w niedzielę rano przy końcu 
Mszy o godz. 7 przystępujemy wspólnie do 
l(omll11ii św. Uprasza się o jak najticznTejszy 
ndzial w spowiedzi, i aby · każdy mial oznakę 
towarzyską. Chorążych uprasza się także, aby 
się stawilL do chorągwi. W niedziele po poł. 
o godz. 4 mamy zebranie. Czlonkowie w~nni 
sie licznie stawić, gidyż mamy ważne obrady. 

Przewodniczący. 

Baczność! Czołem! Baczoość? 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dellwłg 

urządza w niedziele dnia Z5 bm. drugą rocmiJ„ 
cę swego istni:e• na którą - wszystkie gniazda, 
które zaproszenia· odebraly, i te, które dla bra
ku adresów' zaproszeń nie · otrz:Ymaly„ oraz 
wszystkich nam życzliwYch ·rodaków w oke>li
cy serdecznie zapraszamy, a starani~m ~ia,
s.zym b~qzie, W$Z:<;:;t~icn 1radowolić. Pro„ 
gram zabawy: Strzelanie do tarczy ~ ,nagr0w 

L o n dy n. Gaz.ety donoszą z Tokio, · dy, 1koncert, · ćwiczenia gimnastyczne, a p001ię-
dzy terni śpiew-i i -deklamacye, oraz tanioc. 

ie Kuroki posunął się za rzekę Hun i za- Początek 0 godz. 4. Wyd:rJał. 
czepił prawe skrzydło arm1i l(uropatldna. Uwaga: W tą samą niedziele o~,godz. 2 
Anni.a Kurokiego Uczy 100 OOO" chłopa i odbędzie się zebranie miesi~czne, na które 

2-o dzl ł T któ R i wszystkich druhów uprzejmie się zaprasza. 
l:) a• eren, na rym osyan e u- Goście rnłle widziani. Kto na owem zebraniu 

stawili szeregii i usypali okopy rzekomo na czlonka sie zapisze, placi już wstępne jako 
nawet mmej korzystny od' stanowiska czlonek. Szan. Rodacy, a osobliwie rnlodzieź 
pod Liaojanem. polska, ocknijcie raz z letargu, wstęv.uicie w 

P t b Ad • ł fi t bał szeregi nasr.e, tu ·"dla nas rozrywka, tu, a nie 
e er s µ.r g. mrra 0 Y • • .!!dzieind~iej dla nas miejsce, a nigdy tego •· 

tycklej doniósł, ze wyruszy na wo~y ia- lować nie będziecie. 

:~~i::o:':e~ tylko zbierzę w~zyst~!ę f - --___, ----~- ~r: ~~:.~~-~---~-r-~z_~_;;:~ ... . 

L o n d y n. Biuro Reutera donosi z 
Szanghaju, iż japończycy p-0n-0wili szturm 
na twierdzę portarturską. flota japońska 
ostrzeliwała tw1erdzę od morza. Japoń
czycy zdobyli rzekomo dwie ważne pla
cówki iortC"czne od strony Sbinsiging. 

D~UCH! .. 
W niedziele 25 bm. odbędzie się ko'nforen 

cya dla mężów zaufania 'O •S!odz. ~12 na saii 
p. Kuchema w Bruchu, przy uHcy. Maryańskiej. 
Proszę, aby na tę kanfere11e.yę. się wszyscy 
mężowie za Ufania stawili, gdyi . ch.9,d~ .. o spra· 
wy ważnie. . . \:St. 9"1~· 

Wielki wlec· w-~Bsśen 
Pe ter s b u r g. Sztab główny r -

syjskiej marynarkJ donosi, że podczas po- · 
szuklwama młn japońskich w utoce port-
airturskieł postradało życie 2 oficerów; odbędzie si~ w przyszlą niedzielę dnia,25 wrze„ 
dwu innych uległo zranłenitl. śnia · ~. „ ·'· 

p 0 z n a ń. Sfynny, proces majora dła Polek I Polaków. , 
Endella skonczył się ~lespodzianie. ł:n- Na wiec przybędzie mówca z PQ/~ki. 
dell zarówno jak Schack cofnęli wniosek B!i~s~ szczegóły zostaną . oglOSZOfłe. -
o rewfzyę procesu. 

Białogród. W procęs.yi przettie
siorw z konaku koronacyjne insygnia kró
lewskie do katedry, gdzie metropolłta je 
pośw~ęclł, poczem zachowano je w pałacu. 

Wesoły kącik. 
W sądzie. 

- Więc możecie przysiądz, że to jest 
wasze pismo. wlasnaręcZlne? 

- Nie! 
- No więc przy.sdęgniecie ze to nie 

}est wasze pisimo? 
-Nie! 
- Cóż znowu, czyf macie mnie za 

durniai? 
- Nie! fa panie· sęd'Zio nie umiem 

pisać, wię.c pisma sweg-v poznać nie mo
gę! 

' , 
Wiec polski w Kamen. 
W nłedz:lelę 25 września o 4 oo J)Oł. odbę

dzie się w sall p. Goertz, ut. Bahnh.olstr., wlec 
J>Ołski w celu omóWienta spraw narodowych, 
religijnych & mateł'yalnych Polaków aa ob
czyfoie. · O Uczny udzłał Rodaków i Kamen, 
Heeren 1 okołfcy uprasza się. 

„Zw1ązek Polaków". 

Wiec w Lutgeadortmund. 
Wiec „Zjednoczenia" odbędzile sie w nie

dzielę 25 września o godz. 11~ na malej sali 
p. Spechta. .E(odakó~ z calej okolicy Bowing
hausen, Somborn, Werne i Marten uprasza się, 
aby na wiec ten jak najliczniej przybyli. Oma
wiane będą rozmaite sprawy bieżące, tyczące 
się organizacyj zawodowej. 

Frankfurt (nad Menem); Znany z .~onkurencya. 
,.Z,iediloczeme zawodowe polskie". 

procę su. Bilsegio porucznik Witte przy Lekarz: .. PQdf{}lbno zlarnałeś nog ~? 
wznowieniu postępowania! k~raie:go, Z-O:Stał ' Prun z.: Talk„ ale teraz jestoo1! zdrów 
przez. wyższy sąd \\OC)ljskow'Y od zarzutu zupelnk Wyleczyl mię doktór O. 
krzywoprzysięstwa uwolni.Oiny. PierwlSZa Lekarz: Przeprasz.ami ż.a~ niedy;sl{!'e-
vnstancya sknała go na rok więzienia w cyę, ale chdaJbym się dmvie<lzleć, iłe te± 
donru karnym i usunięcie z annH. da'leś mui za kurncy~? 

Berlin. Bexczelność żydio\VSlkie1go Pan. Z.: Sto rubli. 
,,Beri. TagebłaftuH nie zna ~ram;; · - Ldcarz.: To bar<i'ż1o !(}ufa; ja zai pcło-

Zzchocfz.ą 1V BerUtJłf? bal'dtlo <Xi~io . -..·ę . tej $mllY byłbym cl n-a.~t ttciąl UQl?ę.. 
• \ ', , ' I „ f 

~ • f~ I ~' ' , , ,.. 

"lVioo w :. D.ortmund. 
Wiec · „Zioonoczert:a" odbędz.ie s!ę w uie~ 

dzielę 25 bm. o gCxlz. 5 na sali p. Jankowskie
go przy ulicy Betcnstr. Ponieważ wielu )!„ 

sz-c.ze .Rodaków z okołicy Dortmundu do orga
nlucyi rr;e należy, zatem pożądanem Jest, aże
by na wiec ten jakna,iliczniej przybyli. 

·„l)edllvczme za'Wl>dowe połilłe'\ 



· To"·· św. Jacka w JSi;marck 
(I.o.n.osi SW},n C"ltonkom i ~kim Ro
ttałrom w Bimulrok i okolicy, it ~ nie· 

·~ -. ~ielę 25 wrz$na ob.chodz'i towarzystwQ 
U rocznicę swe~o istnienia. Rocznica oo
!Oectzie się na sali p.' Lindego zaraz przy 
kartollcldm kościele. Tuwarzystwą, które 
zaproszenia odebraly, także i te, które dla 
braku adresów zaproszeń nie odebrały, 
prostmy, aby nas sw:i obecnością za-1 · 
szczycić raczyły. Nie możemy tak, iak 
dm~ie towarzystwa obchodz~ć micznky z 
nat.Qzeń5'wem polskiern, dla braku ducho
wieństv.ra polskiego. W sobl01:~ będz'ie od
prawiona msza św. za n~ze ł<Jwarz.y
s1wo. PrO'gram nwczystoSC:i na.stępujący: 
1) O godz. 4 przyjmowanie bratnich towa
rzystw, 2) o godz . .05 otwa11cic uroczysto
śd i przywitanie szatn. Rodaków i gości 
przez przewodntcząceg-0. 3) Koncert, 
mowy, deklamacye i śpiew czteroglos<»
v:.yi, wykonany przez Kolo śpiewu .. ,Gwia
zda Je<loości". 4) Teatr p. t.: „Kachna'\ 
Wstępne dla c.zlon'ków t.owarzystwa na-

, szego i innych towar.zystw wyniosi 30 f., 
g~<!ie przed czasem 50 fon., przy k-asie 75 
fee, Niewiasty mają wstęp wioliny. l(l(m
cert wykonany przez kapeEmrstrza p. Ka
cEmarka z. Scłlalke. Sp-odz.iewamy się0 iż 
t~.ll}!ra~em szam. czl<mkn\~ie, także i goście 
na sali wszystkie miejsca zabiorą, a także 
ma.Jłl:y naidzfoię. * ta op;iesza1°'6 w ms
mafokn raz uManie, i szan. T<Y\V1arZ}'stwa 
jako i wszyscy życzliwi Rodacy ptzy
~··nią się d-0 upiększenje. naszej rocmircy. , 

.,, Z ar z ą d. 

U w a 1 a: Ze.hrani.e odbędzie się 
przed. zabawą o g>Od:z. ~4 . 1!' poi?.. O jak . 
JW,'.łlrezniejszy udzlat w zefa•1i.u, a także i 
-w· zabaw'ie uprasza 

P. Nieddelski) przew. 

~ niedzielę .dniaJ 25 września Q godz. 

~ po J'Ol, odbedzae sie na sałi P'• Drei'ckhiau
.sa, p. ul. Siłdstr. nasza Jesłenna ubawa. 
~~: Strzełanie ® · tarcey o nagrody, 
M1l'.:stęp ' drub.C1._1 z ć•zeniamJ, teatr krót· 
ki ale ~rdoo ~hntu~cy i ta.nłec. W szy„ 
s1kiclt.~am przychylnych toda'ków za1pra„ 
Maftły iak na!n{lrze1miei. 

Wyd~ł To1". ctmn. ,,Sokó.r'. 

Ila rezerwlstaw I 
Ceny wyjątko'f\t.e dla el6łanckich 
i modnych u.brań i paletotów zi

tnowyeb. 

1fllh. 8erb1oh Nast 
Re.rae, ul. Bahahofstr. 99. 

~ l?=- • Cotyfko wytzły ~ 

książki do nabożeństwa: 

m \\DO BO_GA. Mnły zgrabny format dla dllied. 

POBOZNE MODl V. Maly zgrabny foNnlll 
ctb. inloorlet1. 

ll====lł MÓDLMY SIĘ. Średn! format. 

~~ BOŻE BĄDŹ MllOŚCIW. Powszed!mlla 
~ coniona książka d1a dorosty1ll, 1' :zgrab

nvm formc-0l1J.. 

I mi BO~~!~.~~u~!~m?~~!!Ll (Druk•--

h===1i ŚP1EWNIK KOŚCIELNY pod tyttlłsm: 

.m 2-i::-i~r :r.:aj.,w:I.~j u nu UJ.ai 
w~~"'J'\?~ pt~~· aoaoioJ.Dyo 
zee<am1 -<Jo pooo~&D u~fku w ke 
i w domu X. F. Odrowskł t pleban w 1'-. 
wrze, ,.. dot!n.ntem ł!'0!Wh.-ej Jud~ 
d~ 1rnbożeiistua. - J)ogodn~ftgp&'
TrW~lł:t ! in.'l'.ltuwna op.rawłł. 8tt'01l,"8. 

• \'fai~tkle l:s!.ltld a11&,atrzons s4 w BJNbat9 fratwl~ 
H==qllirlz1 J}a<:llow:i~ I st;irt11n~ w}taltau w fllsteW11ych f]lnWA 

~1 i?f'Z&tfajęnym ra~:n n Ząduia mój cUlfk. 

1·~ 1\\JDJ1I' 
~ 

i~ S. Busiczyński, Toruń (Thom).(; 
1.. . Drllłarnia aalrła~on. lntrołijat. i hurttWll)' skład pąit.nt. 

Wszystkie powytej wymienione ksią!ki 

Księgarni wiir~stPftiskiego Bochum, 
Jlaltlleserstr. 17. 

w ksi~garni Dan.lelaka w Wanne, ul. Dwor~10wa, 
w księgarni Józefosklego w Herne, ul. Dwor

OO\Ta 52 . 
w ~siQgMni Józefoaklego w Dortmuadzle, ul. 

Nord.str. 
We wszystkłeh składach trzel>a t,id k1i,iek 
do nabeze*8h'ra~ KYdanJt.łl przez Sylwutra 

Bdaezyńsłde.go. 

• •••.•• „„.„ ••••••• 
Bazcność Rodacy! • 

• 
Szanownym Rodakom w Bochum i okoli·CY 

at:fltJam, it z d'1Jem 1 paź<lzienm1ra przenoszę • 

+ Rf6I Warsztat krawiecki . · · 
• l Witlener uL n~. 15 na a. Hemerslr. nr. tł. Za_- • 

„_-Polska siu~~ 
zna,.ich:ie uraPJ miejsce 
w pohkim iomu na vry
H kie ~asłagą. Adres 
wskue ,,Wfaru1 Pel1ki'' 
w B~chum. 

2 czeladników 
krawietkieh 

na. duże i małe aztulti 
potrzebuje od zaraz lub 
późni~ 

~an liaez.marek, 
lirs.wlec polaki, 

BAUKA.U, uL Bitmarka 
nr. 11. 

oooooeooooo ooooooooocoooo 
· · · Baezaeie Rekruci 

w Waaae i ekolicy! 

artyk1ły wojskowe 
pe 1»...-.i.o taaleh ieenaeh. 

J' ózef Danielak, 
W A N l( E , Bahnhofstr. 80a. 

000000000000 OOO§OQOOQOOOO 

..... „„„„„„„„„„„„lmtl 
Bacano9ć Rekruci! ' 

Wielki wyMr 

kuferków, ~zc.zotek podług 
przep!sów i wszy1tkie inne ar· 

3 służące tykuły dla rekrutów 
Polki. i>n~jdl\ służbo od bind.ze ta•i•. 
1 października prz1 ,vy- •zerwl•~i ! Rezerwłici ! 
11okich z~ługach i do- I J ObraEy „ .... 
brem obeJsclem. ·wojakowe i inne oprawiam we włMnym 

H. Engelhardt, war ... z ' :icie prędko i t~nio 
• . . • 1 I Franeiszek Józefo.sk1, H.erne, 
mti;_~:._z~źniln i JaHda nia. Balrnhofstr. 52, naprzeciwko nowej i1licy. I 
w --•u p. erne, I 

Cranger11tr. 23. I lilfBliilGmU•••••••111mmmm 

IACZNOSC! 
Oberłtause11, Styrum. Alstadoo, NeumiihJ, Meatcrłefl 

ł Hamborn! 
Szanownym Rodakom w Ober..ka1:1:sen i okołicy 

donosze uprzejmie, iż_ z dniem 1 pi„ź~zietbrka z.akia· 
dam 

w Ołlerłratłsell, R„łłstr. SS, 

pałską ~iekanlc -111wą 
gdzie teraz obecny fest p:iekar-i: SchilUe. Staraniem 
moiem eędzle, aby Rodaków i~k nailepfflj obslu:być .i 
upraszam zara:zem o laskawe poparcie moje.go NZed· 
si<:biorstwa, poni·eważ wyp~~kać będ~ chleb swojski. 
~r~erobny, pl~kny, kom1ś.eła.k, traz hulki i ciastlqt, 
a także i pieczywa róil1.e20 r•iu. Rodacy! swói 
do sweirol 

Jezef Ła11arewicz, 
piekarz pOllski. 

Na życzenie J)ł'z.yweż~ R.e4akam chleb ,;Q 
domu. 

: 

raiz.em ~miam,~ ~ż noWIQŚci w materyach. m~ • 

naid!eszly. Wszystko wykonywam podłu~ 1:.aJ~- r--· -------
\l/SZ1yd1 turnai pod ~~ranicyą dobrego let..e11na. • r R--W 8 

Proszo Rodrurów o łaskwwe Poparcie. K~· • . Baft!B 88e vua.ey • 
dy R-O!iak z okolicy, któl3" mnie zech_ce odwie- '' , „ , , • I 

• 
~' ćlost~ie wdróż z.wróconą. Także ~~ • . w B1tterfełtkie l oko.hey.· 
d~nn na zycz~. , . · . · · '\.Vobec walki wypow,\edzlanęj na~a.mn składowi 

• 
._. &iwnDy _i:tt : pu61J tutejszy6h aakaty5t0w, chcących na-a ogłodzi4, a 

. Słaftt8'1•W . F'I •r• poleumy got~CO .ftAliZ W 

' · Bockum, tterner&tr. 14. skład t.owarłw koltmialnych · • ......... „ .... „„. tłd!aczu, art;ykulów księgani.kieh i t. d. I 
I t k , KaeteJe•kt 

1 1rzys BI up11, z. p-0lskiej !$bryki c . .Adamskifg-0 z _Po;mania, za,vsze 
dl~ ~odata, który by 11r~ł •~ Się w d.o na.bycia. ,,.8eko1-•" po.le.c.amy po hurtownej 

Zaałemyśłtl. · · · cenie IResfll•łllł l płi1tłl'i. 
. Dnnt z zabudurartie~ rJ. 1 ma.r~~ roli i ląki .i o- • S.U-ey! Wte 'ezwófoit.i, alty J!lftl JM>lako- 8 

wru:crwcrn o.gradem. w ktorym zna.JdttJlil si:e 3 lnt~f'es,. Z:erey zmaraowae zdełalłl fi 
kt6r.e dał<\ dabr" egzystencye, piekarstwo" rzetm_ctwo · Bazar polski Agnieszka Ku•' w Bltiłtfeldzie 8 
i blawatny polączony z kołoniałnym, a n~aje s:ę do ·~ 
każdego„ tnnego przOO.Siębłorstwa, p.rzynost dz!~rzaw_y Burgstr nr. 4.4. l3urgstr. nr. U. • 

~ ~~~~ ł~~~ei:wg~~i~:prowadzki tamo --·········-····-·--.. St. O 6 r • y, Załliemy-śł (5antornLsche0. • , . • . .--· ---

___ ie_c_w_D_il•••ldorf. •••••·+AA Eros1my zapisywać 
sli::: s~~~i~z:1:~~~~5 z •1~ 'T'? 11·arnsa Pol·sk1·ago" 
bm. o g<JdZ. 3 na safi hotelu „Rheiinischer . a·s ępcę ". • U 

. Hof" przy· p,riedrkłtstr. 13-15. Omawia· .· · · IV k ł ł 
ne b~ą sprawy robotnicze i onranizaicwl . • • . . • na war a 
zawo1dowych. Uczny udział R<x.lakó\V w na w estłahę l Nadrenię f>rzedpłaia wynosi na pocz,tach i 1ł 
wie.cu jest pożądany. " poszukuje list<JWycfi tylko 

, Zjednoczenie zawodowe polskie • 41_b k i ·kó 
-------'---_:._..:....:.....:::::========::_:_------'---------:----:--=:::= ._ ey a 1• :ern1 w 1· markę SO fcnygów, . 

( • . . ' ·. ·.. ~·· .. ·.„ • ~ ."· 

Fabryka papiensów · ,,Bessarabia" 
właśaeiel J. Pawłowski * ~ w Bydgoszczy (Brombera) ~ * 

peleca we.zelkie gwóje wyraby w najrozmaitłu~yc.h gatunkach j.ako 

sptCJ&IDGś6: 
Kerkar * Mobłesse ~ Trójki 

Torc·for1 tł' ~ Sokoły ~ • · Mnoówicc - ~ * Bn~błłr • ._ * • 
Zwracając &a•owne,J Publiczności równocześnio uwa~ę na nieklejoną, 

le.cz pl'łlsowanł\ bibułkę, której utywa siQ do wszystkich moidt wyrobów, a 
która bez ~e;r odznaez&,.si~ czystością i przeto nie wpływa szkodliwie na ~~bowie. 

Cea•łkl na ż1czeałe gratia l frauko ..... 

Generalny zastępca: · Fr. Krajewski, W attenscheid. 

&. llarkiewicza z odnoszeniem d-0 domu przez listonosza 
I mr. 92 fen. ·· 

w Ko•trzynie. 

.... :.++ Postbestellungs-F ormular . 
Ieh be.steU.e hicrmU bci dem Kałs.etU

chen Postamt etrn Exomplar der Zeitung 
"Wiarus Polski" aus Bodmm (Zeitrnrgs
pre~słiste 128) fi\r dais łV. Quartal 1904 
'und zaft:e an Abotrnement und BesteUgiefd 
1·;92 .Mk. 

f i •• ;·:· 
„ ~ ~ 
1.·isi 
·i li! 
~ 1l 

Obi;ge 1,92 Mk erhalt.en z.u ltaben be· 
schciniig't. 

• • • . • . ' d. . • 1904. 

Kaisetl. i>ostamt • .. . . 



~rr. 219. Bochum, piątek 23-go września 1904. Bok 14 . 

• 
odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnłe, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

\Vrchodzi codziennie z wyj<ttkiem dni poświątecznych. 
Prze<lplata kwartalna n~. poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnu.szeniem do domu I mr. 92 fo n. 
„\\ iarus Polski" z<i.pisany jest w cenniku pocztowym 

W imię Boże za Wiarę I Ojczyznę! 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen., a za 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „\Viarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. .Rekopisów się nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia. i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltbeserstrasse nr. 17. - Adres: „ \Viarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ówić, czytać i pisać po polsku t Nie jest 
ąlakiem, kto p.otomstwu swemu znłem

' zyć się pozwoli! 

Z wypadków dnta. 
Inowrocław-Hobensalz.a. 

Większ.ość ni1ettnreckai w ra<lzie miejskiej 
limo prot\estu radlnych Polaków. z.giold.lzila 
ię. na zmianę 1nimvroclaiwiai rnai Hohensal
a. 

Nov.ra naziwai, rzekomo kultuma, jest 
ównie bezsensow.ą jak barbarzyńską. 

Obraz „Kościuszki pod Racławicami" 
skonfiskowano. 

W ,,Rh. Westf. Zt!g." czytamy jak na-
tęp-uje: 

„W proicesie obiektywnym naka.z;af 23 
wietnia sąd ziemiański w Poznani:u1 zni
z.czenie p<>łsklego obrazu rewolucyjnego 
?), który się. ukaizał w r. 1894 \V! księgarni 
atollckiej W' Poz:naniu. Obraz tern wy

·01nała1 pewnai dmkam::a, w Lipsku" Na 
1brarz-ie: widzimy walkę, powiStarńcóWJ pol'-
kich p-od1 Ko·śicius'zką przeciw Rosyainom. 
brnz te.n jak czytamy w wymku~ przed

·taiw ia1 niepohamowaną nienaiw11sc po
:vsta·11cówi polskich . przecirw regularnemu 
:voiskUJ rnsyisklemu. Lu<lność polską pod
urza, s i ę tym cbrazem w tarkLm sto1pni•u, że 

1 1żll'\vG.ść ipowstainia pneci w 1 lud'noś:ci 
1 iemieclde1j nie- jest daleka. ---
' rzed\v wymkowi z.alożyl nakładlca re
vizyę;, którą są<l1 rzeszyi odrzucif,. ponie·~ 
aż obraz wskazuje tlrogę, na której we· 
ług zdanła Polaków jeszcze· teraz jest 
ożlhve wtworze.nie wolne~ Polski. 

Telegramy. 
R z y m. W ew raj podjęto pn cę w 

1 ledyolanie, Turynie, Genui, Floren.cyi, 
oloniili, Wene:cyi i Neapolu. 

Pet e 1r s bur g. Car mianował w. 
sięcia Sergiusza Michałowicza inspekto. 
em wszelkiej artyłeryi. 

Friedrich s r u h. W środę odbył 
ię pogrzeb księci~ Bismarcka. 

He J si n~ o er. Statek rosyjski „Tou
ist" obłożyły aresztem władze duf1skie po 
ieważ kapitan nie posiadał uwierz~telnia
ących papkrów legitymacyjnych. Dziś 

oz.wol0<no statkowi odpłyn.;,fć. Na wo· 
ach bałtyckich kr-.ży mnóstwo drobnych 
tatków ·rusyjskich·. 

Em d en. Z powodu zawalenia się 
luzy pod łlepp~111 na kanale dortmundzko· 
mskim wypow.iedzJano pracę na 26 h. m. 

wszystkim marynarzom zaj~tym na więk. 
szych statkach. 

Ha g a . Dawniejszy prezydent repu. 
bliki orańskiej Stein złoży przysięgę na 
wierność w najbliższych dniach w amba· 
sadzle angielskiej i uda się następnie do 
Afryki. 

Polacy na obczyźnie, 
Przesłuchy s~dowe naszego redaktort1. 

Bochum. Wcwrati Ddlbyty s'.ię prze<l
ł.'·stęprre prz.es.łuchy sąd<JWe reelaktorai p. 
ichałai Kwia.tk.rowskie.g{)I, któremu zarzu

Ca! prokura.tory-a~ że w mowie Siwej wy~o
sz1on1ej ma witern w Essen poidburzar l"o
laków przeciw rzą-dowi pru-sikiemu. ' 

Soeyalna demokracya 
·1' Niem@zecłl. 

W BnmenJne $0Cyałfśd ui:ządz.a;j,ą; C1be
c11ie wtetei 1\:aJH·Y; .ria którym-, 01tn•a'V.ri"a-

ią1 zeszłoroczną dzialalność piartyi swej, 
przegląd1aj4 sily i porozmniewaaą się co 
do przysz.tości. 

Marlo z.ajmo.wać mogą nas ich wewnę
trzne spraiwy, lecz. każdego zainteresuje 
Diczebny pC'gfąd na: rozrost i po-tę,gę; tej naj 
większej partyi niemieckiej. 

Przy wybora:ch do parhmentu· partya 
socyallistyczna zebrala ogółem przeszło 
trzy miliony gtosów, lecz. w;y-<borców. tych 
żadną .mfarą zaliczać nie. mo~nai wszyst
kich do zde·klarowa1nych socyaYi·stów. B()
wiem w związkach z.a,w-0rdo\vych socYial
no-demokratycznych jest ·tylko mihon ro. 
hotn~kói\V' 1niemieckich zorganizowanych. 
Za.tern dlwietrrecie gfosują9ych uwa!ta.6 
na.leży w 1wi.ększej części za socyalistów 
przygod'nyich. 

Niie hez. znaczeni.a sn. teiż vtykazy skla 
dlek pieniężnych na cele partyjne. 0gć!1n.y 
sta1ni Hn~nsów pairtyi od latai 1902 do lata 
1903 wynosił' 442.055 marek;, Berliru sann 
dostarczyl 17.8, 473 marek:, łfambmg i AI 
tonaJ 61531 ma·rek, Lipsk 12 200 marek. W 
tych trze.eh mia!St:ach więc ko.nceilltrowala
by się naiisilniej · s-0c.yalna d-emakracya 
niiemjecka. l1nne widkie mia.stai plac'l! nie 
witele,, a znamiennem aest, że wfaśn[e w 
;prze1mysJo-\vo ... górmczym okręgu nad reń,.. 
ska-westfalskim nalimnieti. Hanower 1900 
mr., Frankfurt nad. Menen1 1523 mr., Bre
mena H66 mr., ale ju.ż Barmen tylko tyl
ko 740 mr., Bochum ~05 mr., Essen 200 
mr'„. Dlisse.Jd\orf tyl"ko 3 mr. Zaś Elberfcld 
zapfacito · w tyrm rdrn do ka1sy partj:ij:nej 
tylko· je·dnę ma·rkę. 

Nieświ'etnie przedstawiają, się r6wrnleż 
cyfry odnoszące s ~ ę; do stosunków praiso
wych. do dzienników i ulotnych pi·semek. 
Na~większy nakład w u})ieg1:>-1m r-oku mi3.
lai jednonifoy\ka na. święt()· majio,we:, miano
wkie 353 OOO e:gz., jedtnodni1ówb poświę-

• eona rewolucyi marcowej 140 OOO e1gz., 
pcld1cza1s gdy broszura agitacyjna1 z p.o:wo
d1w wieLk~'.,ego bezrobocia \V I(rymiicziclwie 
dloszlai tylko hczby 7-4 OOO e;gz., ai s.priaiwo
zdanie z drezde(1ski.eg10 zjazd'u partyjncgQ 
tylko 40 500 egzemplarzy. 

Je:d1na tylko cyfra, wyróżna s i ę ogro
mnie w spra\vlQzdaniu zarządu1 partyi, to 
jest ·cyfra nakl!adu caiej pra·SY partyjnej. 
'Ma; iena wynois:ć 600 OOO egz. Vor:\v~irts 
og'ł'asza· ico kwartał spis socya1listyc;;Jnei 
prasy w Niemczech. Według tego wy
ka·zu istnie~e 55 dzi:e.nnjków. p~rtY!i•nych, 
27 czasopism peri<Jdy-cznych. Jako pi
smo naukowe wymiedli-ona jest Die neue 
Zeit, istnieją równfe.ż. diwa huimorystyczine 

· p:1smai partyjne. Naiiwiększy na.Jciact ma 
Vor:w:arts (82 OOO eigz.), hamburskie Echo 
(40000), lipska: V.oJ!ks Ztg. (36000), Votks
blatt W' łialli (17 500). Inne pis.ma mają na-
1kłladyi daleko mniejsze, niektóre za,ś zu
pelniic mak Nie' trzeba, dod'al\vać. , ż{~ pod 
wzgrędlem treści pisma te przedstawiają 
się ba•rdzn skromlnie. Zauważyić też nale
ży, że w liczbie ab-01nel'ltów; wielką część 
stan>Olwią 1J1ie zWiolermky p.airiyr„ lecz re
staura'Cye·, inte.resai przemyslo\.VC, redak
cye pism mieszcza~1sikich, ,chcąc wiidoczlf1ie 
z tych pism d-owie'Clzieć się czegoś o spra
·wi.aich robotnkzych, liczni fabrykand i 
przemysl1orwcy. 

Tyle liczby. Z rozpra•\v; wi1eoowych 
ciekCłlwe byly poniekąd wywod1y socyali
st:Yl Mi:che• z. Marburga, który jak' bialy 
kruk ,pom1,ędzy swymi z.wakzaJ. wielki pa-

- tryl()tyzm niemiecki socyahst6w' t powie
dz'iaJ międz:y inn:emi: Zyiemy "''" państwie, 

'które pnsiada. ziernqe duńskie, frmcuskie • 
i polskie i przypuśćmy ~ co przy naszej 
pol'iltyce habty nie jest wc:.le tak niem~ . 
żebm~m - ż,e ~rzysztoby do powstanłl · · 
PaJak15w - czy nie Powinin.y nasz:.e s~. 

· łXatye był p~· stronie ~ttęb~l()R~dt P0Ia·ków0
, 

czy n:e powinniśmy do ost3!tnicij kr()lpFi 
krwi za nimi się u·jmować?" 

Tak prnwifi sob:r~ p. Michels a w i sali 
rozl'eigr się szyderczy ś:mieahl ~ powsitał 
\.Viel'ki niepokćli' 

Mniejsza o dziecinne. przypuszczenie 
Mkhelsa, że Polacy z. kosami pójdą. na 
pmskie arma;ty, lecz czy szy<lerczy 
śmiec:h nie charakteryzuje· dosadnio1 pa
nó()w · „ soicyalik ówf~, prawiącyichl ciągle 

o swei ludzkości i· bezinteresownlO'ści !.. 
N!iech sobie panowie socyaHści zresztą 

swego nosa patrzą, Pola'Cy za.i iich ,,,opie
kę" d'ziękuJą. 

Polaków od so-cyalizmu d'zieli prze- · 
paść najiglębsz.ą-; im mniej się „socyadiści" 
naimi· zaim!ują, tem większą. nam przyij·em
ność sprawiają. 

Ztąd. też z radością, notujemy fakt., że 
·s.ocyaliś-ci w-yiśmiali swego niedowar'Zlo.ne
go polityka prawiącego o sympaty.i do Po
l'1Jkow. 

Z wojny rosyjsko-jap-0ńskiej. 
Dzień nowej wielkie.i· bitwy pod 

Muikde~1eim zbliiż:a się. Reuter depeszu1je z 
Mukdeinu: Walki· spod'zie1waić się nale!Ży 
każdej chwili. Japo1kvycy p()suwauą się 
naprzód w· sile 8 czy 9 dywizyi. TulŻ przed 
stanowiskami rosyjskiemi· płyni·e rzeka 
łiunho. 

Kuropatkin' telegrnf.owal 20-tego bm. 
clo cara: „W armii nie zasziy żadne zmia
ny. 19 b. m . .[X)Sunąt się od<l'z.i1a,J nieP'rzyja~ 
cielski1 na: wschód ku1 w.ąwozmvi Dalni. 
20 · b. m. zaczepił nieprzyjaciel dwukrotnie 
nasze stanowiska w wąwozie, lecz atak 
zostal odparty." 

Da Tokio nadesz!ai wiadomość z armil 
marnd1żurskiej, że .I(osyccnie "się cDfają z 
Pintacu. Arml~2 ia·po.óskie. manewruuą na 
drogach dlo Mukdenu i Foni. 

Wojska jenerałów Miszczenki i Ren
nenkannpfa ściernią się ·co.dziennie z Japoń
czykami'. Liaojang jest silnie. obwarowa
ny; bez; znacznych strat tego stanowiska 
nie zdobyllhy I~osya·nic z powrotem. 

Na poludnj.e cd Mukdeinu i od Tien
lin1gu R{)syanie zailcła<laią silne sza11ce. 
Tymcz.a,s.owe sza1ke na cibw punktach za
l.oż.ono jeszcze przed miesiCłcem, obecinie 

. jienerat Wieliczko roz.szerzai je we<lll.uig no
wego systemu obmny. Trnnspiorty szó. 
steg()I syberyjskiego. korpusu armih nad-
1chodzą b-ez przerwy. Jenernl SamsOOl()'\V 
na mie>jscc U'stmiętego z ko1rnend1y je·nerała 
Simonowa '°trzymar .komendę syberyjskiej 
diywizyi ko,z1akót\V1, do które~ przydzielono 
wielui -0h:erów z gwa.rdyi. l(uropa·tkirn 'l 

dlyw1izyi tej uczyni! tęgie ·\rndsko. Obie 
dywiz.ye koza:ków styh. uą się ustawicznie 
nad.i rzeką łfonho z fnieprzyjaicielem. 

Do Londynu na.deszly wiad.omości z 
P.etcrsbtu'ga,, że ()CT 9 sierpnia otrzyimuie 
Kuropatkin' bezustannie posiłki, prze\viaż- . 
'nile na\jtepsz:e si.ty z Polski i 170 d'ziiat. Z 
Charbi\111u wyisziy 3 pociągi pancerne na 
południe, 1 d!n Ti·elingrn, 2 d:o Mukdenu,. 

Wed1l.U'g wiadomo1ści zapewne trochę 
przesadnych mają Japoiiczycy posiadać 
300 tysięcy chłopa i 850 dzial. 

W Porcie Artura pa1nuie istotnie brak 
żywn{)lści. Japofrczycy przez •0 1statnie 19 
dnu przygotowywali sie d-0 cbecne1g-0 
szturrrnu~ który zwróci się prz.cci'W stano
wiskom rosyjskim nai pół•noonym \Vscho- ., 
dfzk Walki na k:ot1cu sierpnia trwalY' 10 · 
dni be-z przerwy. J apol1czycy zostali od
pa rc\ ·zatrzymali- iednakew·oiż 4 mniejsze 
forty na! póloocnyrn wschodzie. Rosyat11łe 
wystrzel~waią codziennie 1000 grnnatów 
przc-ważlflie ku -01wym czterem fort~+ 

„ ~'Y . r.~~. \. --- '~"I.~' ~'!"- ' "„ '- ·! 

Wy bory w Pszczyńsko
Ry bnickiem. 

Jak wiadomo kandydatem ludu pol
skiegd w okręgu pszczy11sko-rY1bnickim 
jest ks. prob. Pendzialek, ai kandydatem 
cenir-oWtców ks. dr. Stephan, redaktor 
centrowej ~,Gazety Katolkkiej'\ drukowa
;ne:j po polsku. 
Ks. dr. Stephan. w swej gazecie p-ozwi0lił 
sobie naipisa.ć 1następu1jące zidan1e: 

,)aJk wiadomo. postawi! komitet cen
trowy jaiko kandydata w mie1isce ś. p. dr. 
Moritza, ks.. 'dr. Stephanai. Ten mandat na
leży się centrowcom, J><)nieważ centrum ga 
dotychczas posiadało i sumiennie wyko. 
nało swe obowiązki wobec swych wy
borców. To też każdy prawowforny ka
tolik będzie życzył sobie,. ażeby centrum 
zwyciężyło, a katol:icy w: Pszczyf1sko
Rybnickiem z pewin{)ścią nie proztw.olą u
paść kaindydiat·owi1 centrowemu, czcigo
dnemu ks. dr. Stepha.nowi." 

Tak sam za, sobą agituje ks. dr. Ste
pha1n. Asystuje mu cdntriow.a gliwicka 
„Volks.sti.mme", która nawet zapęd'zila si~ 
dalej ~ pisze: 

„RUJCh polski narodowy - to p.arty:i 
"rnwulucy~na, :k{)mitet polskL jest ld.ero:wni
kiem partyi rrewolncyjnei, a ks.· probc'szcz 
Pendzialek odbiera. m:mdat poselski z rąk 
tego komitetu i t-0 jeszcze przeciiwko ks. 
Stephanowi, który jest jego k0'nfrntrern.'~ 

M1esza ks. dr. Stephan w zwyklyi spo
sób politykę z. kości()lęm i powtarza.i stJ.re 
centrowe breidnie, że 1ni·e jest katolikiem., 
kto na ce1ntrc1wca nie gl<Jsuje. Lu!d po1Jskł
W ' Pszczyńslm-Rybnk-kiem jest dość doj
rzaił'y1n~, by odróŻ'nić politykę '°<l reli1g'ii. 

Ks. dr. Stephan z pewnością i cenitm
wcom i kościofowi p.rzy.sl'uiylby slQ U::
pieij, gdyby pamiętal., na slowa: Głowy 
kościiola Ojca św. Piusa1 X., że. ksiądz nic 
p0iwi111ien zbytnlo mieszać się w. politykę 

.czynnie., gdyż z:rnża tylko wiernych i sie
je zgorszenie. 

Racławicka bitwa 
na polaah Dzikowskich. 

J e!d1nym z piękniejszych moment6w u
roczystości odslnnięcia pomnika Głowa.:: 
kięg0i w Tarnolbrzeg-u była pop·ołudln. za
ba\Va-, przedstawia·j~ca. bitwę R.aclawick<i. 
J uź -0d po.lu-dnia na sz,osie, wi1odącej na pola 
po'Za cmenta-rzyikiem żydowskiem, wszcząl 
się ożywiony ruch. Okcfo g·Cl'd1ziny 3 szosę 
p.okry1-o taikie mrowie lu<lzkie ' ż·e zdawało 

' , 
s:.Q, że: po gfol\vach spieszących się osób 
przejść by mo!żna. Pod' lase1 1 urządwno 
obozowiska konnych ł(rakusów i ułanów. 
Na odgłos trąbkr, obóz. zaiwrza!' gorą·czlkio
wem życie1m. Ciskając się jedni db J«mi; 
i·nnl po lesie harcując, a wśród drzew wy
S·okiego sosnowego boru mig.ocą czerwono
bi.aJe chorągiewki, ozl.acone prcmieniarai 
s!l{)J]ca. Na: drugi, sygnał z lasu wysyipala 
się na .SZ·OSQ piech-ota, szybko formuu-ąc szy
ki ii spiesznie maszerując naprzóld. Za pie
chotą. posu\varlą się zwolna zwartą lruwą 
kosynierrzy. Mosk<ile iuiż da~rno zajęli SWIO~ 

, ie staina.wlisko za obszernem bł-0niem po'd1 Ja. 
sem. Za trzecim sygnalem sformowana 
konnica wypad'la na smsę i dobrym truch
tem starala się do-~-0ni1ć piechotę. Za1pat 
boti,owy ogarnia. spteszącychi "W1 str<>ne pól 
dzikowskich. Na harce wypadają knletino 
d'11obniejsze oddziały konniicy. które wkrót
ce Z-lączy~y sit: w szyk potężny. Pędzą na 
ukryte dz1afa. ttuk wystrzałów .a·rrnattni1cn 
jede~~ dr~gi, trzeci, ooraz szyibsz}1, ~ Po 
c]lw1h zm1ęsza:ne oddziały Krakusów w po
ptoch:u P<JwlJ'aca,ją lV 111ase:ą stron~. N~ brzeg 
lasu "Wysypuj~ s:ę ()·dd'zi~ly kvsynletówi i: 



szykują się w zwarte szeregi. Piechota pol
ska spieszy w głąb pola i rozsypuje się w 
tyralierkc. Ze wzgórza zieMża wóz am
lrulansorwy„ a daleki widnokrąg leśny hu
czy strzafami. W śród piechoty widać pa
dtliące gęsto na ziemię trupy. Koonica PD 
raz wtóry, sprawiwszy szeregi, wysuwa 
sre naprzód, by pochwy'Clć nieprzyjaciel
skie dzia.fa. Trąbka dzwoni do ataku; 
konni-cy zabląkal się na ko.niu żydek aren
darz w chatacie i, biaJych pończochach, 
który inie może powstrzymać rwącego się 
naprzód z konnką konia:. Komie.znal ta 
figura wz.bud'za powszechną wesołość. Zy 
dek spada z konia - rumak ucieka w pole, 
a arendarz, zawinąwszy końca chałata, 
gont swego {)gnistego wierzchowca. Do 
ambulansu, znoszą ramych. Rozbita kon
nica po raz wtóry wracai W\ poptochu z po
Iai waJki. .,Formuj się", ~,.szeregi na
przód!" - rozlegai się gliQS 111aczelnika ko
synierów. Po chwili włościańskie wousko 
pędem biegnie ku nięwtiz.ialnemu wrogo
wi, Huk strzalów i na komen<l'ę szere.gi 
paidaj.ą n:a ziemię,, po 'Chwili zry.waią, się i 
biegną dalej, zostawiając nai placu li'cz:nych 
poległych i rannyich. Wśród raooych ie
den wymachU)je chustą, wzywiając pomo
cy, inny pelznie na czwiorakaich w stronę 
ambulansu. Kosy srebrz;ą. siit~ \Vl slońcu ni
by wstęgi na zieleni pól f. ooiraz; są bliiższe 
łeśneg() pobrzefa. ttuik armat ooraz: szyb
szy, wreszde cichnie. W od{fa.H ' widać 
walkę pomiięszaną. Wznosz.ą się ostrza 
~os. Ci'Sza: tak~, że sJychał szum lasu. 
Nagle rozlega1 się śpi·ew „Bartoszu' Barto
szu.„" To wlościaństwo polskie okrzyku
je zwycięstwo nad wrogiem. wfodląc ro
·syjskiego jeńca i1 wlokąc armarty. Tryum• 
falnei pieśni zaiwtórowaty w ietlne'i chwiii 
igmmkie okrzryki porwanych i1 rozweselo
nych tl'umów, zalegających nieprzejrzaną 
falą wzgórza okoli'czne. Tak sie oobywa 
bitwa Radwicka :na, polach Dzikowa. 

Teren pola bitwy rozle-git:yi pozwał.al 
na piękne rozwinięde igrzysk wojennych. 

Redacy I Nasre oszczędności skła-

dajmy w gołsklcb bankach J spójkacb. 

1ietnlc nolskic. 
:Z Prus ZaehMllica, Warmii i Mazur· 

W1iec w Radzynie ocfuył się w klkalu 
.P· DejeW'Skiego o go.dz. w. pót do pierw
.szej w pol'udinie. Wiea zagail p. Kostka i 
_prze\vainiczyt ta1rowemu1 za zgodą ze:bira
.1nia.. Ku końcowi· wieca zastąpił go p. Or
d1:a!S, poniew1aż p. l(ostkai zostair od!\\'nła-
i!lY'flll. 

Na sekretarz.a powołan;o paruli Jurkie" 
wicza, a na ła!W'ników p. Tomasza: Zieleń
skiego r p. Jam.a Kowalski.ego~ 

Na zebranie ,przJllbył p. poscl' Kuierski 
i \V' przesz.to godlzinnei przOOl!<)\.vie oma
wial nową. ustawę osadnkzą oraz zdał 
spraiwę z: czynności Kota polskile.go. 

Po przemówieni'UI te.m przysz.lo m~ę
tdzy p. Kulerskim: a p. ~rya!neim Pasrot
. tą z Mazanek, który, jaik sallTll się wyraził, 
.chciał z1 p. K1 ialkieś rachunki ~atwić, do 
nieporoz:umieiltlm. Ody p. Paszottai po raz 
druigi ·chcia~ głos zabierać, z.akończyl 
pr.ze"\VQdnicz.ący wiec, poczem wiecowtni
·-CY1, pochwaliwszy Pana Boga, się rozeszk 

Z Swiecklego. W Miedz.nie, wiosce 
niedaileko Osi.a, powstał' w. mieszkainiu po
siedziciela p. Kucztmskiego ogień, który 
· takie przybrał rozmiary~ Lż w przeciągu 
igooziny stanęły w. płomieniaclt 4 gosipo
,darstWlal, mianowide, pp. Kuczymskiego, 
Gehrke'go, Partyk~ i Konopacldego. 
Wszystkie z.aibudbwania z. za~· tełgo-
rocznych żniw i paszy p{)sz,ty z dyme:m; 
nie uratmvano prawie nic. 

Włec w TuchoU w sprawie osadniczej 
-0dbędlz.ie się w przyszlą nieldzielę. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Ginezno. Miasto nasze liczy już prze

sz\lo 22',000 mieszkańców. Polaków1 jest 
okoł'o 14,000.. mrnei więceJ 7000 niemcólw, 
re:sztai żydzi.. W stosooku oo li~b tych 
powinn\il Polacy mieć co na3l'mnicl poł()lw~ 
raidlrzy>Ch miej:skiclll, tymczasent1 nie za.siada 
w rawe aini jeden Pofak. ( ! !) Natomiast 
,ż-y~i, mimo sweii drobn~ llcZlby, madą 
trwci~ część raidnych. ( !) Dzie}e się talk 
dfa1 tego, ie przy wybora;ch mi.ejsikich <l~
.cydlutią pienią4ze. Kto je posiada, temu 
przyslu~uie prawto wyh1erać i być wy
bieranym. Tak Jak obecnie rzeczy stałą, 
nie mają Poła.cy 1na1lmniefszych w~dtoków 
wprowwzenia dro rady mi.eliskiej· choćby 
jeldniego przedstawiciefa. Bo oto W! spisie 
l\V'}>ll>orczym za:pisa1Jll)1ch }est: W1 klasie 
pieroszef . na 68 wyborców - 12 Bata~ 

kó\\\ \v. klasie drugiej na 229 w"}·borców 
67 PDfaków. a w klasie trzeciej na 996 
wyborcó\\\ prz.e-sz.lo 300 Poraków. A v.~ęc 
nawet w trz.ecieJ klasie nie mogą Polacy 
przeprowadzić r.a<lnego, z tego powodu, że 
tylu i tyhl nie :chce zapłacić tak mvanego 
podatku. dbywatelskieg'O\. .v.rynoszącego 15 
marek, który dopiero upra:wni.a dio wylbo
rui radny.eh - podczas ki~dy u.rzędnicy 
podatku tego nie opłacają. Wobec takich 
stosunków~ za inicyatywą komitetu .wy
borczego postanO'wiono nie brać wcale u„ 
dziatu w ,wyborach. I(omitet jednak pra
cowa{ rad tern, aby jak nadwięce1j Palaków 
apł'adi.l'lO podatek obywatełski n prócz tego 
pozwotWo się opo!datkować dlo 5,32 marek, 
~d~ od teJJ sumy rozpoczyna się pra,lwo 
'gl[.osawania. Wielu zastosowato si.ę do 
rad komitetu, ale ponilewaii. liczba ta.i&ch 
jeszczie za- mała, zwofal komitet w n.iedzie
rę wiec w oelu zachęcenia oboJęilnycl}. 
WiecoW:i przewodniczył zas.hr.i:ony wieke 
mecenas Karipiński. Spodziewać się naleN 
ży, że teraiz ockną się obojętni'. i ze Gnlie
,•zno wreszcie poz:będzie się ·wstyxiru!. Ul 
mimo swej O'gromnef większości połskiej 
- nlema w radzie mi~skiej ani jednego 
Polaka. 

środa. Dwaj chlopcy,, w siódmym i 
diziiesiątym roku, synowie nauczyiciela: Z. 
z I(. poo Środą stawalł niedarwno, jako 
świadk1owie w peWinym ~rocesie ka:m'ym 
W1 Poz.naniu. Zemwniai swoje sklaldali 
przez: Hotrnaczai „ wn~ew.aź di0statocx.nie 
po niemiecku nie umieli. 

Prokurator d!oniós1 o tern i.I1lSpekt01J10-
wi szkólnemu, żądając wyjaśrni1eniai, dlla
czeg.o d dwaj chłopcy dost.ftecznie po 
niemiecku nie umieją. llJJSpektor szkolny 

. spisa>( w tej sprarwiie z. ow'yfm nauczycie
lem, o.iicem tych chłopców, prowkót 

Killka. dini potem dtostal ów Muczydel 
weZiWanie od landrata, aby się' przed nie
go staiwil. Tui dowiedzial się, że p. pro
~uraror także i rejencyę o tym ~-rypaidlku 
uwiadmnil. I przed la!!Ldratem mm'staf nau
•czyciel protokularnie się. tłomaczyć, dJa 
c2łego ~go dizkci po niernieoku nli.e mdwią. 

lnJSpektor i lairudrat okazali wiełkie 
zckiwienia, że naJUczycie1 w rO'Cllt.ilre mówi 
po Polsktti. Najostrze}szemi karaim~ z;a~ro
Ż0ł110 mu, ież.eH swoich <lzi:ecl w krótkim 
czasie rnie nauczy diostateczinie po iniemi.e
clm. 

Ze Slązka czyli Starej JMdd. 
BytoDL Dwie lfllOW.e :gazety €entrowe 

na Słązku. W Bytomiu mają powstać 
dwie nowe centrowe g.a:z.etY1, je.cfurol '\VI po~
skim, dl"llga W1 niemieckim języktJJ.. Cen.~ 
troWJCy zebrali dotąd na obie g~e~. ia:k 
pisze ,i!Grenzztg. ", 44,000 marek. ~wota 
tai terlnarore nie wy.sta;rczy u .dla tego szu
kają więcej piemfrędzy. 

Katowice. „Górnoślązak" 1~~ o 
z.oorzmi.Ui, które ·}ak gronn ude~ musi 
kaiżd'ego katolika. 

W MOlrumwile w IJOIW. kozietskim ży
je niejaklf pan v. Konig, Niemiez i prote
stant. Pan: ten wyld-arle córkę z.a mąż za 
ewangetika. Sluib ma się odbyć: w, ko.ście
le Imtolkkim w Morurowie. i ta dnia l 
października. ślwbu1 w kościele· ·katolickim 
będzie ud'ziel.ał pastor ewarnlgiełk:Idii, ai pod
czas wykonania obrzą<llku ewau;gieHckiegio 
·W1 kościele katolickim w Mozttrowie Sa
krament Przenaliiświętszy ~ie wy.nie
s~ooy z ołtarz.a. Miejscowy .ks.. proboszcz 
OOCZ.UWla i UZtnajc nie\VllaściWlOŚĆ tego 
wszystkiego, widzi' z.gorszenie pamięcfz.y 
w~emym ludem polslro-katotrckrJml, prote
stowaJ po!dobno przed '\\i1m temu, ałe nie
. stety da:rerrunie. Pan von 1'tinig udaiI się 
dlo przcloiżonet ks. probosz.czai wladlzy ko
ściel.ned, a ta zezwoUla na: ro, alby z kośdo
ra kairolk:kieigo usooii~to z ołtarz:a: Prz:e!l1/alt
świętsz~ aby pastor ewru:i;geliclci mógt tiać 
ślub µarze ewan!gefickiej~ .... 

Co na to katołircki~ gazety nfomi.ec
kie? 

Kupufmy, co tylko mażemy, u poł

sldch kupc6w i pn.emysłowców. 

Wiadomości ze świata. 
Niem.cy. J ene rat T rotha dooosi ·z 

Afryki, że brak w~elkildh środków: lrottnu
. nikaicyi i brak wody na. pustyni utrudlnia 
coraz wi.ęceg operacye przed'Wl herero
som. 

W sprawie zwalczania nrioo.b-yczaii!fl.ei 
HterałU'ry odbędzie się d'aia 5 pażdzi~rndka 
br. kangres w Kroloniłi. 

Z Rosyi. Zarząd kolet Sył>eryJsldei 
czyn~ pon11ownie próby powięksxeuaiaJ nez„ 

by pociągów. Liczba dziennie kursalą
·cych pociągów ma ·być z 12 zWtększaią 
na 17. Nowe lokomotywy o większej 
szybko..,4<:1 są już zamówii0ne dla tej linii. 
Ulo.źenie szyn- między stacyam Kultuk a 
Ba3kalem ko!ei baikalskieli ukofrcrooo dnia 
18 b. m. Ruch pociągów b~dzie mo1żna 
rozpocząć dnia 23 bież. m. 

Z Austni~ Wiedet11ski korespondent 
HOłostr Nardcht" dowiaduje się o i.stotnei 
przyczynie n~espodziewanej dla ogółu no
minacyi na mini~tra sprmv z.aigranLcznyclt 
hr. Gołuchowskiego, który po siedmiu fa
tach posłowania w Bukareszcie, wystąpił 
ze służby czynnej. Miało nią być wykry
cie tegQ, że ks. Bismarck po-ra plecami 
tró/h1rz;ymil~za: -zaiwairł taijny traktat z. Rb
syąi, który obowią~al obie strot11yi do 
hez.stroooo.ści w razie wo&ny z jedflem 
tylko mocarstwem. Pm;et rosyjski1 w Bu„ 
kareszde Chitrowo po 1'Hanerrm coś o tym 
traktacie ;wypaplał, hr. Gołuchowski do
wiedzial sie o tern i· nie żalwi~c trudówi i 
kosztów\, wyikryt calą, tajemnicę, poczem 
naturainnre zaraz zawiadomił rząd! wiedeń.i. 
ski. Od1kryc:ie to zrol>ilo· wielkie wraiże-
1nie na dworze. Odry ·w1 r. 1890 prz,ystąp~o.. 
11-ro do odlnowienia· trÓ(fprzy;mierza, gabiinet 
wiedeński żtiądat ku .wiie~iemu zawsty
dl:deiniu· Niemców. nieodnawiania> traktatu 
z Rosyą, na co C<lprivi przyst.al. Kiedy 
hr. I(ahloky musiat ustąpić a pdwodu za
targu z węgierskim prezeselm Bał1lffym o 
nunt~a Agliardiego, cesarz pr:zypo
mniaf sotbie zasługę hr. Gofodiowskiego i 
jemiui powierzył tekę spra"~ -za,grainkz
niych. 

Z Ameryki. Oficerom i żoln1ierzom 
rozbrio:j>nego okrętw -rosyJsk:iego ,,Lena", 
pozrwollł rząd amerykański rtai pobyt w 
Sain f'ranósco pod warunkieimi;. że podczas 
trrwania wtQtliny •nie 01puiSZiez:ą miasta, chy
baby przyszło do jak:iefś spec:yamej umo
w,y m~y Ro1syą a Japonią w. tej ·spra
wie. 

Z Swbii. \.Vcmrai, wi śr<lłd~ odlbyla 
stę koronacya króla serbskiego Piotra. 
Król udał się w urocz:ysty1m pe1chodzie do 
kościoła),. ~d'zi·e naistąpił .ceremoniał· kQro„ 
nacyj-ny. Po wkończeiniu naiboie:ństwa: po
wiróc.i-ll kroi 'd:O pałacu, gdzie ·<Jdbieral ży
czenia odl: ,cja{a .ci'yp~omatycznego dy.gnita
rz:y i oiffe-erów. Dz.ieri koronacyi obcłro
drono w całe\i Serbii. 

z w:łodl. Od trzech dni nadclrodzą 
'Wiiaidomości o zailrończeniu strefłtw jeneral
nego w Włoszech, lecz rÓ\Vlrmeześnie do
noszą O/ A.nm.'\1~ych roz:ruchaie.Ii V.."Y!WO~a
nych praex 'W)11bryki stretkuttących iub 
bez~l~ rzą:dul W Met!yołanie by
ly bardlzo znaczne ni.epo®oie.. W Turynie 
zalbirto je~o· robtnika: w. b@;e DOmi~zy 
wojskiem a streikudącymi. <Cfaro zabite
go zawie:lli<000 na cmentarz oł61czony przez 
800 iJoUt.ierzy~ na którycłll 2l tlurr.JU parltd 
.graidl kamforn. 13 żołnierzy:-xrani-O'no lek
'lro, 2 d~o. 

StreJlujący obttTzali stę na robotni
ków· kolejowych, ktiórz.y w -gtównel 1czę
ści nie ntrzylączyli się do wcll. 

% róinych stron. 
Bbefłum-Hoistede V. W kopai!ni, K{}n

·stantin szyrb II. poniósil śmierć Jan Holder 
Nresz,cz~liwY wpadt dlo szybu. F. K. 

7ltrraca się tu u w~ na ;og'~·OJSzenia 
o wtecaich , ,Zj edooczeni~„. Rodacy na 
wsz~ie wiece licz.nie aebrać się pcwin
·1nl 

Essen. Z wraca sht uwiage na wiec 
&1a< P.olek i Polakó"W'I; który :Wi przysxtą 

ni.el&ielę, o godz. 11 a.nedl Pol. w Essen 
się oobedzie. Rodaczki xaJpew.ne Ucznie . 
sr~ :t.bk>rą, gdyt przmrawiać będzie mię,-. 
dley 1mymi kaptan Polak z. Połski przy
były. 

Caternberg. Nel kiopafał .,Zollvereln." 
szyby I. i Il. święto'\\-"ały dla braku~
llÓWl wt 'Sobotę 10 bm. .i, 17 bm po póll dnia. 
Taklże szyb IV. świętował <lwa razY1 po 
~ dnila. W sobot~ 17 bm. ,wi!eczor{em 
mtęd.zy goo:ziiną 10 a 11 pewien mężczyzarn 
w napillyrn stm~e p~ k'oto mbe
sikainia Polaka, bez wszellkiego powodu. 
:wyibilll mu szybQ w oknie kamieniettll, prz:y
.czem kilkai razy wystrzelił z rewol'W1eru, 
pocziem z.araz się uJ.otnit Czeka go kara 
z.a i~ czyn lekkomyślny. W. W. 

Marten. NiesZ'Częście ~tała siQ p. To-
ma.Szlm,„4 Zybrowr ~ iego wlasnem mie
sz:ka'l1lt'U. przy 11.ad>rawianiu podlogL spadl 
niebOrak z drugiego piętra! nai dół do Poko
ju 1. -Odni.ósl ciężkie ooraże!niaJ wewuc:trz.tr:ne.. 

r. I(. 
W l(amen odbędzie sie 25 września 

piierwszYt wiec polski 'Zi wspó.tudzia?em 
mów1C~ zamłetscov/ylcłl), przedewszy"' 
s.ttct.em pe-w~ ksi·ędzai ~akai. 

Helsłngfors„ W czasie u·roczys 
otwarcia nowe.go roku akademick:iegq 
prz-amo·w'lie rektora, dwóch stuclta 
odczytało irło'Śn'O w Języka.eh fiński 
szwedzkim protest prz.eciw temu. że . 
rosyjski wiyd'alit z Pi~landyi k1lku- p ' 
sorów uniwersytetu. Rektor i część 
fesorów opuściła: salę, reszta profesor' 
większa część sluichaczów poz.ost 

; Przeciwko demołl'stranto:rm v.'ld:rożónl() 
d:ttiwo dy-scypHna rn e. 

&chum. W kośdele św. Józefa 
diziefilt ks. biskup paderbo:rnsitil św. Sa 
mootu MerzmoWaJI'lia 773 osol:mrn. 

ft~rtte. Tutejszy burmistrz dr. Bil 
zosta~ wybrany p.rerwszym bm'lnist 

,\\~ Sdiwełn. 

Osfalałc wiadomoścŁ 
Pe. tt~n bur~- Tutejsza aj. tel. 

ł{łasza ~ Af.tykuł 9. umowy angl'ełsł 
betańsldej: (przepisujący, że rząd ty 
ski bez Po'Z.Wołenła An~lli nie mo:ie 
rać ukł.ad6w lub udzietlać inn'Ym państ. 
jaldchkolwłek korzyści) narusza p „ 
zwierzchnióz2 Chin i Rosya ole może 
uznać, ponieważ stoi on w sprzecznoś· 
układem; . według które1'0 Andla nie 
woła z.ttdam w położeniu polłtycznem 
betu • . 

B ~ rrJ li' .u~ Minister Hammerstein 
pracuje~ sptaw-6Zdan1h~ 'Z podróży: swej 
Paryża ~ ~ : lioutfJ'ao. 

To kfo.· W stronie ku Mukden 
odbyty · skr~ałd. Rosyan wyparto 
PiogtaJee.:. 

P -0 z n a: ń. Wielka przędzalnia 
Wolskiej · w M1'szldnie w fl,Ubernłi J 
sławskiej Sl.'3flłll się. W płomJeniach 
nąf dyrektor1 ifdll.włd i kilku urzędful\ 
1000 robotników.- ntraciło pracę. 

Nadeałana. 
Bac z n·OJ~tt - I( to w ie, 

g>.<fzieby maszyny do 2'0towania naJ'iepiei ku 
tak mówi niektór.;y z: nas, gdy przydzie 
do żeniaczki. W t~ldem razie w Brochu: ni 
z tern bie<ly, bo tru v składzie maszyń Lud 
Stawińskiego, prz.y ulicy Maryańskief liczb 
może każdy zaoga:trzyć się w wszystko 
mu potrzeba do ruożenia j!ospodarstwa 
mowego, i nie pot:nzebuje swój grosz nieść 
żyda lub niemca;.. lnteres ten sprowadza 
wary hurtownie ~ i· dlate~o możo tanio i <1 
towar odstawić. . Xw:rra.ca sie szanownym 
telnikom uwage aa dzisiejszy anons p. Sta 
skiego w tern p!śmie. 

Kalendarz. 
S o 9 <ł t a, 21.tl '1'ffseinia; Gerarda b., M 

(Homir). 

N i e d z i e I .ay 25' wneania: Kleofasa m., 
relill (Świtt•peł~. 

S ł o A c e ; wsftłtocbi, 
Jutro. ~ 6 m. 50 
Poju.łlre:e. g. 5i m: ~2 

st a n p ~g.<> dy; w sroda caiły dzień 1 Il 
dne powietrze. W ~wartek ltak eMn-O • 

Term o m.e-t 1' wlkaeywał wczoraj o 1 
południe 9 srop11i R. WJ'~ zera. 

"1esoły kącik. 
w księgami. 

~ka: Prosz~ prędko, ·dla 
szeti paciellld dalszy zeszyt książki 

· charskier~ którą panienka zapiire 
IWaia.. 

l(si~rz:: Cz.y tak bardro pilno? 
J?(;)koaówka;: A Juści, , oo ~nka: 

<:ze'.a· g9tować jakąś potr~ i nie wie 
·datlet g;dl}lż dlokończenie jest w. nast 
ze.~rie. 

- Mój J ainkłu, p~yc~ 1m1 pieniędz 
- Ny? ana co? 
- A tobie co do te:gf), ·Oo ja zrobi 

~teniędzmi. 
lai sze pitam na oo iai mam dlać? 

na. zegarek, .cz.y ·na ·giarderobę, czy na. 
, lk'.j;clJ innych faintów? 

Na kolei. 

- Przynieś oo rrrl jeszcze dwie pa 
ki tytoniu. 

- · Ot! ililŻ prosz~ laski paina 'nie z 
;Ją przed ooejśdem pociągu. 

- No to przynieś ml Je~ tylko 
czkę. -



BacZ1mść Aplerbeck ! 
Wnicdzielę dnbit 25 września po pot. o 

{;od.z. 3% nrządza „Zjednoczenie zawodowe 
polskie" wie\: na sali p. Westermanna~ na tar
gowisku, (Marktplatz). na który wszystkich 
Rodaków z Aplerbeck i okolicy zaprasza, po
n ieważ na wiecu będą przemawiać zamiejscowi 
mówcy o sprawa>Ch robotniczych i wtasnej or
~anizacyi. Zatem jak najlicznieiszy u.dział po
żądany. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie''. ----
Bac.zność Rodacy w Buhake i okolicy! 
Donosz~ szan. Ro<lakom w Bulmke i oko

li cy, iż obJąlem po Wojciechu Kici 
skład koloełal11y. 

Spodziewamy s ie, że mnie Ro<lacy w 
Bulmke i okolicy moje przedsiebiorstwo po
przeć raczą. Zarazem donosze. iż sie jeszcze 
znajdują tacy Rodacy w Bulmke, co nie wie
dzą, Jak sobie mają „Wlarusa, Pol-skiego'' za
abooować. Prnsze przybyć do mnie, a ja 
nWiaru~ Polskie~o" na poczcie dam zapisać 
i kilka numerów mogą już odemnie da.rmo1 o
tr zymać. Z wysokiem szacunkiem 

Marcin Jedrowiak 
w Bulmke, Bulmkestr. nr. 7. 

Tow. głmn. „Sokół" w Rotthausen 
mządza w niedzielę dnia 25 września plerwsz:t 
7Abaw~ na pożegnanie swych druhów, odcho
dzących do wojska. Zabawa odbędzie sic w 
lokalu p. :Emila Schmitz, przy ul. Oartenbruch 
Viha.genstr. Początek o godz. '4 p-o po~. Za
bawa będzie zamknletą. Rodacy z innych 
s;min, chcący brać udzial, musz~ dać się. za
pisać na czlonków. Sposobność do tego be-
1dzie o godzt 11 przed pol. i podczas zabawy. 
Zwracamy uwagę gniazdom „Sokolim", które 
otrzymaty zaproszenia, aby nas raczyly licz
nie odwiedzić, gdyż nas „Sokól" znosić musi 
przesz.kody rozmaite od naszych naJserdecz
,nie.iszych, a nawet od swych Rodaków. Z 
pierwszymi sprawa zalatwiona. Aby druhów 
przekonac, prosimy gniazda sokole o poparcie 
przez wziecie udziafu w g.a.szej zabawie. 
Zwracamy uwage szan .. Rodakom i gniazdom, 
którzy do nas przybęd~, iż z dworca Gelsen
kirchen trzeba jść zaraz ulicą Weklenstr. Jest 
t ylko ·10 minut ,dro~i. Z dworca Dahlbusch
Rotthausen jest 6 minut drngi do naszego loka-
lu. ·Czolem ! Wydział. 

·uwaza: Druhom naszego „Gnnazda" 
:zwraca sie uwage. iż ćwiczenia odbędą sie w 
piątek ania 23 bm. wieczorem o gc:dz. 7. 
Uprasza sic: o liczne i punktualne przybycie. 

Tow. św. Michała Arcll. w Hocldełd 
,do.n-osi swym czlonkom i v.rszystkim :Rodakom 
-0~·a2 bratnłm Towarzystwom, które zapra&ze
·nia odebra.ly, i te, które dla braku adresów 
zapros.zef1 nie odebraly, prosimy. aby przybyły 
z chorąiwiami i paJasz.ami. Porzą-Oek jest na
:stepuJący: Rano Msza św. na in ten eye tO'Wa
rzystwa. Przyjmowanie towarzystw bratnich. 
O godz. 4 polskie nabożeństwo. Po nabożeń
stwie przywita,nie bratnich towarzystw i gości 
przez przewodniczącego. Potem .koncert, mo
wy, śpiew i deklamacye. Wieczorem, gdy nas 
'bratnie towarzystwa opuszczą, zabawa z tań
cem. Spodziewamy się. iż nas bratni·e tawa
rzyst\va oraz Rodacy licznie odwiedZ4. zasyla
my braterskie pozdrowienie. W imieniu to
·warzystwa św. Michafa Arch. w Hochfel<l 

Ant. Pietrzak, przew. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruc"ausen 
donosi swym czfonkom, iż zebranie odbedzie 
się 25 bm. o godz. 1, z powodu, iż jest watna 
sprawa do omówienia, wic:c liczay udz.ial po-
żądany. Goście mile widzianL. Z a r z ą d. 

Tew. św. Marcina w IOrcllłłntłe 
daje do wiadomości swym czlonkom, iż w ' nie
dzielę dnia 25 wrześaia r. b. o godz. 110 przed 
•pol. odbędzie sic: zwyczajne zebranie 1na sali 
zwyklych pos.!edzeit O liczny udzla.l prosi 

Z a r z Ol id. 

TO'W'. św. Wawrzyśca w Kastrop 
donosi wszystkim cz.tonkom, iż w niedziele 25 
wrześni~ odbedzio sie zebranie zaraz po Su
mie o godz. 12. Z powodu rocznicy Kola „Hał
ki ' · uprasza się szan. c:doaków o jak 11ajł.icz
n iejszy udzial. Oqście mile widziani. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Stasisława B. w Styrum 
donosi członkom i wszystkim :Rodaikom w 
S tyrum i okolicy, iż w nie-dzielę 25 września 
będz.ie w kościele św. Józefa nabo:ie11stwo pol
skie z. kazaniem po polu.dniu o srodz. Y.i-t. Po 
nabożei1stwle zebranie. O liczny udzial u
prasza sle w nabożeństwie i w zebraniu. -

tQo5cie milo widziani. Zar~4. 

l('Oło śpiiewu „Słowik" w Buer. 
W niedzłc; dnia 25 września o ~odztnie 3 

]}() poludiniu odbedzie sle walne zebraBie. Po
'nieważ będą bardzo ważne sprawy omawia
ne, winni sie się. czfonk<JWie "'rszyscy jak naj

' liczniej stawić. Niechaj ie4en drugiego o t'em 
·uwiadomi, ażeby za'<len potem nie mail przy
czyny powiedzieć, że o niczem nie wiedzfal. 

· zarząd i rewlzor<1Wie kasy winni sie pól go
dzh:iy pr~zei stawić. Cześć pieśni polskiej t 

A. Żolędnewski. prezes. 

~m••oo-••• 
Zasylainy serdeczne życzenia w dniu ~od-

'nych Imienin kum0>trowi 
MICHAŁOWI GRYCZE w Hottllausen. 
Przyleclal slowiczck i usiad na stoliczek, 

:i tak wyśpiewuje, iż nasz Brat i Kumotr po
winszowania wygl~dUJ'l. Michal Gryczka jest 
dobrem Polakiem, oby Rodak każdy byl za

·wsze takim. Najprzód życzymy, aby Kumotr 
powrócil v ojczyste strony, aby ,sobie poszu-
'ikać żony. Życzymy Kumotrowi zdrowia. 
· szczc:śda i blogostawieństwa św., a po śmierci 
zbawienia wiecz1leiO. W końcu wolamy: Ko

. chany Brat i Kumotr niech żyje! a.i echo z 
· łfolthaosen do Wanne sie odbije. Tego ci ży
czą: 

A. W. A. W. H. W. J. P. ~ 

~---0~ 

Tow. św. Szczepana w Zacbb. Bismarcku 
podałe swym c7Jonkom do wiadomości, iż w 
niedziele dnia 25 września będzie poświecenie 
cawego kościolcł na Zach. Bismarcku, wiec sie 
uprasza czlonków, aby sie licznie stawili o 
~odz. %9 raoo w lokalu posiedzeń w czapkach 
i oznakach. O jak nailicznieJszy udzial prosi 

Z ar z ą d. 
Uv.:.a1a.: Posiedzenie odbedz.ie się w te 

samą niedzielę o godz.. pól do czwa.rteJ po po.l. 
U~i_-asza się czlonków, ażeby się wszyscy s.ta
w1h, gdyż towarzystwo bierze udzial w rocz
nicy Tow. św. Jacka w wschhodn. Bismarcku. 
O ja.k najliczniejsze i punktuailne stawienie się 
prosi AntouJ Olszak, przew. 

Tow. św. Józefa w Herten 
donosi swym czlonkom, iż przyszJe zebranie 
odb.c:dzie się ~ niedzi~lę dnia 25 b. m. o zwy
c~mY!11 czasie. O hc~ny udzial proszę, po
mewaz mamy do zalatw1enia ważne sprawy. 

M. Królik, prezes. 

Towarzystwo św. Francłszka w Buer 
daje szan. czlonkom do wiadomości Iż 2~ 
września w sobotc: i 25 w niedziele bedzie tu 
sp~iednik polski. W niedziele rano przyste
pu1e T<:>:warzystwo św. Franciszka wspóln~e do 
Komum1 św. Szan. czlonków j Ro<laków z 
Bu-;!' i okolicy zapr:.1.szamy wszystkich, aby jak 
jeden mąż do spowiedzi i Komunii św. sle sta
wili. Po polu<lniu o godz. 4 będzie polskie na
bożeńsVV/o z kazaniem, a potem bedzie ma.le 
P06iedzenie na zwyklei sali. W niedzielę 2 
października odbędzie s!e zwyczaJnei miesię
~;me. ~osiodzen~e o godz. 4 po pol. O jak naj
hczme1szy u<lzia.f jak w nab<Yieństwie tak ,j w 
spowiedzi św. i w posiedzeniu uprasza wszy-
stkkh czfonków i Rodaków Zarząd-

Czołem druhowie w Marten! 
NinieJszem donosi sie druhom, iż miesie

cz~ posiedzenie odbedzie sie 25 bm. na saii 
p. Kortmanna o godz. 1. Wszyscy druhowie 
winni sie stawić, g"dyż są waŻ/J1e sprawy do 
zalatwienła, które powinny każdego <lruha in, 
teresować. Przedewszystkiem 11apomina: sie 
druh?~· kt?rzy zale~ai~ ze skfaqkami, aby się 
ulśc1łt z mch, w przeciwnym razie będą z. li

sty wykreśleni. Gośce mle wdziani. Czolem ! 
Wy41hał. 

Uwaga: Druhowie wy<hialu winni ·sie sta
wić dla lepszego porozumienia o godz. 12%. 
O punktualne przybycie wydziatu jak i wszy-
stkich druhów uprasza Pracel, prezes. 

Koło śpiewu „Harfa0 w W anne 
donosi szan. członkom oraz. szan. Rc)(:lakom z 
Wanne I okolicy, iż w niedziele dnia 25 wrześ-.
oia urządza Kolo nasze jesienna zabawę na· 
pożegnanie tych czlonków, którzy do wojska 
odchodzą I na powitanie tych czfonków, któ
rzy powrócHi od wojska. Początek zabawv o 
1.1;odz. 1 po pol. na sali pana Marziny. Bedzie 
koncert. tanJec I czterogłosowy śpiew. Na· za
bawe zaprasza- się wszystkich członków i Ro-
daków. Cześć pieśni polskiej! Zarz<łd. 

Tow. św. )(azlmlerz.a w Liit2endortmmtd 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom 
w okolicy Liitgendortmund, iż od 7 <lo 12 paź
<lziernika jest sposobność do spowiedzi św. 
Proszę szan. Rodaków. ażeby na polskie nabo
żeństwo pnybyly niewiasty. bo chcemy zalo
lożyć Bractwo Różańca św.. O liczny udzial 
w nabożeństwie prosi Z a r z ą d. 

Baczność! Beclmm-Hofstedet Bac:1mo~! 
Szan. Rodakom i Roda..(;zkom z Bochum

Hofstede, Riemke i okolicy donosi sie, iż Ko
lo śpiewu „Chopin„ urządza jesieneą zabawę, 
polączon<t z koncertem, śpiewem i tancem, Za
bawa odbe<lzie si~ w niedzielę dnia· 25 września 
na sali o. Natrop, ulica Bismarckstr. nr. 3., i to 
w zamkniełem kótku. Rodacy chcąc brać u
dzfaJ w zabawie, muszą się dać przed czasem 
na czlonków zapi~~- Gości~ maJa wstep tylko 
za zaproszeniem. Początek o g._' «.,. • - "lol. 
O liczny udzlal w zabawie pro;< --~ , 

Uwaga: W te samą niedzie~ odbędzie „: :i 
tak samo lekcya śpieWll o g'odz. 753 na sali 
zwyklych posiedzeń. Szan. czlonków, oraz Ro
daków, którzy jeszcze nie są w Kole naszem, 
aby tak samo sJe stawili, jeżeli chcą brać u
dzial w zabawie. g-dyż tam ~dzie sposobnooć 
do zapisania sie na czlonika. O licz.ny udzial i 
punktualne przybycie szan. cz.lonk6w oraz w 
lekcyi i zabawie prosi 

fr. Karbowski, przew. 

' Towarz. sw. Stanisława H. w Wan.oo 
donosi szan. czlonkorn i wszystkim :Rodakom) 
iż w niedziele dnia 25 września. br. o ~odz. '4 
po pol. odbedzie się miesięczne zebranie, pfata 
miesięczna i wpis nowych cz.lonków, oraz inne 
obrady. O liczny ll'dzial uprasza się. 

Zarz~d. 
-~~~-~~~~~-~-~ 

Towarz. św. Wawrzyńca w Elberiełdz.ie 
donosi swym czlankom, iż w niedzielę dnia 25 
września każe sie towarzystwo nasze ode
bra.ć w ogrodzie p. Glathaara. Królewska ulica 
182, po pol. o godz. 3. Prosi sie cz.fonków o 
punktualne przybycie. Z ar z ą d. 

Towarz. św. Walentego w Hoerde 
oznajmia wszystkim Rodakom w Hoerde i ca
lej o.kołicy zamiesz.kal}"m,. iż od 21-28 przeby
wa tu ksiądz polski i Jest sposobność do spo
wiedzi św. W sobotę 2_. jest Adoracya Najśw. 
Sakramentu. Wieczorem od ~odz. 10-11 jest 
nab-Oże11stwo dla Polaków. W niedzielę rano 
o ~odz. 7~ Msza. św., podczas Mszy św. przy
stepuJa cz.lonkowie Tow. św. Walentego i Bra
ctwa Różanca św. wspólnie do Komunii św. 
Po poludniu o 2'odz. 3~ Jest polskie nabooeń
stwo, po nabożeństwie Jest zgromadzenie. O 
jak nalłiczniefszy udział l korzystania z te/ spo-
sobności, serd~cznie uprasza ZarZ41CL 
-
Pokwłtowanle oi1ar z param Wielki Strzełcz 

pod. Płaskamt 
Otta rt zlożyli: Z Wielkiego Strzelca: 

Mardn Jaraczewski 2,50 mr., Józef Jaraczeiw
ski 3 mr., Kasper Mróz 2 mr., Józ. Michalaik 2 
mr., Mich. Kolodziojczak I mr .• Franc. Ko?'o
dzieiczak 3 mr., Mich. Gorwa 6 mr.. Mare. 
Pórmantak 5 mr., Stan. Gorwa 3 mr .• Andrz.ei 
Jernaś S mr., lg.n. SłrngaJa 3 mr., Jan Jara- 1 

cze"'·ski 1 mr., Józef Walkowiak 1,50 mr .• Józ. 
Mańkowski 1 mr., lgn. Będyski 2 mr., Andrz. 
Wędzonka 2 mr., Wawrz. Gorwa 23 mr. -
Z Malego Strzelca: Wal. Baran 3 mr., filip 
Kukla 5 mr., Józef Ciszewicz 5 mr., Ig-n. Jo
skowiak 7,50 mr., Stan. Szymczak 6 mr., Wa
wrzyniec Wojtkowiak 3 mr., Wal. Puś.leckt 
10 tnr., Andrzej Szymoniak 15 mr. - Ofiary 
zlożyli z. Bodzewa: Jan Kosmala 3 mr., Waw. 
Wyzujak 5 mr., franc. ldkorwiak 5 mr., Ant. 
Szymański 5 mr., Maryanna Sobotka 4 mr., 
Tom. Roszak 2 mr., Jan Wielgosz 10 mr., Mi
chal Kasperk8Wiak 8 mr., Józ. ~ujak 5 mr., 
Agnieszka Ratajczak 1,50 mr., franc. Pazola 
3 mr .• Mkhal Pazola 5 mr. - Ofiary zfożyli z 
Grabonoga: Jan Urbaniak 7 mr., Francisuk 
Nowak 1 mr., Arvt. Nowak 1 mr., Ign. Konarski 
1 mr., Marcin Klnps 3 mr. - Ofiary zl<Yiyli, z 
Podrzecza: Jan Wiatrowski 3 mr., Jan Szwen
gler 5 mr. - Ofiary zlożyli z .Piasków: Jan 
Ciszewicz 5 mr., Jan Gulczyński 8 mr., Mi
chal Ciszak 5 rnr., Idzi Marciniak 5 mr., Józef 
Przybylak 5 mr., Józefa Bączek 50 fen., Wlad. 
Gronostai 1 mr., Józ. Roszak 6 mr., Jan R.oszak 
3 mr., Tomasz Ratajczak 3 mr., Wal. Urbarviak 
7 mr .. Jan Ratajczak 1,50 mr .• Stan. Tysiak 2 
mr., Tomasz Kuśnierek 3 mr., Maren Jasicki 
1 mr., Józef Pawlak 3 mr., franc. Borowczyk 
1,50 mr., lgn. Grzemski 5 mr., Marcin Eisop 
1 mr .• Marcin Binasz 10 mr., Michał Jask:ki 10 
mr .• Piotr Jasicki 10 mr., Wojciech Mocz 2 mr., 
Ludw. Gilzek 1 rnr., Wal. Urbaniak 2 mr. -
Ofiary zJ<Yiyli z Smogorzewa: Jan Mocz 10 
mr., Jan Szulc 3 mr., J. Sajfert 2 mr., Tom. 
Grunt 5 mr., J. Leśniak 1,50 mr., Ant. Ur
baniak 1 mr., Woje, Edwarczyk 10 mr., lgn. 
Edwarczyk 7 mr., Woje. Wyrzyko.wski 15 mr., 
lgn. Sieja 1 mr., M. Michalak 3 mr., Idzi Mi
chalak 1,50 mr., Woje. Perek 2 mr., W. Boro
wicz 1 mr., Stan. f'lorczak 5 mr. - Ofiary 
ztożyli z Koszko:wa: Ant. Pawlak 50 fen., P. 
Szymczak 10 marek, Marcin Ciszewicz. 1 mar
·ke, Franc. Kramarczyk 5 marek, J. Peisert 8 
marek. Jan Stępniak 5 marek, Piotr fracko
wiak 10 marek. M. Olejniczak 1,50 mr., Stan. 
filipiak z żoną Maryanną uro<lz Konieczną 12 
mr. - Ofiary zlożyH z Grodnicy: lgn. Wmny 
13 mr., Wal. :Rębowski 6 mr., Michl Cieślak 2 
mr., M. I(on:rnrniczak 3 mr., Jakób Olejniczak 
1 mr., fr. Olejniczak 2 mr. - Ofiary zro±yli , 
z Michalowa: Antt. Dzierzgo.w'Ski 3 mr., Stan. 
:Rov,al·ka '4 mr., M. Dratwiak 2 mr., Fr. Wfatr 
1 mr „ Piotr Dudz.iak 3 mr., M. Szulc 11 mr., 
Jan Ciszak 5 mr., R Ciszak 5 mr., Woje. Mro 
zek 5 mr., J. Kajczyk 5 mr., Stan. Szczepaniak 
5 mr., Stan. Jaskulski 8 mr.„ fr. Jaskulski I m., 
Maryanna Krzyżaniak urodz. Skrzypczak 5 m., 
M. Krzyżaniak 1 mr., T. Jakubiak 2 mr., f. 
Pawlak -t mr., J. Paiwlak 1 mr., Fr. Grzelka 7 
mr., And. Boiak 2 mr., J. Matuszewski 10 mr., 
Jan Skrzypczak S rnr., W. Skrzypczak 5 mr., 
Stan. Skrzypczak 10 mr., Sz. Karafa 3 mr., 
Mardn Pawlak 2 mr., W. Ra}chełt 6 mr., -
Ofiary zlożyli z Szelejewa: J. Kościelniak 3 
mr.~ Wal. Dolatowski 4 mr., Sz. Wyzujak 5 
mr., M. Lępaszak 2 mr., J. Baran 5 mr., A. 
Ka.sprowiak 5 mr., Sz. Szymański 2 mr., Jan 
L~paszak 2 mr .• M. LctPaszak 3 mr., hn Mar
cinkowski 5 mr., Jan Niedziela 3 mr., W. Ja
kubiak 5 rnr., Wlad. Przewoźniak 4 mr., fr. 
Ostach 3 mr., And. Kaczmarek 2 mr .• Ant. Ka
czmarek 2 mr., Fr. Pawlak 1 mr., Jan Nowa
czyk 5 mr., M. Jankowiak 3 mr., Stan. Dolato
wski 7 mr., Stan. Niedziela 5 mr., Jakób Pa
wlak 3,50 mr., Stan. Ja.skulski 1 mr., Marya.n
na Jaskulska 1 mr. - Ofiary zlożyli z Goduro
wa.: Jarn Jurczyi1ski 1 mr., St. Kocik 2 mr., 
M. Lepaczak 2 mr .• Wal. Hrabczak 3 mr., J. 
Gronostaj z żoną, 15 mr., Stan. Kurek 5 mr., 
Stan. Bryl 6 mr., J. Jó-skO'WiaJk 2 mr „ Sz. Woj
tkowiak 2 mr., A. Grzelczyk 5 mr. - Ofiary 
zlożyli z Drogoczewa: Wal. Smyczyński 5 
mr„ Marchi Nowak 1,50 mr; - Ofiary 7Jlożyli 
z Lafa}ertowa: f'r. Woitkowiak 5 mr., T. Woj
tkowiaik 3 mr., Jan Jernaś 5 mr. - Ofiary Z:lo
żyli z Li-pia: J. R.oszak 5 mr., W, Jankowiak 
3 mr„ Piotr Ciszewicz 5 mr., A. Ciszewicz. 5 
mr., Stan. l(owahk 15 mr .. J. Jarzyna 3 mr., 
Fr. Ciszewicz. 5 mr., M. Mkhala'k 1 mr., ł r. 
Piotrowski 2 mr. - Ofiary ztożylt z Zalesia: 
Wawrz. Pa1wlak 2 mr., Jan Szymański 50 fen., 
M. f orsZpaniak 5 mr. - Ofiary z.loży li z roz
maitych mieiscO'\Vości w parafii Wiel. Strzele
ckiej: B. łiyżyk z Dąbrowka 3,50 mr., .M.. Ma
leszka z Lodz I mr., Stan. łiyżyk z Stefano-

' wa -4 mr., J. Wojciechowski z. Dąbrowka 1 
mr., J. l(alinowski z, Smokorzewa 2 mr .• P. 
Hlebowski 2 mr., I. Kramarczyk 1 mr., J. Nie
dziela z Szelejewa 1 mr. - Ofiary z.lożyli z 
innych param: W. Kaźmierczak z Kunowa 1 
mr., W. Jaraczowski z Ziółkowa 12 mr .• r. 
Wojciechowski z Konov.ra 1 mr .• M. Szala~a SO 
fen„ fr. ttraistek z Lnbinia. 3 mr., W. Pawlak z 
Lubinia 1 mr., M. Maciejewski z Wojciecho
wa 1.50 nir., J. Wakzak z Wojciechowa 1 
mr., J. Przybylski z Wojciechowa 2 mr., W. 
Grzesiek z Koźmina 5 mr., Leon Nagengast z 
Krzastowa 1 rnr., Maryanna Ciszewicz z Sta
rego Bloiewa 1,50 mr., 1\iL Przybylski z Glad<>
wa 2 mr., Julianna Szymkowska z Gradkoiwa 
1 mr., J. Takonil z Niepartu 1 mr., J. K~kl 
z Debna 1 mr., Sz. Nowacki z Bodzewka 1 
mr., P. Nowak z Bukowic 1 mr., Fr. Macho
wiak z Ponieca 1 mr., Wl. Paul z Dolska 5 
mr., Stan. Kurp z D:Użyny 4 mr., Lu<lw. Ta
cz.kow.ski z Turwi 2 mr., P. Wi-łczyns.ki z Ce
rekwicy 3 mr .. A, Hope z Cerekwicy (Pt. 
Zach.) 2 mr., J. Klapkarek z Gostynia 5 mr., 
lgn. Grzegorek z. Borku 2 mr., Stan. Pawlak 
z parafii Swierzyńskiej 3 mr., J. Kucza z Pol
Psarów 3 mr., P. Rabura z Izbic Ą mr., Jan 
Plewa z Krotoszyna 2 mr., P. Dopierała z 
Zielazna 1,50 mr., J. Chandkie-wicz. z Chersztu
powa 1 mr., J. Chańć z Ostrowiczna 2 mr., fr. 
Porada z Dąbrówka (Slązk) 2 mr .• f. Staszak 
z GoHny 1 mr., M. Gościniak z. }(osowa 1 mr., 
Fr. Beszter<la 7. Wyskoci 1 mr. 

Razem złofooo 866 marcie. Księdzu 
prdbosz.<:zowi odesłano 815.50 mr., ogło
szenia '45 mr., ...- powSWe 5,50 mr. 
Komitet główny z parafil Wielki Strzelcz 

pod Piaskami: 
Waiwirzyniec Gorw.ai, Tomasz Rata~, 
Jm Roszak\ Wawrzyniec Wyzuia!G. Jaa 

Mrocz, fani Wiefgo-sz. 

Czołem! Baczność druh-Owie prezesł 1 na
czelnky okręgu lX. 

Donosz~ niniejszem uprzejmie. ii zebranie 
prezesów i naczelników naszego okregu odbę
dzie się w niedzielę dnia 25 września po pol. 
o ~odz. 4 w Kastropie rw lokalu p. Wilhelmli 
Schnettelker (:Restaurant Monopol), ulica Miln
ster nr. 6. Liczny udzial jest pożądany. po
nieważ na porządku obrad są bardw ważne 
sprav.ry. Gdyby który z druhów prezesów z 
powodu zabaw sokolich nie mógl na zebran ~e 
przybyć, zechce swego zastepcy wysfać. Do 
okre~ IX. należą: Kast rop, Ranxel, Kotten
burg, Mengede, Gerthe, Kirchlinde, Marten I., 
Marten II., Dortmund, Ltitgendortmund. Ewing, 
Harde, ttombruch i Langendreer. Crolem ! 

Bernard Zmudzlński, prezes okręgu IX. 

Baczność Rodacy z parali Smolicklei p. KobY· 
tlnem. 

Zapraszam szan. :Rodaków z wYżej wy
mienionej parafii, ponieważ nas Jest spora licz
ba na obczyźnie, na wsp{>lną pogadankę w ce
lu sprawienia jakiej pamiątki do naszego ko
ściólka, i w celu zalCYŻenia komitetu, na niedze
lę dna 25 września o godz. 11 3'5 przed por. za
raz po sumie w lokalu p. Allekotten w Alstaden 
przy kościele Serca Jezusowego (Altmarkt), 
5 minut od idworca. Stan. Kuczyński. 

Baczność! W alłUe ! Baczność! 
T&warzystwo św. Józefa 

oznajmia swym cz.lonkom, iż w niedzielę 25 
września r. b. po pal. o godz. 4 odbędzie się 
roczne walne zebranie i obór nowego zarządu. 
O jak najliczniejszy udl..ia.l członków i ~o.ści u-
prasza Z a r z ą d. 

Tow. św. Józefa w Włtten 
donosi swym czlonkorn, iż w przyszłą niedzie 
le 25 sierpnia będzie zebranie zwyczajne o g. 
3, a po zebraniu będzie zabawa z ta1lcem. U
prasza się wszystkich czlonków, którzy zale
gają ze skladkami miesięcznemi aby się przy 
kasie uskutecznili. Członkowie winni se usta
wami okazać przy kasie. Niewiasty ma1~ 
wstęp wolny. Z a r z ą ·d. 

Koło śpłewu „Wanda" w l(atemberg. 
Donoszę cz.lonkom Kola oraz lulwwnikom 

śpiewu, iż zebranie odbędzie się w niedzie ! ę 
dnia 25 b. m. o godz. 2 po poludriiu, potem 
·lekcya śpiewu. Mam nadzieję, iż w zebr~niu 
pustek nie będzie, gdyż cz!'Onkowie licznie się 
zbiorą. Cześć pieśni polskiej! 

P-ra11c. Pietrzak, przew. 
Zeb(~nie odbędzie sie na sali wdowy pani 

łli tzemann, ul. Kasta·nienstr. 8. 

Koło śpiewu w Włemelhausen 
uprasza,, ażeby się na lekcyę w niedziele wszy
scy bez wyjątku stawili, ponieważ weźmiemy 
udział w zabawie. O liczny udzlal prosi 

Za~tępca przewodn. 

Tow. św. Alojzego w Weltmar. 
Posiedzenie kwartalne, które mialo się 25 t . 
m. odbyć, z ~owodu zaiecia sali przez inne to-
1v.rarzystwa ·nie odbędzie się. Za to odbędzie 
s1e w drugą niedziele w październiku. 
Uprasza się o jaik najlicznlejs-zy u<lzial czlpn
ków. Kto sie bez uniewinnienia me stawi, pod
pada karze 25 fen., zarząd 50 fen. Posiedze
nie odbędzie się punktuałnie o godz. 4 po pot 
ponieważ o godz. 7 zostanie sala zajęta. Za
rząd winien się godz~nę prędzej stawić. 

Z ar z ą d. 

Bractwo RóźaiJCa św. w Schonnebeck 
J)Odaie wszystkim :Rodakom i Rodaczkom do 
wiadomości, iż dnia 25 bm. obchodzi Bractw~ 
poświecenie chorągwi. Rano o godz. 09 jest 
Msza św. na intencye Bractwa. Po pol. o g. 
2 przyjmowanie bratn. Bractw i Towarzystw. 
O godz. ~ wymarsz do kościola m 'nabożeit
stwo. Po 11abożeilstwłe uroczystoSć na sali p. 
Niekamper. Będą śpiewy, koncert. deklarna
cye, a przy końcu teatr „Adam I Ewa." Ży
czliwe nam Bractwa i Towarzystwa pros~my o 
przybycie. Upraszam te Braciwa i Towarzy
stwa, ktore zaproszenia odebraly, :i jeszcze 
nam nie odpowiedziaty, aby niezwlocznie odpi
sać nam rac2yly. Wstępne dla c2!1onków to
warzystw 30 fen., niec11onkowie placą 50 fen .• 
a niewiasty 20 fen. Nadzełator. 

Tow. „Jedn~" p. op. św. Rodrluy 
w Sck~Jelteck-OberdlstełD 

donosi swym członkom, iż. w niedziele dnia 25 
września o ~odz. 5 Po pol, odbędzie się zwy
czajne zebrani~, na które się wszystkich 
czfonków zaprasza, ponieważ będą ważne 
sprawy do zalatwieaia. Goście mile widziani. 

Z ar z ą d. 

Tow. św. Rocha w Dysełdoriie 
doinosi swym cz.lonkom i Rodakom w Dysel
dorfie i okodicy zamieszkalym, iż w niedzielę 
dnia 25 bm. urządza zabawę p00egalną dla 
czloaków wstepujących do wojska. Początek 
zabawy punktnalme o '1:o<lZ. 6 wieczorem w 
lokalu „Rheinischer-Hof", ul. fryderykowska 
13-15. O liczne przybycie pro$i Zarząd. 

Prosimy zapisywać 

„Wiarusa Polskiego" 
na IV kwartał 

Przedpfata: wynosi 1na pocztach i u 
łistowych tyłko 

1 markę 50 fenygów, 
z odnoszeniem d-0 domu prz.ez listooosza 
1 mr. 92 fen. 

Wiec kowali w Wanne. 
W niedzielę. dnia 2 października odbędzfo 

si~ w Wanne w~ kowali, Po!~ków z Westfa
lii i Nadrenii. 

Błiisze szczególy zostauą ogloszone. 
,,.Ziednocz.enłe zawodowe 1'():1skie". 



Dom polski w Bottrople. 
W dalszym cią~u zlożyli: pp. Idzi Hyża SO 

fen .• Józef Czarnecki 2 mr., Ign. Kwaśniewski 
25 mr., Winc. Skaba 5 mr„ Mate'llsz Kowalski 
5 mr., E. Mayer 5 mr., Wawrz. franka 3 mr„ 
Jerzy Kłósok 3 nu., Tom. Kubiak 3 mr., Jan 
Jakubowski 1,50 rnr„ Jan Kalisz 1,50 mr., Ign. 
Żnh1ski 1 mr.. pewien czeladnik piekarski 2 
mr. - Zebrar.1e u p. Leop. Procka 3,25 fen. -
Na chrzcinach u p. 12'n. Kowola: Mat. Ko
walski 2 mr„ lgn. Kowol l mr., N. N. 50 fe.n., 
Andrz. Oilner 50 fen., Fr. Pacharzina 50 fen„ 
St. Rek 1 mr .. - Piotr Matula 3 mr., Józef 
Kwiatem II. 2,60 mr„ Wi-nc. Szczyrba 2 mr. -
Na weselu u p. Fra.nc. Tomczyka: Mloda Para 
2 mr., starosta Paweł Stęchly z i. 2 mr., sta
rosta Józef Grabiec z i. l mr., drużba z <lru
chną F. K. z M. 2 mr., Jan Tlolka z ż. l mr., 
Jan Niediwiedziewski 1 mr .• Jan Wi-lczok 50 
fen., Karol Rek l mr., Karol Klósok 50 fen., 
Józef Malyszcz:rk 50 fen., Jan PoJda 50 fen. 

Dotąd wplynęfo ·1114,10 mr. Wszelkie 
skladki na powyższy cel posylać można pod 
adresem: Jan Swoboda. mistrz krawiecki, 
Bottrop, Westf. 

Tow. św. Piotra I Pawła w Buschbausen 
donosi swym cz.tonkom i Rodakom w Busch
hansen i okolicy, iż w niedziel~ dnia 25 bm. 
o godz. 10 po pol. odbędzie sie walne zebra
nie. Ponieważ przybedą nasi ksieża wiec u
prasza się o jak nailicznieisze przybycie. Po
siedzenie odbędzie się w zwykJym lokalu, tyl-
ko na górnej sali. Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary. w Annen 
urządza w dniu 25 bm. jesienną zabawę po
lączcną z tańcem na sali p, Pudlich, przy ul, 
Wittener Str. 21. Początek o godz. 4Y:i. -
Członkowie, którzy 3 miesiące i Mużei nie są 
wyplatni placą wstepne ia:k nieczlonkowie. a 
do tego czasu niewypfatni czlookowie chcąc 
brać udziaf w zabawie, mogą składki zaplacić 
na zebraniu, które sie odbędzie przed zabawą 
o godz. 3. Muzyka polska, którą wykona Jan 
Roszak z Baropu. - Zarazem oznajmia sie 
czlonkom, -iż zebranie odbędzie się o godz. 3 
na teraźniejszej sali posiedzeń p. Pudlich, da
wniej Me!ches. O jak najliczniejszy udzial w 
zabawie i w posie<lzeniu uprasza sle. 

J~m Waliński, przewodn. 

CZO LEM! 
Towarz. gilnn. „Sokół" w RohUnghausen 

urządza na sali p„fr. Peter, ul. Bochumer Str. 
dnia 25 tm. zabawę pożegnalną <lruhów wstę
pujących do wojska, po.lączon~ z ćwiczeniami 
i tarkem. Początek zabawy o, godz. 4. Szan. 
Rodaków z Rohlinghausen i okdicy uprzejmie 
się zaprasza. Wydział. 

Uwaga: Miesięczne posiedzenie oob(}dzie 
1'ię 25 trn. o godz. 20 po pot. na dolnej sali. 
Druhowie zalegli ze skfadkami winni takowe 
prUild zabawą zalatwić. Liczny udzial dru
hów pożąd<!.nv. poniewai mamy ważne spral\VY 
do zafatwienia. Fr. Bała, sekr. 

Baczność! Druhowie! 
Towarz. gimn. ,,Sokót' Il. w Marten 

oznajmia swym druhom, ażeby w niedzielę dn. 
25 bm. po naboże1'1stwi~ raczyli się sta·wić f!3. 
ćwiczenia. Prosimy, ażeby żadnego, druha nie 
brakfo._ bo się rozpoczną nowe ćwiczenia. 

Czolem ! Wydział. 

Towarz. gimn. „Sekół" w Ktrchlinde 
donosi uprzejmie swym czJonkcm, iż w nie~ 
-dzielę 25 września obchodzi towarzystwo ie
sienną zabawę. poiączoną z koncertem i pQl)Ji
sarni gimnastycznemi, oraz tańcem na sa·li p. 
H. Schumanna, na którą Towarzyst\va, czfon-
ków i i;:-ości zaprasza Wydziaf. 

Tow. św. Walente~o we Wanne 
-pod<i.ie swym er.Jonkom do wia·domości, iż w 
niedziele, dnia 25 wrześnJa obchodzi towarzy
stwo H rocznicę istnienia swe~o. Czfonkó\V 
hez wyjątku zaprasza sie wraz z rodz;nami. 
Q.Oc.hód uroczystości odbę<lzie się ra110>, o gcidz. 
&'ftv'lsza ś·w. na intencyę. towarzystwa, na któ
rej na zakOiiczen ie odśpiewri.na bedzie pieśl1 
kościelna o św. Walentym. Pieśń o św. Wa
lentym znaj<luje się w każdej usta.wie, kto' nie 
ma w ks:ążce kościelnej. O godz. 4 ptaca 9kla
<lek miesięcznych, o godz. 5 rozpocznie się za
ba.wa z kor.icertem i teatrem amatorsk,im p. t.: 
,.Szkora dla niewiast". Czfonkowie mają wstę13 
w.olny, tak samo i ci, którzy wpiszą . się na · 
czlonkó,v. O liczny u<lzial: w zabawie ttprasz:i 

Z ar z ą d. 

. Baczność! - Oberhausen! 
Towarzystwo gmm. „Sokół" I. 

urządza zabawę w niedzielę dnia 25 września 
na sali p. Koltera, przy Nowym Rynku. Strze
lanie do tarczy o nairo<ly, koncert i ćwiczenia 
gimn. i na prężniku o nagrody i taniec. Po
czatck o godz. 4 po pot Na zabawę zaprasza
my- wszystkich druhów, Rodaków i Rodaczki 
z Oberhausen i okolicy. Zapraszamy wszy
stkie gniaz.da sokole, które dla braku adresu 
zaproszcl1 otrzymać nic mogly. Druhowie pla
cą 50 fen .• goście 75 fen. Zab~nva odbędzie się 
zamknięta. Goście mogą być przez. druhów 
wprnwa<lzeni. Muzykę dostawi p. Podeszwa 
z Alstaden. O liczny udzial prosi 

Czołem! Wybiał. 

I(oło śpiewu „Sobieski'' w Herten 
podaje do wiadomości, fi przyszle zebranie o<l.l 
będzie sie w niedzielę 25 września o godz. 4 
;po pol. O liczny u<lz.iat prosi Zarząd. 

Tow. św. Jerzego w Ałstaden 
Zebranie towarzystwa odbę<lzie si~ w n:iew 

dzielę 25 września po poI. po naboienstwie 
polskiem, na które siQ wszystkich czlonków 
~aprasza. · Z ar z~ d 1

• ,, 

-------------""'-----
BRUCHl 

W niediielę 25 bm. odbędzie si<: kemferen.
e.ya dl.a. m~tew zaufai.ia o ~dz. ~lZ Ila sali 
p. Kucacma w Bntchtł, przy uHcy MarJ'«ńskieJ. 
Prosz~. aby ną t~ k~eren.cy~ si~ ws„zys.cy 
m~żO/Wi{ł zaufaltia staw\H, geiyi. cboctzi o spr~-
WY ważne: St. Clw:i~ ..... , 

i 

Baczność! - Cześć pieśm polskiej! 
Koło śpiewu „Halka" w l(astrop 

dionosi uprzejmie sw'Yln członkom i ws:zy
łłlm Rodakom w K:astrop i okolky, iż w 
ńtedzJ.elę 25 września obchodzi nasz.e Koło 
6-tą rocznicę swego istnienia. Racznka 
od~zie się na sali p. T. Lindera (dawniej 
Scłraumann). Prnsimy szan. ,czfonków; o 
zaproszeni~ swych Rodaków przez pro-
2'ramy, gdyż mamy zabawę zamkniętą. 
Porządek. uroczystości: 1) Od g()dziny 4 
koncert WY'konany przez p. I. MU.Sielaka z 
Kastrop. 2) Powitanie gości. 3) Spiew 
wspólny. 4) Mowy i de:klamacye. 5) 
$tpiew KQfa śpiewu ;Jfalka" na cztery gło
sy. 6) O go.dz. 7 wiecz.orern teatr p. t.: 
,,Kominiarz· i młynarz" czyii zawalenie s~~ 
wieży. O g·odz. 8 taniec. 

Zarząd Koła śpiewu „Halki". 

1flelkl 1rf eo w Essen 
dla Polek I Polaków 

odbędzie si.ę w przyszłą niedzielę dnia 25 
września o godz. 11 przed poi. w sali „Al
fredushaus", ul. Frohnbauserstr. 

O liczny udzial .Rodaczek i .Rod-ak6w 
z Essenl i1 oko Hey u prasz:ai ~1ę. 

Na wiec przybędzie mówca z Polski. 

Wiec polski w Kamen. 
W nled7Jlelę 25 września e .f po Poł. odbe· 

dzie się w sałl p. Ooectz, uL Bahnhofstr., wlec 
połski w celu omów,enła spraw narodowych„· 
rełłgłjnyck J materyatnyck Pełaków aa ob- ' 
czy.inie: O Uczny udzłłił Rodaków z Kamen. 
H.eereu i okolicy uprasza się. 

Na wiecu przema·wiać będ:zie także 
mów1ca, który z Polski przy.będzie. 

„Zwlązek Polaków". 

Wiec w Lutgeadortmund. 
Wiec ,,Zjednoczenia" odbc-d:tit sie w Ric

dzleło ZS ~·rześnia o godz. 11~ 1Ia malei sali 
p. Spechta. Rodaków z calei okolicy Bowirnr
hauscn, Somborn, Werne i Marten uprasza sfr:, 
aby na wiec ten jak najliczniej przybyli. Oma
wiane będa, rozmaite sprawy bieżące, tyczące 
si~ organizacyi zawodowej. 

„Zjednocz~ zawodowe o<>łs·łde". 

Wiec w D8rtmnnd. 
Wiec „Ziednoczerria„ odbedzie sie w nie

izłełe 25 bm. o godz. 5 na sali p. Jart:kowskie
fo przy ulicy Betenstr. Ponieważ wielu je
szczs Rodaków z okołicy Dortmundu do orga
nizacyi 'l.~e na-ler'N, za.teru p~anem jest, aże
by aa wiec ten jaknajliczniej przybyli. 

„ZJedneczen:e zawodowe poł6kłe". 

Wiec w Dusseldorf. 
Wiec „Zjednoczenia zawodnweg() pol

skiego" od;będzie sie w niedziel~ dni.a 25 
hm. o godz. 3 na sali bQtelu „Rhe~nischer 
Hof", przy Frie'tlrichs.tr. 13-15. Omawia
ne będą sprawy robotnicze i organizaicyj 
zawodowych. Liczny udział Rodaków w 
wie,cu jest pożądany. 

zawodowe polskie". 

Baez•eie I"aar 1 n\ olfca 
FR. Sł.O~A, 

Naistanzy krawiec pilski 
•• •k•llct aalar•rt. 

N a p•ro jeaieu, i zim•w' polec.n 

wielki wybór materyi 
aa. ul11ra:ał&, paletoty, burki i t. d. Ce.y 
ltartł•• :Prs;ratępn• i W1Zy11tko elegancko 
odrobione. Za dobre 1eżonle gwarantuj,. 

Franci&zek Słoma, 
l•air ....,_„ ll••r•rt. 
ul. SzUlna. (Schul!ltr) 24. 

Ba4'Mlośe Reluuel ? 
'Vielki wybór 

kuferk&w, azezotek podług 
przepisów i wszy1tkie inne ar· 

tykuJy dla rekrutów 
bał"•ze ta•fo. 

Bezerwticl ! Bezer\VHel ! 
8 I Obrazy =: ł i 

woj•k•we i iime oprawiam we 'Wła!!nym 
waru acie prędko i tanio. 

Praneiszek Józef oski, Herne, 
Ba.bnhof1tr. 52, naprzeciwko nowej ulicy. 

Ceny wyjątkowe dJa eleganckich 
i modnych ubrań i paletotów zi

mowych. 

Wllh. Gerb-sch Nast. 
Herne, ul. Bahnhofstr. 99. 

Jan i Fr. Błoch, 
li E•••n. T 1'.u r m s t r. n r. 14 

.„.,„„„„„„„„=-... 

dla Ro!!~~l~~~ pr!~D~~llć się w 
Zaniemyślu. 

Dom z zabudowaniem, z I morg'I roli i l~ki i o
wocowem o~rndem, w którym znajdują sie 3 interes:y, 
które dają dobr'I e~zystencyc;, piekarstwo, rzeźnictwo 
i blawatny pol'lczony z kolonialnym, a nadaje sic; do 
każdego inne1.ro przedsiebiorstwa, przynosi dzierżawy 
900 mr. rncznie, jest z powodu przeprowadzki tanio 
na sprzedaż. - ZRloszenia przyjmuje 

Baezne8e Redaey w Oberhausen! 
St. Górny, Zaniemyśl (Santomischel). 

Niniej".zemo ~najmis.m uprzejmnie, iż z dniem la bm. 
objąłem olbrzymi · 

dom f owarowv 
dawniejszą filię firiny . ,Geechwister K "mptt" 

i nadal bttdQ prowadził te• san!. Oienvszor.zędny toyrar 
jako to: 
ey2ary, papierosy, rozmaite tyttnie, fajki, laski, 

ptrt•••eł.ki i~ t. tł 
Prosząc o poparcie mego przed~i.ębior~twa kreślę 

Jl wysokim sncm1kiern 

Hartownie. 4DdrztJ 11' tSilł., Dettalfoznie 
Główny ald ad: Filia: 

przy ul. Heidstr. 4'i Oieriautn Friedrich Karlstr 16. 
Betyohcsa• a&jwitliinJ iauret1 p•l•liii w lWadnaił 

i 'lłełłtfalH. 

•• '4 - --Znpełnle świeżo A 
dzisiaj z pracowni nadeszł~ ~ ~ t:14 
około 1000 paletatów I lbrań męzk . .,,~~„""" 

. h h / w rozmutyć cenac 

Kupno okellez11.08ełewe. 

Baczność Bruckhausen! 

Pierwsz1rzędny warsztat krawiecki 
.ADAJ4A. . SLOl\IY 

ul. Griinstr. 10. w Bruckhausen, ul. Griinstr. 10. 
Zwracam szanownym Rodakom w Bruckhausen i okolicy 

uwagą, iż mam na składzie rozmaite rnaterye na porą jesienną 
i zimową. Ren:maite mAterye na paletoty czarne i kolorowe. 
Polecam sią do wykony\Vania ubrań, paleiotów, czamarek i 
ubrań sokolekich, po jak najpr.zystępniejsz~j cenie. Wszystko 
.zostaje wykonaae tylko y, trwałej materyi. 

Za akuratne o •i robienie i dobry krój gwarantują. 
Szanownym Towarzystwom dostarczam czapki maciejówki 

tylko z polskiej firmy. Zlecenia na prowincyą, wykony:wa.111 
w jak najkrótszym czuie. 

A więc S\Tój do swego nie łlo składu żydowskiego! 
Z szacunkiem 

Adam Słoma, polski krawiec 
w Jłrucklłau8en, Grti.nstr. nr. 10. 

Dom Postoestellungs-Formular. 

\ 

l 
'I: 

Wielka partya rnęz~i~h płaszczy .n~jcle-19 75 
ganCICJftych Il&WO!Cl, tak-

~e bardzo ła~ne w ~zarnym kolorz~. Leży 
Jak pod.fug rmary rob10ne. 2 razy ezyte etc. m 
tylko ' • 

·wartość o wiele wyi.sr:a. 

Wielka partya ~b~~te:a~c~!j:1 7'5 

. i mor~~ ziemi zupełnie 
' prt:y mieede Jei11cej ju' 

t&nie do ubyci&. Zgło
sić si~ mciaa de 

W lar.laka, 
Jh chu a-He f'I te th, 

~erc1tr. 2. 

Młode dzieweze 
••iej~ee pe po1slru i 
niemiecku z 11atycł.mia
stttwent wyH,t;rofłzeniem 
w aankt :pHzauj„ 

Ich ~estelle hiermiit bei dem Kaiserli- , 
chen Postamt ein Exemplar der Zei.tu,ng ś 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeiturrgs- s 

. preisliste 128) filr da~ IV. Quarital 1904 
und zahe an Abonnement und Bestellgeld 
1,92 Mk 

szych modeli, także '" ładnycn 
czarnyc.ll k~loracb, 3 -.azy ezero
ko Hyte. W ys6kie ramiona. Je-
dne i 2-ł'zędns kamizelki. Ka.żde m 
~n~ ' I 

1.JV artołic • wiele. 1'yższa 

K Earioa, Boehnm, 
'Vłaic. M Mi1Jchkow1ky, . 

~rlko O~ere-Markt~„ 281 · aartż1Ut ~1uastr. 

T. Ba••, 
alia-i t•warów lrl>tllica -

i weła!awycli. 

w·•••" ... ,...•, 
aareż•lk .A.19zecat!tr. 

2 uela44ew 
••••kfeh. 

pt(flłhje aa •ta.ie za
raz 1 u~ póft! •j •it. l:.awt•kl~ 

azewo 1eł11W 
w .He~11lar•-arłl p~:r 
H\J~j O•ł•ail u ·2łb 

ta:,. 
1'.W 
'~ . ... i:. - „ 
li o 
: ... 
~1 

Obige 1,92 Mk. erha.lten zu haben be
scheini~t. 

• • • • , d .• 1904. 

Katserl. Postami . .. . . . . 
uiv.. ' 



FJr. 220. Bochum, sobota al-go września 1904. Rok 14. 

• 
Wychodzi codziennie z wy_iątki~m. dni .Poświątecznych: 
Przedpfata kwartalna na poczcie 1 u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnaszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę i Ojczyznę! 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen., a za 
ogfoszenia zamieszcz.one orzed inseratami 40 fen. Kto 
często ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

" pad znakiem „t. polnisch'· nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się '" Bochum. pr7ly ulicy Maltheserstrasse nr. 17. Adres: „\Viarus Polski", Bochum. ~- · 

Rodzice poJscy ! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
Połakfem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Czas najwyższy 
,zap i sać .na< czw.arty kwartał, czyli na pa
,ździernik1, tistopad i gru<lz.ief1 

„ Wiarusa Polskiego." 
Pre.numernta· wynosi- tylko 1,50 mr., z 

·odnoszeniem do domu 1,92 mr. 
Ktobyi c:hcial, abyśmy ,,vViarusa P10I

skiegu" posyłali krewnyrn do P.olsiki1, niech 
nadeśle 1,92 mr., a gazetę p.oczd:! prze
kaeemy. 

Rodacy ! Agitujcie, aby wyprzeć z d()
mów polskich „blatty" a zaprowadzić w 
·ich miejsce „Wiarusa Polskiego", który te
raz takj j.est wielki, jak gazety niemieckie. 

Z wypadków dnia. 
J(s. proboszcz Pendziałek nie przyjmuje 
lrnndydatury w Pszczyńsko:-RYbI11icldem. 

Ks. proboszcz Pendziatek z Bc-guszo
wic nadeslal redakcyi ,.Schles. Volksztg." 
:we W rodawin wfasnoręc7_,,ne pi,smo, w 
którem {)ŚWiadcza1 , że ofiamiw1aneli1 sOlbic 
~Jrzez Polski Komitet Wyborczy kandyda
tury dio sejmu nie przyijmuje. 

Nie wi·ado.rr1-0. co w <lStatnicj chwili 
wp11ynę1-o :na zimianę postanowienia ks. 
'Prnboszcza. 

Czy przypuszczać nacisk centrowy z 
góry? 

Rząd pruski przygotował nowy zamach 
na naukę religii w szkołach ludowych. 

Z p rnwin.cyi1 pisz.ą d-0 ,„Dz,. Pozn.": 
. ,Na ostatnich k'Onferencyach na-uczy

. c· clskich wyszedlt od inspektorów szk1ol-
• ny-eh rozkaz. aby odtąd i w. na~iniiiszych 

oddzi2Jach udzielano n~ i:~1gii św1. za. pomocą 
tak z.wanych „,Anschamtngs-Tafel:n," ( !) 
po kwadransie po niemiecku, stopniowo 
zaś ma być trwanie czasu przedłrnżane. 
Nie powiedziano wprawd'zi~. kiedy nastą
pi przedlnżanie i jaki czas w cakj godzi
nie reli1gii; zabierze, lecz marn przekonanie., 
i ·ż " 'PrD\vadzone po cichutef1ku. z czasem 
wyprze zupełnie i z naini1ższych odclzia
ló\\~ rdigią Ś\V, w polskim języku. Odpo
·w iedn:,~ tablice odbiorą nauiczycicle przez 
inspektorów; z jakich funduszów, nie 

;vli1eim. Rozporządzenie ·wydane ustnie i 
od nat.i\vyższą tajemnicą." 

Sqdzimy,, ie tak rodzke tlak i wfadzc 
kościelne z.aprotestuią stanowczo przeciw 

- '\Ypwwadizeniu w życie tej pruskiej nnwo
ści i dDfożą wszystkich sił, 'by obstać przy 

Telegramy. 
P c te r s b ur g. Treść ukl1adu Anglii 

Tybetem wywołała tutaj oburzenie prze„ 
iw Anglii. Prócz pracy wyraża intetigen

cya życzenie, by wojnę z Japonią p-rz.er
ać 'i wszystkie siły zebrać przeciw An
ii. - Na§ważniejszem w tym te·legramie 

'est zdanie, że społeczeństwo rosyjskie 
ragnie spiesznego zakońcumia woj'ny 
os.-jap. 

P e t e r s b u r g. Rosya przygotowuje 
rotest dyplomatyczny przeciw traktato
i angielsko-tybetańskiemu. 

B e r n o. Układy handlowe Szwajca
ył z Niemcami napotykalą na poważne 
rud- ości. . 

Ma r s y I i a. Zebranie robotn!ków 
portowych ·zgodziło się na utworzenfo są
du rozjemczego. 

S z a n g a j. Za zamordowanle ml-
syon.arzy francuzkich ukarał rząd chiński 
kilku urzędników i zezwolił na budowę 
szpitalu. Wysokość odszkodowanla pie
niężnego dotąd nie uregulowana. Rząd 
bełgtljski żąda 800 tys. mairak1 

L o n dy n. Przeciw układowi an-
gielsko-tybetańskiemu zaprotestował tak
że rzad chiński. 

M e I o r s e. (W Stanach Z}edn-0czo
nych). Onegdaj p-0 południu wypadło ;L . 

wozu transportowego pudło, w którem ' 
znajdowało się 50 funtów dynamitu. Wóz 
kolei elektryczne] zajęty p-rze.z. 32 osoby 
na.jechał na pudło, wskutek czego nastąpił 
wybuch. Wóz został zupe1łnie rozbity. 
9 osób poniosło śmief'ć na miejscu, 19 jest 
ciężko okaleczonych. 

Polacy na obczyźnie, 
Herne. Towarzystwo św. Stanrslawa 

w tterne 'bbch-0dzilo w dniu1 11 b. m. 20-t..1 
rnczn(.cę swergo istnienia·. P,o prz.J71jęciu1 z1a
proQszonych towarzystw udaliśmy się o 
godzinie 4 dio kościoła na polskie nahożeil
stwo, jed!l1akowo7. niie w .7.wartym pocho-
dzie; z muzyką na czele, jak do te.go czasu 
byifo nam wofoo1, tylko ze zwiniiętemi1 cho
rągwiami i bez: muzyki. Wielkie ,.dobro
dziejstwo" pnlicya nam wyśw1:a<lczyb, że 
nam w10góle pozwolilai iść do kości-0la. 
Gdyi tak so,bie idziemy, gdzie. kto mó~L 
jed.n[ śmdkliem ulicy, ,drudzy po chcdni
kach:, niarnz. policyaint zatrzymuje kilku. 
którzy śli śmdkiem ulicy i pyta się, czy 
idą. w zwartym szeregu. P-0 w:;·;nf!e.nicniu 
kilku słów zap'.:sał sc1b'.e s.1u1ga policyjny 
na.zwiska ied'ne·go z cz.lonków, tuteUsz.ego 
towarzystwai. Znów si~ pokaz1alo, że 
szk<ita dla policyantów1 jest ba·rdz1oi po
trzebna, jeżell nic mogą rozróżni:ć, czy się 
idzie w zwartym p-ocho<l'zie 11.hb nie. 

Po powrocie z. kościiola na salę. rnz
poczęla się dalsza zabawa przyi oQd'glosie 
polskie'j kapel[ p. I\uika. Najprzód prze
wodniczący przywita! g{)ŚCt r zapmszo1ne 
towarzystwa w serdecznych slowac.hl, ży
cząc, ahy się jak najlepi:ej ba wili. Potem 
występowa,li czł·oinikowie różnych towa
rzystw, składając naszemu tow. życzenia 
itd. Ks. pmhoszcz i trzeJ kapelani także 
nas swą obecnością zaszczycili, byt też 
obecny duszpasterz Polaików, bawiącyi w 
okolicy. Z księży przemawia•! ks. proh. i 
ks. Diiwel, duszpasterz Polaków w tteme 
itd. Wszyscy zaiehęc:ali na~. abyśmy s:ę 
jak najlicz1niej lączyli w towarzystwa poJ
sko-kc>it·oJickie i! wytrwali w1 dobrem do 
ko1ka. O godz. 0 9 rozpoczią1 się teatr p. 
t.: „Ida z Togcnbergu" pod: prze\vcdini
ctwem1 p. Lemar1skiieigo. Teatr się zak.ań
czyil o go<lzi1nic 12. potem wszyscy w1 spo
koju roześli się. do domu. Wszystkim 
Rodakom i Rodaczk<Jm .. którzy nas swoją 
obecnością Z'aszczyc'ili i do upiększenia, u
roczystości naszej siG przy.czy.nili, osobli
wie czciigodnemu duchowiel1stwu i redak
t-Oro\\11 p. Breiskiemu maz wszystkim To
warzystwom!, które nas -0dwiedzily: a To
warzystwui św. Augustyna z R-0tthausen 
va życzenia przestane telegramem,. nie 
mnie~ amatmkom i amarorom z. ich dyry
gentem na· cz.ele z.a po·niesione tmdy ok·o
to odegranlia teatm, skladamy serdeczne 
Bóg zaplać ! Z polecenia 

A. Magie-łka, sekretarz. 

Głos za organizowaniem się Polaków we 
Wilhelmsburgu. 

Wilhełmsburg. Niemiecki ,1,Arbeiter-

vcrba·nd" zialożyt tu filię i zdloiłat także 
'delw P{)fakffiv skł>0·nić\ aby się z.apisaJll na 
człeinków. Proszę na tej drod·m, aby na
sze polskie , Zyednoczen.ie zaiwodowe" 
nvołato wiec, przyslalo, nam swych dziel
nych mówcfo:v; i ożywi!oi tnotejszy ruch za
wndowy polski. 

Zna.jdrnie si ,ę tutaj oko.to 3000 Pola
ków, lecz: iid.ą glówni.e pod WZJględem oom
dowym o>b-0iętnie samopas ai towiarzystwa 
tutejsze dotychczas nie mogty się rozwi
nąć. 

Ksiądz polski przybył do nas z łiam
·bu·rga:, lecz nai kazanie polskie i1 także spa
.wiedź stawifo się nieliczne koto rodaków, 
ni,e z obojętności czasem, bynaij1111niej, lecz 
kto słyszał o tem. kto cz.ytal -O'g.losz.enie 
-..v. gazt~cie niemi.ecki·e'i? 

Bra:K nam organizacyi„ brak ludzi in
teligentnych i '\Vięcej cz.yte.lników ga!Zet 
polsldch. A. A. 

Z Huckarde 

donioszę. Szwcnvnej Redakcy;\ ii.ż teraz p{)
trzeb:uję dtużej ·czasu inai czyt,amic ~,Wiarn
sa .Polskie", ·bo równa się teraz oeliętQ1ścią 
pi'smom niemieckim. Tru<l, który sobie 
zarząld ekspedycyi zadał wynagrodzl:lmy 
staraniem się o nowych aibonentó\v. W 
kąt ni,etmic-ckie papiery., mamy w1asną ga-
zetę polską. Patenrn. 

· Oberhausen czy Poznań? 

Urzędnik pocztowy I(. idąc uficą. spD
strzegl \V' moim oknie wystawowym pla
kat polski. Z naljwi1ększem ·Oburzeni.em 
wpada: 1dioi mego sldad111, co tui pornbia pla
kat!: taldi, czy tu Oberhausel11 CZ'Y Poznaf1? 
- Ja:ko. kuviec, którego sklad. db wszy
stkkh otwarty, cdpowiaid:am mu spokoj
nie, że nie uleg::L wątpliwości;, iż Oberhau
sen tai nie Poznai'1 a plakat pol1ski óes>t mi 
potrzeibny ja.k panui Ji,tew:lrn, ia:byi w .nŁm po
znać urzędn[ka pocz,towe·go. Str.acill na 
minie i wysz·:::dl z. paczką to1warnt, które 
ów1 plakart zachwalał. Sądzęi, że- gdyby nie 
plakat polski. nrzę<llnik 6w przeszedlby o~ 
kolo sktiadu nie zakupiwszy towaru. 

Kuple~ polski·. 

Wybory do knapszaftu w Horstltau.sen. 

„Górnik' „Lechita" donosi nam z 
Iiorsthausen: Wybory stairszych knaip
sza.ftowych zakoflczyi~y się dlai kan<lyida
tów stawi·onych przez nasze „Zjed1mcze-
1nie zawoidnwe" niepomyślnie. · Miel i śmy 
i1partą walkę z kandydatami ,,Gewerkfe
rajnu" i socya!istaimi, lecz. mogliby i my 
przeprowadzić jednakże swioich, gdy·by 
zaiinteresowa.nie się.. spraiwą. tą, wśród! tu
:tejszych' Rodaków bylo większe. Nies.tc
ty ni:e dlotrzymali wszyscy sprn.wyi, sly
szafem nmvd, jak jeden Rodak,. (n:1ech dla 
takich s·uch~vch ga·łQzi nie. zaibraknie) wiin
szowal kandydatowi niemieck'iemu: „Is 
Is grntnlire yinc chern", a ten mu na to 
,Dan'ke, sic haben nJi.r fil geholfc". 

Zdanie przychylne z Kamen. 

Pisz~ nam: Donoszę Szanownej Rc
dakcyii, że na mnie nie sprnwilo wra~enia 
winŁeini1e Wiarusa1 Polskie:g-0", że walczy 
z gazetain;'i polskiemi. Naliprzód te pewne 
1giazetyi „polskŁ".e", o.czyw1:ście z, powcdt~ 
mnieij gMfavcgo poparcia1 chyba sądzą, że 
przez: .,Biada Wiarusowi" zidobędą s·cibie 
wzięc:ie u nas. Czy te 11polskie" gazety 
będą, polskiemi,. stwierdzimy '\V czasie 
prnyszlych wyborów. 

W n.aszem Kamen i ·okolicy dU!żo Po
laków czyMe gazety niemieckie. Staraj
my się. aby w ich miejsce zaabonowano 
naszego ,,Wiarusa Polskie.go". 

Gorliwy Rodak. 
„. ' 

V:~':...•,- ' t , i 

Do pewnych Polaków z Herten. 

Dziwnych ludzi 1nigdy niebrak. i w 
nasz.ym tterteno również nie. Zdl1\\·ał-O by 
siG, że rodak który cale cLwai lata: stęka
jąc we wcdslm nad ciężkością kar3ibin11 i 
tomistrn po odstuieniu służby p01winien 
dl()St.ać poważniejszy.eh myiśl~, fecz jelmU 
nie dosyć Ż-O·łnierkr, wstępuje do „krygier
feraiinu", aby tylk<J módz, wyciągać n<Jgi 
na. ,langsarne szryty" i -0bra-cania si_ę w 
lewo i· prnwo. Czy to dwa lata.i W'-OJsko
"WlOśd nie. wystarczają? Po oo do ,,kry
gierfera.jnu" kapitulować? - Bo nasze 
polskie to.warzystwa r6wruie.ż. urządzaj~ 
zabawy i rozryrwki, i znajdzie każdy ro
dak w. nich prz-yinaimnied1 to co \Vl niemi.ec
kich towarzyst>w.ach. 

Życzę „Wiams.owi Polskiemu" pOVii'l(J·

. d1zem.[a. My Polacyi z tterten-Weste'rh-0łt, 
Langen-Bochu1m i Disteln staramy się o 
da.Jszych czytelnik'ów. Radykał. 

Liitgendortmund. W Tm.V'. św. Kazimie
rza w, Liitgendortmund na dniu 18 bm. zo
stal wytbrany przewodnk.zącym A. Cichy, 
ue:g.ot zastępcą Sz. Kościeln~, a na ławni
ka Szymański. 

__ !JL2! 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Japo11czycy p.asuwają się ku Mukde

nowi i kryją zręcznie swoje ruchy i Kuro
patkin nie wie ni:c o glów11ych pozycyach 
jap .. , gdyż te zaslonięte są silnym lal1cu
chem przedni.eh straży. Nie ·wiedzieć je
szcze1. skąd J apo1ńcz.y•cy uderzą n)a Muk
den; czy wpw,st od poiludnia, wzdłuż. głó
wnej drogi cesarskiej, ·czy też od wscho
du rucllem ()Skrzy·dlaijącym. Zdaije się ded
nak, że operacye jap. przeci'.1· Mukdenowi, 
są naśladawaniem akcyi pnd Ua1cuangiem. 

Oyama buduje szereg kolejek polnych, 
oo umożliwia mu szybko prz.erzuqać woj
ska na front. Otrzymał on w -0staitnich 
dniach świeiże posiłki, zfożnne z GO tysię
cy świetnie \vyćwkz<Jnych żołnierzy • 
Materyal \v1Q1jenny, któryim rozporządza
ją fapoilczycy;, jest daleko lepszy od zapa
sów1 rosyjskich. 

21. telegrafował Kuropatkin do cara, 
ż.e n.a poludnkiwym fronci.e armii nie za
szła ża.ctnai zmiana. Dwuikrotny atak Ja
pończyikó\\~ na wąwóz Da1ny Zl()stal od
party zwycięzko. Po stronie rosyjskiej 
pohJgt -Oficer i 3 żolnierzy,. 43 jest ran-
1nych, z których wielu iednakowoż iuż peł
ni slu:żbę z powrotem. 

Do. Toki-0 na<lcszła, nader ważna \Via
domość z. Portu Artura, której jednak<nvcż 
urzędmv:nie jeszcze ·nie potwierdzono. U
wa1żany za niedDstępny, tak zwany fort 
•. Kurnpatkina" i jeszcze inny okop na za
chód Qd\ Icuhand zd<Jiby!i pono Japol1czy
cy szturmem. Wszelkie wysiłki Rosyan, 
by Ja_poi'1czyków '\Yyprzeć z tych pozycyr 
roz,ostaly dotąd be·z skutku. 

Z Tsingtaw donosi Reuter, że przybyt 
tarnd:otąd z. P-0rtu Art•ura knpiec Da\v.id
sohn. Pmviaida on, że Japo1kzycy przed 
niedawn3nm czasem 7d1G'byli zaklady wo
d:Ociągowe dostarczające \\1odQ do Porttt 
Artura. 

Od czasu tego zaloga wskaza1ną jest na. 
WDdę z· kondr.:!nzatorów. Gdy wyczerpią 
się zapasy węgla, będzie miasto używalo
wo<lę z n[eczystych studni kn:timvców. 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur· 

Człuchowo. W tutejszym zakladzie 
dla głuchoniemych zna'i<luje się obecnie-
120 dziec[ , z których więcej, ni1ż 2 trzecie. 



są katolickie. Katołkyi prow-incyi naszej 
mzją zatem stuszne prawo żądania, żeby 
rnjencya przy obsadzeniu wakuJ.ąceg-0 
miejsca dyrektora różnicę tę uwzględniJa 
i na posadę tę katolika przystała. Katoli
cy bowiem rjuż r tak przy zakla<lzie tym u
P-OŚled'Zeni są, gdyż z: 12 nauczycieli, u
dzielających tam naukę, tylko 4 mamy ka
tolik ów. 

l(adyny. Cesarz niemiecki z:wiedzal 
przed nied:awinym czasem \VI l(a<lynach 
szkolę ludową, a \Vi<lz.ąc, że jeden nauczy
cie.I uczy 58 dzieci, nazwia.1 takie stosunki 
sz'kólne: „dręczeniem ludzi". Wielka słu
szność leży w tern orzeczeniu. 

Bo wziąwszy pod uwa:gęi , że nauczy
ciel ma: poznać duszę i zdolnl()Ści k~go 
dziecka z osobna i uczyć je stosownie do 
i1ndY\V'idualoośd, zaś przy talk wielkieij li
czbie uczni· ten jedynie racyonalny system 
pedaigogicz.ny się nie da przeprawradzić, 
nauczyciel musi wsz.ystkie dzieci trakto
wać równo, choć one rówino nie poj1111u1i'ą, 
a· to jest istnem „d!ręcz.eruem ludzi". Ce
sairz aro1i zdziwithy się dop·iero, gdylby 
poznaJ st<JSUiillki szkolne w K~ięstwie, gdzie 
jeden nauczyciel 100 a nawet 200 dziieci u
czyć musi, n~e rozumi·ejąc na dobitkę ich 
ojczystego języka! 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznam. Sprawia ure~ulowania War

ty w Poznaniw inie tak szybko, jak się zda
je, bę<l!z.ie zatatwioną. Wynikai to z tego, 
że magistrat nabyte na1 ten -c·ef posia<ltości 
przy mo'Stach tumskim i śródeckim katzał 
odnmvić i oddzil~rżawfa, de na czas d'łuż
isży. Już 16 lat zastan3Jwia się maigistr.at 
nad zabezpieczeniem Po:zinainiia .przed po
wodzia i dotąd nie może znaleść potrzeb
nych na to fwndu-szórw„ 

ModJlschewo, oo taką już nazwę urzę
dową nasi ten maijątek,, będzie ro.zparcelo
wane na 80 osad. Zgłosili: się kolontści 
sa1scy. 

Z Trzemeszna dioniesiooo, iż ks. pro1b. 
Ma·rchwiiński od!mórwil poświęceniia sztam
daru Sokoló~ poni.eważ WJadza ducho
i\vna mu teg;o zakiazafa. 

Wobe-c tego „Lech'\ który wyrazU 
w1ątpliwość, czy .istnieje zakaz poświęce
nia: sz:tan<lrHów: ś.wi·eckich, ooglasza dzisiaj 
nastę.pUJią.ce rozporządzenie Wlatlzy Du
chownej z dnia 18 listopadia 1890 r.: 

,,Zwracamy niniejsz.em uwagę Wiel, 
Duchowieństwu nai to, że takie tyllmi ciho
rągwie wolno im poświęcać paidluig prze
pisórw rytuału, kfór:e ·czy to jako wlias1110ść 
kmcielnai czy to jako własność bractw i 
·sto\v,arzysze11 kościełnyelh do nabożeństwa 
·uzY\vane bywają L jako talkie na szczycie 
krzyż a na tle obrazy święte i emblemata. 
:religittne mają wyioibra:żDne; zupełnie za
'kazanem jest kościełine pos\vięcanie cho-

R ESURREKTURI 
Powieść 

J. I. Kras:iewskiel'@. 
,-

i ·' ._„. t (Ciąg dalszy.) 
r 

Piotrusia, przydwdząoa Zrwykle rano 
d-0 pani, inie <JJd\\a.żyJ.ai się }ej teraz poka
zać. Oczy miała: naibrzęk?e i od plaJCzu 
p.owstrzymać się jeszcz.e nie 111i0g:la. TrZ!Y
raz:y czaiJa się, i trzy razy z:awracafa c.de
drz:wi, nie chcąc być pierwszą. Ty:mcza
s.em Cesi.ą, uzbrouona w męztwo, poważ
ni,e weszJai do sypialnł. Przyklękła przed 
starn.szkCli, siedzącą n:a foteru. 

- Babciu droga - rz.eklai - prZfYcho
dlzę ci ę zmartwdć. MJafa to rzeicz - ale 
przy krn... tlenryś mi:al przypadek na po--
10"\v.anim .. 

Na te sł{)lwa: ba;bka poczęJa d'rżeć , 
przysłania:iąc sobie oczy ręką. 

- Lekko ranny, byl doktór, opatrzyl 
gQ. Nie ma żad'n:egoi niebez:preczeflstwu. 

Domawiafa Cesia tych stów, gidy na 
progu1 stanął w.rkairy., a- za nim Piotmska. 

- A 1 wy tu mó.i ojcze? - tkając za
Wldlala babk\a. - Mój ttenryik. d:z:iiedlrn 
moje n.a.Tdmższe - ranny. Gdzie on? ... 
Tu? Piotrusia1!... Cesia!... prowadźc ie 
mnie do rui.eigo: ja muszę go .21obaczyć. 

Obecni nie mo.gli się oprzeć te.mur ·żą
dlanfo. Cesia wziętai stamszkę paid jetdno 
rami ę. Piotruskai pod drugie i z.wclna w~ 
.częty ku scho-dom prowadzić. 

Gdy weszli dlO pokqu ttenryka, przy 
którym klęczat Julek, chory podlniósl się 
niai rękw. Słostra dała mUi 'mliaik: zroz:umiaf 
obo\viązek Uśmiech bolesny przelbiiegl 
mu po ustach i rzekł słabym głO'Sem. 

- To nk babduJku... Trochę tylirn 
tliasnęla mi kuła skórę. 

rągwi takich stowarzyszeń , które noszą 
charakter czysto świecki t \Vojsko.wy, ja
ko to Z\\<iązkóv: v:ojackicłĄ. stowarzyszeń 
l\vcB,sko"-o-po:grzebowycłl, bnactw strze

leckich, gimnastycznych i tym podob
nych''. 

Poznań. Bardzo wcześnie w tym ro
ku za\\italo ztmno. Z rórżnyc:h stmn W. 
Ks. Poznańskiego, Prus Zachodnich i 
Wschodnich oraz Stązka donoszą, o przy
mrózkach nocnych. W niektórych miiei
scowościach na ~l.ązku zimno w nocy do
chodzi do 5 stopni. W różnych ·OlkolŁc.:ach 
padał już śnieg i to obfity. W górach oi
brzo/rrJ::h, po:krytych sniegiem, bylo 
~zo:a! 7 stopni mrozu. Z Zakopanego 
rownmz donoszą o ,niez.wyklem zilmn~e i 
zas!J>~iur gór śniegiem, wskutek czego 
''~~żd!ża ztamtąd wiele o-sób. Pocieszyć 
Silę .tednak m<J!Żna, że podobno - mróz i 
śnieg przed św. Mkhakm,: to zapowiedź 
pięknej jesieni. Zobaczymy! 

Inowrocław. D01nieśliśmY1 już o u·
chwalone3 zmianie na.z.wy mLaista na łfo
heinsalza. 

Radni Pola\;y w tej spra!Wie byli wnll-;
ślr następującą pe tycyę: 

,.PrzedwkOI projektowanej zmianie 
nazwy Inowroclawia na ,, Hohensalza" ni-

1żej podpisani mieszka'llcy zakta.<l'ają um
czysty pmtest ze wz.ględów nstępttlącyd1: 

Starożytna naz:wa „lrrO\VToclaiw" 
ma warto'ŚĆ i znaczenie hiistoryczne 

. ~.est og'ólnie zn:aną, w świecie i z~pei
me zrostą z mchem handlo.wym wsz.ech
światowym, gospoida·rczym i. przemy-

1Siło,wym., tak że p.u zambanie stareJ naz
wy wynHmą tylko zamieszanie i roz
ma-Lte szko<ly, których wietkośd i roz
miaróWI tlliepodobno na razie nawet o
kreślić. 

... z po~vyżeJj wyrnien1onych powodów 
n!2JeJ . [}OdpI:Sani obyiwatele miasta są prze
c1wn1 wszelkiej zmianie starej utartej 1na
zwy i upraszają, Prześwietną Radę miej
ską, wraz Z? magistratem o powzięcie u'"' 
chw:aly celem zatrzymania b zach><Y\vania 
starożytnej nazwy miasta nasze.go." 

Ze ślą.z.ka czyli Starej Polski. 
By~om. Różne gawty śl'l!Zkie oi

g 1asza1ą (}dezwę polskiego komitetu '"'Y
b?rczeg:o dla $lązka wzyw.atlącq wy1hor
c~V1 lby '?'fosy swe oddali ks. proib. Pen
dzualkow1 \V nadchodzących wyborach 
u~.upelniaj:ących w Pszczyi1sk-0-J(y,bnic-
k1em. 

W~c~aw. Przesiedleni wz:ględ'nie u
~tanow1em: kapłan· świecki Jan: Piec.hotta 
Jako kap. do Markowi.c, :ks. kap. Oton 
I(rayczarski z Markowic jako II kap. do 
Tarrumviskich Gór, kapłan: świecki fr. 
Marx Jako II kap. ·dio Oles.na ka1pla:n świiec
ki Jan Gaida jako II kap. d~ RudYJ, kaplan 

~le :v- tem siJy gio opuśdty i blady pochy
li! się na ~-O.uszki. Stanośdna płacząc u
s1aicU.ai. Nikt rrie wiedział, oo począć, a:by 
staruszce osz:cz.ędizić smutnego \Viidio1ku · 
ooreszcie ksiądz1 p.rzystąpi1l do nie~. szep~ 
cąc: nai uicho, że choremu doktór naka:zal 
spocz~k, i że go z Julkiem lepiej sameg.o 
ziostawi.c. Pos.tuszna sta~ina poieaiło
W,)afa. rannego . w 1glow.ę i, oMe\V'ajjąc się 
lzaim1, d'aJai się :napowrót wyiprowaldzlć. 
Wz·r~sz~nie tak ją os.labiJlol, że w1ró:iwszy 
do s1eb1e, µadfa1 na fotel prawie 01md:fata. 
Cesfa: i Piotmska zaczę-ly ją trząść. a 
klucznica. wierząca w wielką potęgę ka
WY\, zmu~ilai stamśdnę 001 wypicia kilku 
kropel. 

Nazajutrz przez. ludzi z probostw a i 
z miasta L przez zakryst~na wiedziano o 
WiszystkŁem, domyślając się odr raizu spra
wcy nieszczęścia, jaJkie spotkalo ttemyka. 

Sądly ludzkie róiżne bytyi, jednakże 
wszyscy jedln()jgfo1śnie oburzali się na: Ma.
zu~O'\\_'kz~, który1, i.ak L stary Sła'\vczyń
ski1, rue c1eszytł' się sympatyą .aigólu. Utrzy
mywalr ·niektórzy, iż łicnryk byt tak nie
bezpiecz.nie postrzelOIIly, że żyć ruJe może, 
iż baibka, d<Jwie dziawszy się o tern cię
żko s i1ę rozchorowała, że pewno będą.~ dwie 
ofiary skutkiem tego wypadku. Naihrmiej 
obchoid.zilo to st-a'rego Sł.a.wcz.yńskieigo, 
któryi taką nienawi·ść żywi1 do łforysz
ków, ż.e gotów byl patac na cztery rq~i 
pcrdpałić i ws.zystkiich mieszJrnńcó\Vl z dy 

.m~ puś~i.ć. . Doktór ti'°'rdzisz.ewsk~~ po
pormmo1, rz. me czuł wiełkiego naboi±eń-
stwai cHa btedlllieij rod1Ziny, dwt dowód nad
z-wycz.aineJ gorllwośd. P.rzysz.e!dlt zaraz 
z, raina op11trzyić chorego. Pi~~nwsz:y raz 
wtedy znbaczyt Cecyli~, któr~, o<l'zyska
wszy panowani·e nad S-Oibaj,. wz.ięla s!ę e
nerigicznie do czynu, ·@ieląc sw.ą troS!kIT
wość pomiędzy babką,. a bratem. Knnk:a 
rozmowa z.e starym duktor~ który się 

świecki Ed'ward Sobek jako kap. oo Do
brodzieniai, ks. kap. Skiba obecnie w Bie
runil4, Jako kap. do Landsbergu n . .W. 
Miaoow.any: prob. katedralny, radca du-

. chowl1JYI, ks. ttimmłe.ł w Glogowie archi
dyakQnem ł książ.-bisk. komis~ tamże. 

Koźle. Że:gługę na Odrze po ostatn~ch 
deszcz.ach podlięte nai 111owo. Jest nadzie
ja, że już chybia: teraz aż do zimy nie bę
dzie przerwaną ·z powodu brakll \\iody. 

Stare Koźle. W ubiegly czwartek 
przenocowiafa ostroska· pieilgrzymka, w1ra
cająca z; św. Anny (Gary Chełmskiej), w 
Starem Koźlu. Pewien piekarz przyjąJ na 
no.deg 18 osób i umieścił je '-Vl piekairnL 
ZapomnuaJ atoli z.am.knąć miejsce, gdz.ie się 
znal}dulie z.arzewie. Około północy uisty
sz.a! jeden z pątników ciche jęki. Rmniedl 
więc światło i spostrzegt. :że pe"W'Ila nie
wia~ta z:emdlata. Natychmiast wyniesio
no dziewczynę na świeże 1>0wlietrz.e, na 
którem wnet przyszfa znorwu do siebie. 
Gdy bu<lwno Lnnrych pątników.,, okazało 
się\, .że jeszcze <lwie osoby byty zemdllale, 
a: os~em pątnikó\\r byto julż OO'tllrzonych. 
Zdo1arn01 jednak jeszcze wsz.ystkiJch przy-
1wrócić db życia. Jak latwo mog{oiby się 
byto zdarzyć, żeby wszyscy się byli ·za
czadzili tru1jącymi wyziewam1 węglany.m.i. 

Z innych dzielnic. 
Z Siązka austryackiego. Na drug.iem 

posroozenh.tr sejmu ślązkiego odczytał pos. 
ttru.by imieniem poslór.,v ·czeskich i pol
skicll: deklaracyę z oświadcz.eni,em, że po
słowie czescy i polscy uważają zalożeinie 
słowiańskich seminaryów dta kszfaJceni.a 
nauczycieli za konstytucyjnYi C1bowiązek 
z.airzą<lu oświaty. Pos.towie uważa.Ją; jetl
nak zalożenie klas róWlnlolegfych za zupeł
nie niewystarcza.jące i tymczasowe zarzą
dzenie :± żądają - 'by klasy; rów.nolegle 
przemieniono w samoistne zakłady z pol
skim, WZ'glęcDnie czeskim językiem "\\rykla
dowYJil. PosJowie za:strzegaiją się prze
ciw możliwemu oofnięcitr zarządzenia: do
tycząc~ klais rówoo'1eglych i przedw 
W'.ciąganiu te!i kulturalnej spr~wy do· agi-

. ta,cyi· partyijno-poli tyc~. 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol

skich kupców i przemysłowców. 

Wiadomości ze świata. 
Memcy. Gdly Falk zt0sta·ł w roku 1872 

min.itstrem oświaty, bylo w caJych Pru
sach, jak pisze „f reisinnige Ztg:. "., jeszcze 
tylko 60 szkól' symuUannych. Gdy rw1 r. 
1879 f alk ustąpU wyniosila liczba sz'kó:ł 
symultannyc h 442. Fo Fałktu wstat mini1-
streim1 o~wiaty von Puttkamm~r. Nowych 
sz1lrol symultaoo}'lch z.a Puttkamera nie u-

spadziewaJ z:naleźć płochą i roztrzepaną 
dziewczynę, a spotkat kobietę wyksztaJ
coną, odwa'ilną. a przy, tern cudnie p:ę, 
kną\, wiprawi1fa go w zachwiyt. 
Ces:.a pros.Ha, aby się na<Jcznie prze,loorna.ł 
o stanie babki, gd·y1ż, ten ją mocno niiepo
koił. 

Stamścina 1wiysoce szaicowafa dioktora, 
ale go d1a srorsthJ:ści i ostrego wyipo'\vta
dainiia prnwdy nie iubila. Tym r~ za 
trosklhwość ckiarnną ttenrykowi. gotowa 
g-0 byla po ręku cafować. łford!ziszew
ski prz.ypatrz.yl się starusz.ce~ d!otknąt pu1t
su1 i, zarpi1sa1 coś uspakaiące\go; sam zaś, 
c'Cl'.zy;wając się lekceważąco o chorobie 
Henryka;, :niailevsze dal te:krarstwo. 

- Wyliże się niedtuigo - niech pwni 
będJz:ie sp01kojna. l\Uo'da! krew, świ..elże 
pawiierne, siaran:ia siostry ... prędko go 
na rnogi pOiStarwią. Po tern wypadku~ to 
się naw et prani.cz usta1tkuje. 

TOI mó'wiąc poca.f.owat staruszkę w rę
ikę i odsze<lł. Cesi.a; zaipros:1i<ł .go jeszcze 
·efo sWciglO p.ok-0tu, ·chciala mu ooś od sie
bie ofiarO\VJ.a~ ale doktór srę razgnimv.al. 

- Nie wezmę ~ za'vVOJial. Udllawit
by rn1 się, gdybym miaił: wś przyjąć z tak 
'Cię.żko z.apracowanego grosza. fa rodzi.ny 
n i:e mam, - wiele nie potrzebuję. NLec,h
że mr wolltlo będlzie usłużyć dla mifości 
lud'Z'ldej. 

Wysz.eid11' nie piozwalaiiąc mówić ze. Sio
bą. Starośdna, nawykła <l\O jednostajnego 
życia, ucz:uł'a się nagtem wzruszeniem 
taJk os.iaibioną, iż ku wiecrorow~ trzebat ją 
bylo przed cza.sem zaprowiadz:ić do laika 
r - co najgors'Z'~ - zamiast dlugich pacie 
rzY<, zmówiła krótkie tylko, polorżY.fa się 
~ zasnęlai zaraz:. 

We śnie rzucałal się i jęczaila. ttordzi
sz.ewski, przyszedłszy rano, znała:d jej 
stan ni1ed01bryrn,. Okolo południa- \Vt.5-tata, 

t\\~orzono. Z drugieii stro.ny zostafo wi la- i' 
taieh od 1879 do 1888 w całości 23 szkó! z· I 

około 21 tysięcy uczniami prz:ywróoonych ·~ 
jako wyznJaITTiowe przeważnie ·W prowin- ., 
cyi naid.reńskiej. Za ministra Gosslera gtó
.\vnym motywem w sprawie szkół sy1mul- · C 
tannych była obron.a mniejszości. W edlug e 
rocznika statystycznego dla paf1stwa pru- e~ 
skliego byto w. ·r. 1901 na; 36 756 pubłicz- ~ 
nych szkót ludowych tylko 803 pairyte- a 
tycznych, to jest takich, w których perso
nal 111auczyciełsk~r wyijąwszy nauki reli~, 
należał d,o różinyich wyznań. Stanowii to 
okolo trzy procent szkół i pięć procent c 
uczni (284)575 Z1 5,670,870). Gdyby szlo po ' 
myśli pedagogów Hteralnych, to stosu.nek tn 

ten musialbyi chyba być prrewr:otnYITTl\. to 
jest szkolai wyznaniowa w, regule mi.a.laby g 

: zaginąć. - Lecz nie wszystkie głosy, idą ą 
wn~~~ r 

Z Danii. Znany pisarz, profesor Je- Y 
rzy Brandes zaczepia sHnie 'Wi dziernniku 
„Politiken" rząd duński, za z.achowanie. się 0 

policyj wiobe·c kapitarna japoń-skiego Taki
haina podczas jego podrólży przez Dainię. 
Brand!es sądzi, że policya bez: rozkazu er' 
wyższego nie ·byłaby prześladl()lwafa Ja- s 
pof1czyka i dlatego zairzuca Bram<les rzą- z 
dowr duf1sk'iemu uslużmość wobec Rosyi, z 
który podkiopu[e powagę DainiL :c 

Kapitaru Takiliana jest 'wo~sikowym a- ! 

tache przy berlińskhn poselstwie japof1- z. 
ski em. 

Areszttowa:ny. przed kiłkoma dniami ·1 

za rzekome -szpiegostwo wstał już ·\v ypi1- c 
SZrCZiOl.ny nai wolność. e~ 

Z państw bałkańskich. lfl 

Król Piotr odbył wielki przegląd wio1j-sk ~c 
na polu Ban.jickieim1, w. którym uczestni- ie 
czyli ksią.żętai, postowie specyain~, da!o 
dyplomaty,czne i liczna! publiczność. 

- Z Kumanowa ooooszą, do matogro
du, że But,gairzy zaimord10wali 8 bułgar- a 
sk1ch szlachdców, 2 księży i: 2 nauczy- g 
cieli. 
~ Z Konista;ntynopola nadeszła wiado- z 

mość, że bandai, ztooo.na z 40 Greków :~ 
przekroc:zyta grranicę grecką, aby pobu- lą 
dzić ludność macedońską do po"\\!\Stania i 
.rzuc~nra: się na Bufgarów„ :a1 

Porta wniiosla z tego pmVlod.u enerigi- c 
czny protest u rzą<lu greckiego. 11 

Z Austryi. Na międzynarodowym ie 
korngriesie prasy· zg1osil się dr. Koerber do s 
wszechni:emca dra Limanna i z.aprosd g 10 

do siebie na rozmowę. Rozmowa t· ' e1 

trwała półtorej godz:iny. Dr. Koerber o '\ 
świa<liczyf1 , że jest Ni.emcem, cziuie i myśli il 
iak kJaż-Oy uśwfadomiony paitryota niemie- t 
1cki i wcale :nie zamyśla popierać żywiołu 
slowiaflskiego w Austryi. Lecz nie on 1 
stwórzyJ obecne stosunki wi AustrY1~, on 
huż lie zastat i musr się do nicll sroso- Pl 
wać. Te stos1mld umożliwiauające Sto- 0 

czu!ląc ból glowY), i0cię,żalość i· gorąc~ę. r 
PLoimsia nie odstępowała ~ej aini na 

chwil'ę. Cesia siedziała to przy Han:ryku, z 
to z,bieigiafa odlwied'z.ić babkę. ttenr3Ąk też ·<l 
dosta~ gorączlr1., z:wyklej przy .ranie!, ale '1 

bard.Izo gwałtownej. tfordziszewskii je- 1 

<linak rnnę zna.fa21l w stanie poiżą<l:anym, d 
-chociaJŻ posza:rpiane mięśnie wymaigały i. 
·cfil'uigiego staramia. 

W kilka dni potem stC11ry Sla"W~.zyńsl\:~, y 
·chcąc jaJdm bądź sposobem postawić na 

1
v 

swojem i zmusić córkę do z:aśluhienia Ma· :v 
zumwicza, nie szczędząc starań t pi,enie· uli 
dzYi, wy1iobil indult i ZG!iprosil księdza wi ir 
ka;reg<\ który, się takiego rozwiązani rr 
w1całe niie sIJ'(ll(fziewat na ślwb do Blotko· n~ 
wa. Chociaż ks. Kulebiaka; wiedzfral do " 

1brze, iż tl.ll z urwag>ami występować nie :ba. rć 
<lzo \\<'Y'padiafo, jednak ze zwykłą sw r2 
szczerością: zwrócil się do Mazurowicza. v 

- Nie moja to rzecz;, ale cz:yś ·si1~ ·aisiI·n· 1 
dziej dlobrz-e xreHektowali? - zapytalt. 

- Alibo oo? - spytał chfooo10 oorze 
czo..,y. i t J , :„Ld 

Panna was przecie nie chciała? 
Co tam panna, mój o}cze, co tam pqn· 

nra ~· · · P:odotbai mi· si·ę, bo ladna, o}ciec re 
mme łuibt, posag dobry, to cóż się będ ci" 
w del~,katnośd bawił? J-

Ksi~iz z P-O<lziwetrn:i na niego spojrzał, : 
ale cóż miał mówić? WziąJ z sobą wkry- r; 
stya1na .i poijechaJ <l<J Blotkowa. Wilka 

·spodziewał się przy ślubie pl'aczów t sipa .
1 

zmów painnyb ale nadspodtz'iewanie zina· · 
Jazt ją energiczną w jakiś osob1iwyi spa· ~ 
sób spoiglądająQ z piogardą na przyszteg. i:' 

męża, ia ksiądz w tern przecz:uwatl' niepacz· .e 
. h , o 

Cl\V<t c. ęc zemsty. z 
T~z.aisem Henryk bardzo powoimie 0~ oo sLt przychodził, ar starościna oo d'.zi-eń ~ 

stawata sie słaibszą. Pła/kala ciąg!~. mo r 
<llila się i słowa od nrcli nie moiżna byt '°' 
OOpytać. 



ianom. rozwój narodowy stworzyl łilbe
-. rali'zm niemiecki w latach sześćdz.ies.ią

·~h i teraiZ Niemcy muszą cierpieć z tego 
wodu. 

·Polacy w Austryi winni się polączyć 
Cz.echiami r zmusić p. Koerbera <lo ustą
enia, g<lyż SłcwiaJ'1s.zczyzna), która prze
eż \V Austryi liczebnie góruje nad niem

~ :rzną, od p. Koerbera niczego spodzie
- ać się nhrdy !llie motie. 

z Watykanu. Organ watykański 
sservatore Romano" został' wpawawio-

' r dQ ogloszenia oostępudących u;waig, do
„ 'czących przemowy Combesa: w Auxer-
t • 

w któreJ była poruszona spraw.a sto-
- t~ku r2'1du1 francuz.kiego do Stolicy św.: 

1. Stolica świ. nie .\YS.trzymyWala się 
gdy od brania pod roz.wagę propozycyi 
ądu fra111cuski~o w sprawie obsadzania 
r6żnionych stolic bisikupich, także i w 
ypdac:h. gdy nie byJa uprze:cl'nio, jak 

byto w zwyczairn, powiadomioną w 
o<lze prywatnej. 

2. Stolica św. nie zgadzalai się nigdy 
kandydata· do stolicy biskupie)), przed

. a:\vionego przez teraźnilejszy rządi fran
- iski, sko:ro to byl kandyda~, którego 

zekonainie polityczne skfaniiaty się ku 
zą<lzeniom republikaiiskim. W podlob-

' rch wypadkach Stolicai św. pO\vodowa
- się wyłącznie pow1odami ka1nonicznymi, 

z3:te.m u:z!]a.nymi przez sam konkordat. 
- 3. Ilekmć Papież rzymski„ jako je
i ·n.y naj,wyżs.zy. rozjemca w spra.i\viach 

oilno·ści kanoniczn~ d.o godności bisku
- e1, czul się spowooo\vain·yrn nie ogfaszać 

zycz.yn moż!iiwego niezgodzenia się. na 
ntd:y<lata - to w1 każ<lym mzfre przedsta-

~ iciel Stolicy św. miat zwycza~ zaiwiad'o-
ieni1a o nich rząd.u, \VecHe miary i sposo

- , na jakie god:ność i cześć 'kand'ydata 
zw-a.lafy. 

4. Stolica św. nrigdy nie zaprz.ecZJała 
araktem cibowiąz.uiące:go ukla:dll), któ-
go \vyrazl~m jest konkordat. odróżniają: 

- atoli odJ artykułów organicznych, i ma 
ześwia<lcz.enie., że ze sweij stroiny prze

- rzegafa śdśle przyjętych .na się Z!CJ1bo
iązań. 

i 5. Stolica św. nie przestała rząd:o1wi 
ancus:kiemu żadnego oświadczenia ·do

- czącego rozdziału między Kościolem a 
lłst\vem, anu też żadnej Pogróżki w spna-
ie opieki francusk iej m\1 katolikami na 
schedzie. 

Z Japonit PrawdiO'podobnie z począt
, ·em przyszłego miesiąca wydana: ·będzie 

wa pożyczka wojenna w1 wysokości 80 
li ilion.órw jenów. WamnkL dotąd nie są 
- taI:one. 

Donoszą z. Czifu, że przyby~-0· tam kil-
1 l korespondentów wouenych w. powmcie 

ojczyzny, 'którzy byli przydzieleni d-0 
- p-0f1skiej armii kolo Liaojainf;ru. Kore-
- ooo-enci ci oburzeni są na Japo11czyków 

zbytnie Otgrankzenie ich dzfafani1a Jako 
. respondentów. 

a Z Rosyi. Do Petersburga n.adeszty 
, zędmvie listy strat rosyjskich w wal.kach 
ż d Lia()lja111giem. Padfo wedtu.g 1nich 
e ·óch generałów, 250 oficerów i 21,552 
- nierzy. Szkody rosyjskie W\ materya-
1, eh v.:Djennyc'h wynoszą 57 m:lionów m-

. Wobec ogtosz.onej mobi1iz.acyi, wszy
~, .y oficerowie rezerwuwi, zaómu1jący sta
a 1wiska1 na kole~ach warszawskich, będą 
- v1olani :albo db anrrrii czynnej/, a]bo do 
: UIŻ!by kolejowej na. Dalekim Wschodzie. 
1 inister komunikacyi po Porozumioniu się 

mini'Strem wo.iny za.wiadomiit kolei Nad-
- niślańskąi, że mai uwolnić ze służby ofke

w1 rezerwy,, zajmujących posady buchal
r rów„ techników. referenrtów11 rachmi

rą rzó:vl i t. d. Po skończeniu wc~ny mają 
: wolani wrócić na posady nie nixsze od 

10wanych przed' wojną. 

Z róinvch stron. 
· B.aukau. W kop.aJ111i ,.f riedrich der 
c rosse" poni-ósr śmierć wskutek nieszczę
~ i.iwego wypadku 28 letni i!'órnik Iiampel 

H{)rsthausen. 
ł, Horde. Odi wtorku streikutią tutaj mu

rze. 
Berlin. Tute1Jsza gazeta „VorW'ł-lrts" 
·kryla na podsta1w1e niezbitych" d!Ql\.VlO

- w',, że na bri·c'Clnych wych()idźcórw· czatu
• tu oo dwDrcach .UJrzędnicy forytowanej 
0 i·elce przez rzą<l linii okrętO!Wej hamlbur
• o-amerykańskiej, kt6rzy ka.żdego przy-

Z'<linego pochodzącego z Królestwa lub 
~ osyii. r~idują i zmuszają, do na.l'oy.walnia 
n rt okrętow:yd1 od zarz~<lu· lfi.nii hambwr

o,_aane r-Ykar\skie~. 
Je.żeli ·nie ch:cq tych kart prze:wozo-

wych naibywać, usiłując dostać się do 
Hamburg~ a ztąd do LondynUi, ~resztują 
kh przy czyooej pomocy berli11skiei poli
cy~, przewożą do stacyi rzek-0mo sanitar
nej Ruhfeben pod Berlinettl\ tam ich se
gregują, i jeżeli nie chcą jechać <l:o Amery
ki za wykupieniem 140 mr. kosztującej 
kairty przev\'10Z1orwre.i linii hambursk0-ame
rykla.ńskiej1 wtedy odstawiia3ą ich z pomo
cą policyi do grnnky rosyjskiej. 

Kooiecz.nem jest, żeby wobec tych 
pnaktyk policyi berlińskiej i protegowame
go przez: nią, zarząd11 lini'i okrętowe1j ham
bunko-anneryka!1sketl (Ballinai) prasa war
SZaJ\V1skai hldbwi w Królestwiie, madącemu 
chęć wyljścia z kratiUi, dlala naileżytą prze
strQ'gę. 

Nieostróżnii wychod(lcy, <kt&rz:y nie 
madą dostatecznie języka, niemieckiego, 
latw10 tu mogą wPaść w pułapkę, stracić 
swoije pieniąd;ze, i dostać się z: porwrotem 
na gram·kę - msyj:ską. 

Monaster. Przeszlego tyigodinia- zo
sta.t nowy ko·ści·ót w Listemohl przez br
skupa paderbornskiego uroczyści-e po
święcony W1 obecnoś·ci ka-n. dr. Schni.itgen 
z Kolonii, któremu parafianie wybudO!\Va
nie tego kościoła z1awdzięczaJą. Był tam 
dawniej kościólr i klasztor Augustynów, 
który r. 1803 seku~aryzowany zostal. 
Resztę sprzed'ano r. 1818. Ks. kan. dr. 
Schtniitge1n z 'vid'z.ięczności ·dto param, z 
której pochodzi:, ku'Pił grunt n budynki 
przebm:lowane i swoim lmsztem prz:ywró-

' dl' kościót Uczynil to, jak ·zapisano, na 
pobcJżną, pamiątkę 01jcai swego., który tam 
•r. 1813 się urodz!it i na p•odzŁękowanie Bo
go za, obfite ·btogosfawieństwo BOIŻe, u
dzielone rodzinie. 

Rozmaitości. 
Tajemnica konaku. W tych dnfach 

ukoI1cz0in10 w BiałogrQ<lzie bmzJ~nie sta
rego pala:cu królewskiego, pamiętatiąice1go 
~eszcze cz.asy ks. Miłosza, a w którym' 
jak wkl<l<>mo;, zamordowaino W1 r. z. kró
lewską parę serbską. Omac.h zlburzono na 
roz:kaz: króla Piiotra. Podczas bu rzeinia 
wyiszl.o na jaw wiele tajenntnilC starego ~
łacu. Odkryto natlpiernn kurytarz pc<lz1e
mny.1 który pr:owa·dzil z. garderoby kró
lewskiej do t'wierd:z.y, a stamtąd, jak przy
puszczaijq, pod Dunajem na stmnę węgier
ską. Kury.tarz: byr w, wiem miejscach tak 
zaisypa111y z.Lemią i gruzami, że dotarto nim 
tylko ()I kirka rnetrówi poza graniice twie.r
'd!zy. - O istni·eniu takiego kuryta1rz:ai w 
·pa:lac:ui mówiono już <lawino, inikt ie<l.TI.ak 
ni·e '\Vheldlzial. g<lzie się zaczyna. Drugiem 
odlkryciem b'yla zamurowana! piw~nica, za
wierająca kilka szkieletów lu<lzkich: i na 
rzęd:Ziai tortury. W ściainachi z:najldowały 
się wtrnurowa1ne kó!ika· żelazne z dluigiem 
tań.cuchamL Jak przyipusz.czaią,, wtrąca

no tu ctaw~nemi czasy ose.by, niepożądane 
u dworn. Da:lei odkryto w tylneJ iczęśc 
pałacu żelazne schody kręcone. pr-0wa 
<lzące rów.nież do zattnurowanej pi:wnicy 
Przypusz,czaino1, że jest to rówinie.ż więzie 
nie, po rozb:du jednak mu·m z,naJ.eziono w 
piwni.cy tylko tllO·niczki z. zaschlemi· kw'ia 
tarni i ·drzer11vkami, byl to więc bezi :wąt 
pienia ńieg<l:yś 1Q1gród z.imoiwy ks. Milosza 
W.śród) fudu1 serbskiego krąd:yiły zawsz 
legenidly:, że w podziemiach konaku1 zako 
panie są wieFkie 'Skar.byi, z11rnl-ez~ono wsze 
laiko tylko próiJną skrz'Y'!1ię żelazuą, prze 
rdzę zjedzoną, oraz mnóshvOi próżnych 
f!a1sze:k i dz·banów <lo wi1na. Prócz: tego 
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przy rozkopywaniu ziemi wydc·byto te 
na jaf\V resztki sta·rej bT<mi tureckiej1. mż 
ne monety rzytmSlkie i sta.rożytne na.czy 
11iai gliniane. Przedmioty te zfożd.ilo 'W 
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-
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muz,eurnJ bialiogrodziki em. 

Osłałflie wiadomości. 
ił 
. 
-

W i e de ń. Rząd austryacki zamów 
u Angiełski'ei firmy Jarrow 6 antytorpedo 
wców i 24 łodzie torpedowe, 2 statki ka 
żdego, rodzaju, wykończone będą w prze
ciągu 10 miesięcy • 
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-
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O des a. Wczoraj ·rano wykonatl{) za 
mach n.a komendanta miasta von Ndd 
hardta. Gdy tenże w towarzystwie księ 
cła Oboleńskłego oglądał kilka nowyc 
gmachów strzelił do niego pewi'~m 19-le 
toi ruł-0dzienf.ec z odległości 6 kroków 
Strzał chybił. a książę Oboteński wytrąci 
mlodi-Jeńcowi rewolwer z ręki. Komen 
dant rzucił się na młodego człow1eka i ·zra 
Illit sobie rękę o sztylet. Areszto-wan 
wzbrania się wymienić swoie . 

B r u n ś w I k. Dziś z nur. 
ntordetcę Duwego. 

Kalendarz. 
s 

(Ho mi 
o;t> ot a, 24 wrze.fola; Geurda b., Maryi. 
r). 

N 
relii ( 

.f e dz ie 1 a., 2S września.: Klilofaga, m., A•· 
S wii;tepełk ). 

s ł o ń c e ; wschodzi, za.chodz!, 
Jutro. g. 5 m. 50 g. 5. m. 53 
Pojutr ze. g. ó m: 52 g. ó. m. 51 

8 
ehłodn 

ta n p • go dy ; W czwartek cały dzień 
e powietrze. W pfąiek tak sam(}. 

T 
połud 

er m om et r wskazywał wczora.j o 12 w 
nie 12 stopni R. wyżti,j zera. 

Od Redakeyi. 
Panu Kotowskiemu w Essen. Tak jest u 

nas z ostaly podpisy zrobione. 

tę s 
Do Mengede. Dotąd nie sfyszeliśmy, aby 
ztuczkę grać zakazano. W obec jednak 
ejszej samowoli polkyi, na wszystko moż
yć przygotowa/Ilym. 

dz.is i 
na b 

Linde IL 
Nabożeństwo polskie odbędzie się w nie
ę 25 bm .. po pol. o godz. 3~. dziel 

Ba czność ! W anne ! Baczność! 
Teiwarzystwo św. Józefa 

o znaj mia swym czlonkom, iż w niedziele 25 
śnia r. b. po pol. o R'Odz. _. odbędzie się 

ne walne zebranie i obór nowe;?;o zarządu. 
k najliczniejszy udział' członków i gości u
za Z ar z ą d. 

wrze 
rocz 
O ja 
pras 

To warzystwo ~imn. „Sokół" w Ciiinni'gield 
poda je druhom do wiadomości, iż miesięczne 

anie <0<dbędzie się w niedzielę dnia 25 bm. 
or. o godz. 3%. Ponieważ ważne spra.wy 
o zalatwienia, przeto liczny udzial druhów 
pożądany. Przedewszystkim zv.rraca się 

zeibr 
po P 
są d 
jest 
tym druhom uwagę, którzy zalegają ze skfad
kami przeszfo trzy miesiące, aby się z r.iich 

ć raczyli, w przeciwnym razie zostaną z 
rzystwa wykreśleni. Czoleml 

uiści 
to wa 

Wydziat 

T owarz. św. Wawrzyńca w Elberfełdzie 
don o si swym członkom, iż w niedzielę dnia 25 

eśnia każe się towarzystwo nasze ode
w ogrodzie p. Olatha.ara, Królewska ulica 
po pol. o godz. 3. Prosi się cz.tonków o 

v,rrz 
brać 
182, 
pun ktuałne przybycie. Z a r z ot d. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
<lon osi swym czfonkom i wszystkim R.odakom 

kolicy Ltitgendortmund, iż od 7 do 12 paź
rnika jest sposobność do spgwiedzi św. 
zę szan. Rł'>daków, ażeby na polskie nabo
two przyby1v niewiasty, bo chcemy zalo
ć Bractwo Różańca św.. O liczny u<lzial 

wo 
<lzie 
Pros 
żel1s 
loży 

w n ab-Ożeri.stwie prosi Z a r z ą d. 

Czołem druhowie w Marten! 
Ninieiszem donosi się druhom, iż miesię

czne posiedzenie odbędzie się 25 bm. na saii 
Kortmanna o godz. 1. Wszyscy druhowie 
ni się stawić, gdyż są waiine sprawy do 
twien:a, któi:e powinny każdes;o druha rn
sować. Przedewszystkiem napomina się 
1ów. którzy zalegają ze sk!adkami, aby się 
cili z nich, w przeciwnym razie będą z li
wykreśleni. Gośce mle v.··dzi::i.ni. Czolem ! 

p. 
win 
za fa 
tere 
c!rul 
uiś 

sty 
Wydz'.ał. 

wić 
Uwaga: Druhov.rie w:rdzia!u w~nni się sta
<lla kosz~o oorozumienia o godz.. 12%. 

unktualne przybycie wydzialu jak i wszy-op 
st kl ch druhów uprasza Prace!, prezes. 
-

T<>w. św. M.łch.ata Arch. w Hochiełd 
don osi swym czlonkom i wszystkim Rodakom 

z bratnim Towarzystwom, które zaprosze
odebraly, i te. które dla braku oi.dresów 
roszeń nie odehraly, prosimy, aby przybyly 
horąrrwiami i paJaszami. Porz;i,dek iest na
ujący: Rano Msza św. na intencyę t()'\\ra

ora 
ni a 
7,ap 
z c 
st~p 
rzy stwa. Przyjmowanie towarzystw bratnich. 

odz. 4 polskie na.bożef1stwo. Pn rn~bożef1-
e pr;r,ywit?~nie bratnich towarzystw i gości 

o S?: 
stwi 
prz 
wy, 

e;r, prz:ewodnic7,,.ącego. Po~em koncert, mo
śpiew i deklamac:re. Wieczorem. ~dy i\aS 
nie tl'JWoi.rzystwa opuszcza, zabawa z tań
. Spodziewamy sie, iż nas brntn~e towa

hrnt 
cem 
rzy stw~ oraz Rodoi.cy licznie odwiedza. iasyfa

braterskie pozdrawienie. W irt)ieniu to
zystwa św. MichaJa Arch. w liochfeki 

my 
war 

dni 

Ant. Pieta-zak. przew. 
Uwaga: Rocznica odbędzie sie w niedzielę 
a 25 września po pot. o godz. 4. 

R e c k 1 i n ~ h a u s c n. 

stw 
W niedzielę 11 bm. zalożono tu tov.-arzy

o loitervi·ne „Na<lzieja". Przys7..fe zebra.nie 
edzie się w lokalu „Villa Pranka", dnia 2 odb 

pa zdz.iernika o godz. 12 w poJu<lnie . 
Do 7.arzadu zostali obrani: nrezescm Wa
yn Ole.iniczak. za.st. Stan. Szymczak. se
tarzem St. Szczorek. zast. Piotr Sokofow

wrz 
kre 
ski, kasyerem Mich;:i,f Nikoliti ski, r.ast. Józef 
Len-__ o_r_cz_yk. W. Olejniczak._ 

Towa1·zyst.wo św. Wojciecha w Kaman 
don c•si Siwvm ctfonkom i wszystkim Rodakom 

mieszkajym w Karnap i okolicy, iż od śr.;.-
28 do piatku 30 h. m. bę.dzic spf'>Sohność d'l 

za 
<ly 
SO mviedzr św. dla Pe-laków. Przybedzic d. 
O.ie iec Erazm z Essen. Kto nie mr.że "- t~n~ 

sie przys.taoić do spowie}l7i św .. to mooe 1!1/· 

n w sobotę 24 i w niedziele 25 t uczv1111.:, 
cza 
ter 

ic'waż jest także ksiadh. którv po ::>ol s.ku 
owie.<l7.i srucha. w. ric-dzi~le. 25 oo n 

pon 
SP 
~c<d 
baż 

7.. 02 będ7.ie polskie nahozcnstv. „ 
eństwie iebranie. O liczny ud·, 

-
Bra 
pod 
pr1, 
dzi 
bra 
s 
i~ 

Górą wiara, strzelcy! Baczność! 
Tow. pols. strzelców w Marten i Lilt2endort ... 

muod 
dorrosi swym cz.lonkom, iż zebranie odbędzie 
się <inia 25 września o god~ 3 po pol: w lokalu 
p. Distetkampa, na które się wszystkich człon
ków oraz Rodaków zaprasza. Na porządku 
dziennym są bardzo ważne sprawy do zala
twienia, przeto każdy c.zlon.ek jest ~~ądany. 
Kto nie przybędzie, sam sobie szkodzi, tak sa
mo prosi się tychh Redaków, którzy na zaba
wie mieli zamiar przystąpić do naszego grona. 
Kochajmy się! Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę dnia 25 
bm. bierzemy udzial z chorągwią w rocznicy 
poświęcenia chorągwi TOl\V. św. Michala ~ 
Hochfel<l. Chorążni i asystenci, tak samo t 
cz.lonkowie winni się stawić w czapkach i o
znakach tOl\Varzyskich o 11:odz. 1 ·w pohldnie na 
sali posiedzeń. Pociąg odchodzi o godz. 1 mi
nut 42. O liczny udzial uprasza się. 

J. Leśniewski, sekr. 

Tow. „Jedność' p. op. św. Statrlsława B. 
w Essen. 

W niedzielę dnia 25 września rano o godz. 
7 będzie odprawiona Msza św. .na intencyę 
Towarzystwa w kościele św. Gertrudy. Do 
Sakramentów św. będz.ie towarz. przystępo
wać później, co zostanie jeszcze ogfoszone. P<> 
pel. o godz. 3 odbędzie się przyszle posiedzenie 
na którem <::z.l'onkowie mogą odebrać kartk i 
wstępne na rocznicę. O liczny udział we Mszy 
św. oraz w posiedzeniu prosi Zarząd. 

Tow. św. Józefa w Witten 
donosi swym czfonkom, li w przys.zlą niedzie
le 25 sierpnia będzie zebranie zwyczajne o g. 
3, a po zebraniu będzie zabawa z taflcem. U
prasza się wszystkich czlonków, którzy zale ... 
gają ze skfadkami miesięcznemi aby się przy 
kasie uskutecznili. Czlonkowie winni se usta
wami okazać przy kasie. Niewiasty mają 
wstęp wolny. Z a r z ą u. 

Towairzystwo św. Woj-decha w Wetter 
donosi uprzejmie swoim cz.tonkom, iż w nie
dzielę dnia 25 b. m. o godz. 3 po pol. odprawia 
jesienną zabawę zamkniętą. Rodacy, którzy 
będą chcieli się z nami lączyć, winni się z;gl'o
sić na czfonków i to do niedzieli. Tak samo 
prosimy wszystkich naszych czlonków z Wet
ter Iierdecke i Vorhalle, ażeby się jak .najlicz
niej z~rorna<lzili z żonami oraz dziećmi. 

Uwaga: Cz!onkowie winni srę stawić z 
oznakami. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Franciszka Seri. w Hoist~e 
oznajmia swym czlonkom, iż przyszJe po1S.1e
dzenie odbędzie się 25 września o stodz. 4 po 
pall. Dnra 28 września bierzemy u<lzial z cl~o
rągwią na przybycie wiel. Biskupa. Chodzi o 
porozumienie się w tej spraw~e na tern, zebr~
niu. O punktualne przybycie czfonkow sii: 
uprasza. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi uprzejmie swym cz.tonkom i wszystkim 
Rodakom w Linden i Dahlhauscn i okolicy, iż 
'". niedzielę dnia 25 września obchodzi towa
rzystwo nasze 12 roczni~ę swego ~t~erua. 
Ti.rtoczystość odbędzie się na sali p. Schillera. 
Sza.n. To\v. św. Józefa z Dahlhausen uprzejmie 
upraszamy, aby zechcia.lo wziąć udziat w na
szej uroczystości. Czfonkowie innych to-w-a
rzystw chcąc nas odwiedzić, muszą się okazać 
odznakiem towarzyskim. 

Porzą.dek uroczystości: I) Otwarcie kas:r 
o go·dz. 3. 2) Otwarcie u roczystości o ~o~z. 4 
przez przewodniczqcego. 3) Koncert, s~1ewy 
i deklamacye. 4) O godz. 60 barazo piękny 
teatr. Wstępne dla czfonków 50 fen., dla go
ści przed czasem 75 fen., przy kasie 1 mr. 
Czl'onokowie niewyplatni placą jak niecz.ton
kowie. 

Uwaga: Posiedzenie odbędzie się tego sa
tJ.11e~o dnia o godz. 11 przed poludniem zaraz 
po wielkim nabożeństwie. - Na intencyę uro
czystości odbędzie się ~ ~od?· 0 4 na.bożeń
stwo polskie. Uprasza się o liczny udztat. P o 
ukończeniu nabożeństwa dopiero wyruszyn1y 
na salę. O jak najliczniejszy u<lziaI w posie
dzeniu i w rocznicy naszej prosi 

Z ar z ą d. 

Wiec kowali w Wanne. 
W niedzielę. d1 2 października odbędzie 

się w Wanne wiec kowal!, Po·laków z Westfa
lii i Nadrenii. 

Bliż~ szczególy zostaną, og!oszone. .• 
„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

Wiec polski w 



Baczn~ Rodacy z parali Smolicktei p. Koby
Baem. 

Zapraszam szan. Rodaków z wyżej wy
rnicnione.d parafii, poniewat nas jest spora licz
ba na obczyźnie, aa wspólną pogadank~ w ce
lu sprawienia jakiej pamiątki do naszego ko
ściółka, i w celu zalożenia komitetu, na niedze
lę dna 25 września o godz. 11Yz przed pól. za
raz po sumie ·w lokalu p. Allekotten w Alstaden 
przy kościele Serca Jczusvwe~o (Altmarkt), 
5 minut od dworca. Stan. Kuczyński. 

Tow. św. Rucha w Dyscldorfte 
donosi swym czlookom i RO<lakom w Dysel
dorfie i oko~icy zamieszkalym, iż w niedziele 
dnia 25 bm. urządza zabawe pCY.legalną dla 
czlonków wstępujących do wojska. Początek 
zabawy punktualnie o g-odz. 6 wieczorem w 
lokalu .,Rheinischtr-łfof", ul. fryderykowska 
13-15. O liczne przybycie prosi Zar~ 

Czołem! Baczność druhowie prezesi J na-
czelałcy okręgu IX. 

Donosze niniejszem uprzejmie, iż zebranie 
prezesów i naczelników naszego okrę~u odbę
dzie się w niedziele -;4nia 25 września po pol. 
o ~odz. 4 w l(astroI>ie iw lokalu p. Wilhelma 
Schnettelker (Restaurant Monopol), ulica Mun
ster nr. 6. Liczny U<dzial jest pożądany, po
nieważ na porządku obrad są bardzo ważne 
sprawy. Gdyby który z druhów prezesów z 
powodu za·baw sokolich nie mógl na zebranie 
przybyć, zechce swego zastępcy wys.Pać. Do 
okręgu IX. należą: Kastrop, Rauxel, l(otteo
burg, Mengede, Gerthe, Kirchlinde, Marten I„ 
Marten II., Dortmun<l, Ltiti.rendortmund, Ewin~. 
ftćirde, ttcmbruch i Lan~en<lreer. Czol'em ! 

Bernard Zmudziński, prezes okręgu IX. 

Tewarz.. gimu. „Sokół" w I\irchllnde 
donosi upr:z;ejmio svrym czlonkom, iż w nJe
<lzlelę 25 września obchodzi towarzystwo ie· 
sienną zabawę, po.Iącz.oną z koncertem i p~i
sami gimr1astycznemi. oraz tańcem na sałi p. 
H. Schumanna, na którą Towarzystwa, cz.ton-
ków i gości zaprasza Wydz.i.al. 

Tow. św. Walente~o we Wanne 
pO<iaje swym członkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 25 września obchodzi towarzy
stwo 14 rocznicę istnienia' sw~o. Czlonków 
bez wyjątku zaprasza sie wraz z rodzinami. 
Qbchó<l uroczystości odbędzie się rano, o godz. 
84\1.sza Ś"\V. na intencye towarzystwa, na któ
rej na zako1'tczenie odśpiewana będzie pieśl1 
kościelna o św. Walentym. P.ieś11 o św. Wa
lentym znaj.duje si~ w każdej ustawie, .kto ,nie 
ma w książce kościelnej. O ~odz. Ą płaca sk1a
dek miesięcznych, o godz. 5 rozpocznie się za
bawa z koncertem ·i teatrem amatorsk,im p. t.: 
„Szkota dla niewiast". Czl'o.nkowie mają wstęf) 
wolny, tak samo i ci, którzy wpiszą sie na 
ctlonków. O liczny udzial: w zabawie uprasza 

Z ar z ą <l. 

Baczność! Bochum-Jlofstede ! Baczność! 
Sza.11. Rodakom i R.oda.czkom z Bochum

liofstede, 'Riemke i okolicy douosi. się, iż Ko
lo śpiewu „Chopin" urządza jesienną 7..abawę, 
połączoną z koncertem, śpie'vvem i tańcem. Za
bawa odbędzie si~ w niedzielę <inia 25 września 
. ua f;ali p. Natrop, ulica Bismarckstr. nr. 3., i to 
w zamkniętem kólku. Rodacy chcąc brać u
dzial w zabawie, muszą się <lać przed czasem 
na cztonków zapisać. Goście mają wstęp tylko 
za zaproszeniem. Początek o godz. 4 po pol. 
O liczny udziat w zabawie prosi Zarząd. 

Uwaga: W tę samą niedzielę odbędzie siQ 
tak samo lekcya śpiewu o godz. 03 na sali 
7.Wykłych posiedzeń. Szan. czJonków, oraz Ro
dakó\v. którzy jeszcze nie są w Kole naszern, 
aby tak samo się stawili, jeżeli chcą broc u
dzial w zabawie. gdyż tam będzle sposobność 
do zapisania się na cz.lonka. O licz.ny udziat i 
-punktualne przybycie szan. czlonków oraz w 
lekcyi i zabawie prosi 

Fr. Karbowski, przew. 

CZOLEM! 
Towarz. 2lmn. „Sokół" w Rohlinghausen 

urządza na sali p. fr. Peter, ul. Bochumer Str. 
<inia 25 tm. zabtlwę pożegnalną <lruhów wstę
pującycl1 do wojska, polączoną z ćwiczeniami 
i tańcem. Początek zabawy o godz. 4. Szan. 
Rodaków z. Rohlinghausen i okolicy uprzejmie 
sic :~aprasza. Wydział. 

Uwaga: Miesięczne posiedzenie odbędz:e 
się 25 tm. o. godz. 2~ po po!. na dolnej salt. 
Druhowie zalegli ze skladkami winni takowe 
przed zabaw~ zalatwić. Liczny ndzia.t dru
hów pożądany, ponieważ mamy ważne sprawy 
do Z i.<. fa twienia. fr. Bała, sekr. 

Baczność! Czołe"! Baczność? 
Towarzystwo glmn. „Sokół" w Dellwi2 

.urządz3. w niedzielę dnia 25 bm. drugą roczni· 
cę swego istn:cnlia, na którą wszystkie gniazda, 
które zaproszenia o<lebrary. i te, które dla bra
"ku adresów zaprosze(1 nie otrzymaly. oraz 
wszystkich nam życzliwych rodaków ~ okoli
cy serdecznie zaprasza.my, a staraniem na
. sz:ym będz.ic, wszystkich zadowolić. Pro
~rarn zabawy: Strzelanie do tarczy o nagro-

y, koncer't, ćwiczenia gimnastyczne, a pomię-
tn-.1i ~piewv i deklamacye, oraz taniec. 

. ' Wyd1Jat. 
· •qzielę o ~odz. 2 

na które 

Bradwo Róża6ca ~w. w Schonnebeck 
podaje WSZ)'Stkim Rodakom i Rodaczkom do 
wiadomości, iż dnia 25 bm. obchcdzi Bractwo 
poświecenie chorą~wi. 'Rano o gooz. Yi9 jest 
Msza św. na intencyę Bractwa. Po pol. o g. 
2 przyjmo-..ranie bratn. Bractw i Towarzystw. 
O godz. 04 wymarsz do kościola na naboże.i.1-
stwo. Po nabożeńshvie uroczy:stość na sali p. 
Niekamper. Będą śpiewy, koncert, deklama
cye, a przy końcu teatr „Adam i ewa." Zy
czli~re nam Bractwa i Towarzystwa prosimy o 
prz,ybycie. Upraszam te Bractwa i Towarzy
stwa, które zaproszenia odebrah', a jeszcze 
nam nie odpowiedzialy, aby niezwlocznic odpi
sać nam raczyly. Wstępne dla czlonków to
warzystw 30 fen., nieczlonkowie placą 50 fen., 
a niewiasty 20 fen. Nadzełator. 

Tow. §\v. Jacka w Bismarck 
ckmosi1 swym czfonkom i wszystkim Ro
dakom w Bismarck i okolk:y, iż w nre
dzielę 25 wrześna obchodzi towarzystwo 
14 rocznicę swego istnienia. RocZITTica od
będzie się na sali p. Lindego zaraz przy 
ka1W·ltokim kościele. Towarzystwa,, które 
zaproszenia odebrały, także i te, które dla 
braku adresów zapr-0sze(1 n.ie odebrały, 
prosimy, aby na·s swą; obecnością, za„ 
sz-czycić raczyły. Nie możemy tak, jak 
drugie towarzyst\va <Jbchodzić mczni·cy z 
nabożet"1stwem polskiem, dla braku ducho
wieństwa Polskiego. W sob'otę będ!z'ie od
prawiona: mszai św. za. nasze towarzy
stwo. Program uroczystości następujący: 
1) O godz. 4 przyjmowanie bratnich towa
rzystw, 2) o godz. 315 otwariCie uroczysto
ści i przywitanie szain. Rodaków i gości 
przez. przewodniczącego. 3) Koncert, 
mo·wy, deklamacye i śpiew czterogłosn
wyi, wykonany przez Koło śpiewu ,,,Owi~
zda, Jednośd". 4) Teatr p. t.: „Ka,chna". 
\Vstępne dla członków towarzystwa. na
szeg-o i innych towarzystw wynosi 30 f., 
"oście przetl czasem 50 fon., p·rzy kas·ie 75 
fen. Niewiasty mają wstęp woliny. Kon
cert wykonany przez kapcl\m~strza p. Ka
czmarka z Schalke. Swdziewamy się,, iż 
tymrnzem szarn. członk-0\vie, także i goście 
na sali wszystkie miejsca zabi·orą, a także 
mamy nadzieję, iż ta opiesza1ość w Bi·s
marcku raz ustanie., i szan. Towarzystwa 
jak'O i wszyscy życzliwi Rodacy przy
czynią 1sie do upiększenia nasz.ej ro.c.Zlni1cy. 

Zarząd. 
Uwag a: Zebranie od'będzic się 

przed zabawą o godz. 314 po poL O jak 
nailiic:znieiszy udział w zebrani.u, a także 
w zabawie uprasza 

F. Niedz'.i<Cłski, przew. 

Tow. gimn. „Sokół" w R.ottltausen 
urządza w niedzieli: d~1ia 25 września pierw.;zą 
zabawę na pożegnanie swych druhów, odcho
dzących do wojska. Zabawa odbędzie się w 
lokalu p . .Emila Schmitz, przy ul. Oarten0ruch 
Vihagenstr. Początek o go<lz. 4 po pot Za
bawa będzie zamknietą. Roda.cy z innych 
gmin, chcący brać: udzia·l, muszą dać sie za
pisać na cztonków. Sposobność do tego b~
dzie o godzi. 11 przed pol. i podczas zabawy. 
Zwracamy uwagę gniazdom „Sokolim", które 
otrzymaly zaproszenia, aby nns raczyly licz
nie odwiedzić, gdyż nas „Sokól" znosić musi 
przeszkody rozmaite od naszych najserdecz
niej.szych, a nawet od swych Rodaków. Z 
pierwszymi sprawa zalatwiona. Aby druhów 
przekonać, prosimy gniaz.d,a sokole o poparcie 
prz.ez wziecie udziałiu w naszej zabawie. 
Zwracamy uwagę szan. Roda.kom i Rniazdom, 
którzy ido nas przybęd~, iż z dworca Gelsen
kirchen tr?.eba iść zaraz ulic~ Wei<lenstr. Jest 
tylko 10 minut <lrogi. Z dworca Dahlbusclt
Rotthausen jest 6 minut drogi do naszego loika-
lu. Czarem 1 WyclzJat 

Uwaga: Druhom naszego „On·iazda" 
zwraca sie uwag<:;, iż ćwiczenia odb~d<".l sie w 
piątek <inia 23 bm. wieczorem o go:dz. 7. 
Uprasza sie o liczne i punktualne przybycie. 

Wiec w Lfitgendortmund. 
Wiec „Zjednoczenia" odb~dZ'ie si~ w nie

dzielę 25 września o godz. 11Yi na matci sali 
p. Spechta. R.odaków z caki okolicy Bćiwing
hausen, Somborn, Werne i Marten uprasza się, 

aby na wiec ten jak najliczniej przybyli. Om?.·
wiane będą rozmaite sprawy bieżące, tyczące 
się organizacyi zawodowej. 

„Ziednoczen·:e zawodowe ool~!de" . 

"lViec w Dortmund. 
Wiec „Zjednoczenia" odbędzie si~ w nie

dzielę 25 bm. o godz. 5 na sali p. Jankowskie
ge> przy ulicy Betenstr. Ponieważ wielu je
szcze 'Rcxlaków z okolicy Dortmundu do orga
nizacyi n'ie należi', zatem pożądanem jest, aże
'·v ...!Ja wiec ten jaknajliczrriej przybyli. 

„ZJednocze-&e zawodowe polskie". 

iia zawo·dowego p-01-
,, niedziel~ dnia 25 

1
' • .l~hei1nischer 

- Omawia-

Wielki wlec w Essen 
Bac1moić Bekrnci ! --dla Polek i Polaków 

odbędzie się w przyszłą niedzielę dnia 25 
września o godz. 11 przed poł. w ~li „Al
łł"9dushaus", ul. frohnhauserstr. 

O liczny udzial Rodaczek i Rodaków 
z Esse111 i ()koltcy uprasza si1ę. 

Na wiec przyb~zie mówca z Polski. 

Wielki wybór 

kuferków, SZCllOtek podług 
przepisów i wszystkie inne ar· 

ty k.uły dla rekrutów 
bardzo tanio. 

Bezerwljcf ! BezenvUci ! 
11 Obrazy -.i 

wojekewe i inne opro.wiam wo własnym 
warliZ a.cie prędko i tanio. 

Frantiszek Józefoski, Herne, 
Ba.hnhofetr. ó2, naprzeciwko nowej ulicy. Co 

Wiec polski w Kapien. 
W nied7Jele 25 września o 4 po pot. odbe· 

dzie slę w sali p. Goertz, ul. Bahnhofstr., wiec 
polski w ce'lu omów:enia spraw narodowych, 
religijnych J materyalnych Polaków na ob
czyźnie. O liczny udział Rodaków z Kamen, 
Heeren 1 okolicy uprasza się. 

Dom p6:lski " Eottropie. 
Dotąd wp!ynęio 1114,10 mr. 

skfadki '11a' powyższy cel po.sylać można p 
adresem: Jan Swoboda, mistrz krawiec 
Bottrop, Westf. 

Na wiecu przemawiać bętlzie taikże 
mówca, który z Polski przy:bę.dzie. ....... 
Poczciwą służącę 
Pclk'I na dobre z.uługi, 
to.le.że 

dwóch UCZQf, 
którzyby mieli chcć, vvy
uce:yć eit1 CPIJ to kG· 
waletwa, la•iernict •ftt1 
etelmacherstwa lnb ry
r.ur~twa, poazukuje 1111.

tychmiaet 
.-aa H.ortylewski 
luksuMwa fabryka po-

wózów, 
w Solingea ---···· Dom 

i mor~~ ziemi .rnpełnie 
przy mieście leż~e<>.i jeat 
tanio ~ aahycia. Zgło-
1ić Iii~ mo1'n& de 

Wlaclalla, 
B tchu m-H o fa te de, 

Ba1·,1tr. 2. 

Mlode dziewcze 
urttiejąca pe pel11ku i 
niemiecku z n~t.ycamia
stewem wynag1·od1:eniem 
:w Bl\llk„ pHZQ•uje. 

V. Hamm, 
1\ła.d tnvaró"Y krótkich 

i ,„eł& uyclt. 
w Brwcłi h&·&lilcn, 
a.a.rożnik: A.lbrncllt11tr. 

Z e1.ela••tkjw 
~ewttltSc• 

pokzelrnje na litde za
raz lub póżale,j 

8t. l'„awi-«!kł, 
llZC,VC polski 

w II o.c hl arma r k przy 
now•~.i Ooluii nr 231. 

„Zwlązek Polaków". 

Skład polski w Kaslropie ! 
Szanownym Rodaczkom i Rodakom z K&• 

!!ltr.-pa. i okolicy pi;,Jecam w największym wyborze 
a po cenach najtańszych : 

Ubrania dla g•rników do pracy. 
Jlaterye 

na. &uknie dla. niewiast, · na fartuchy, bluzki, na 
nt.tsypy i powłoki. 

Płótno do kosz•l, :flanele, bar
chany, kołdry do 8pania i do na

IJ;r~p„a•ia ł9'żek. 

Pierze darte i puch (kwap). 
Bieliz11ę: 

ko~ule, półkoszulki, kołnierzyki, mankiety, roczniki, 
krawaty itd. 

nbra11a podłag miary 
l'od gwnrancyt\ dobrego leżenia dostarczam w krót

kim czasie. 

Wielki skład materyj na ubrania 
dlą mężcv.yzn i cl1łopców. 

Ceny bardzą taibh I 
- -------· lJ!!ltłoaa tt4'era i rzetelna t 

Rodacy! Posti;pujmy zawsze według husł& I 
8w9J de swcłJ• ! 

Z 11zacunkiem 

Andrzej No"'icki, 
w KastJ.•opłe, ul. Bahnhofstr. 4 a . 

AM Heewąee "'%46&&** uwre ;aa 

Marten, 
stt~cya. LUt.gendortrnund, 
ulica. Bismarckstr. 

Szanownym Rodakom donoszQ, iż sprowadziłem 

wielki wybór ------

p 
1 

Ks 

ro 

p 
c 
u 
s 
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Diałeryi modnej,trwałej, na ubrania,spadnle.paletoty ,płaszcze ltd. u 
Pólecam także wielki wybór bielizny, krawatów~ :kapeluszy, maciejówek, materyi na 
suknie fartuchy, obrusy, rctczniki. na pościel itd. ·wszystko po dogodnej eonie. () 

Sokolskie ubra11.in. wykonuJę po bardzo nizkich cenach. Mam także ko· 
szulki i paski ua składzie. 

Wawrzyn Franka 

Dobra sposobność! 
Swój do wego t Swój do swego! 

Jedyna polska destylacya w Westfalii 
poleca szanownym Rodakom, kupcom i przemysłowcom po cenach a..- nDjlepszy towar . ._ 

Pra'Wdai"W"e polskie 'Wina 
wszelkiego rodzaju likwory, koniak, rumy, araki i t. d. 

Prawdziwy miód kasztelaii.skł, 
najlepszy napój dla .?.drowych i chorych. 

------ S p e c y a I n o ś ć: 
••zgod.a" i „O'WocóW'ka". 

Właściciel : 

IG. KWA.ŚNIE:WSKI 
w B O C H U • , Ga•iilenaustr. ni·. 9. 

""'"" ~elonktml "\Vydawntcl."na ,;Wtaru11a Polekiego"' w Boahum. 



Nr. 221. Bochum, niedziela 25-go września 1904. Rok 14. 

• 
Codzienne pismo lado we dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Przedplata kwartalna t1.l poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z O'dnciszeniem do domu 1 mr. 92 feu. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W imię Boże za Wiarę i Ojczyznę 1 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen., a za 
ogJoszenia zamieszcwne przed inseratami 40 fen. Kto 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad~ 

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: "·wiarus Polski", Bochum. ____./l.L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Ksiądz Pendziałek przyjmuje kandlydaturę. 

.,OrcdoW1niik" otrzymał dz,i 1ś nastę.pu
jący telegram: 

,.,Bytom\, 23 września (o pół do 9. rainio). 
Ksiądz proboszcz, Pe·ndz-ialek piodtrzymJUje 
swodą kandydaturę w Psz·cz.yflskoi-Ryb ... 
nickiem". 

Trzeba IQdczekać bliższych wy'jaśniet'l 
\\ii M sprawie. Ks. Pendzialek jest naj.od
powiedniejszym kandydatem w okręgu 
Pszczyflsko-Rybnickiem i postawienie in
nego kandydata oslabifoby znacznie wido
ki zwycięstwa. 

Polacy pozbawieni poczucia godności na
rodowej ucziestniczą w odsłonięciu pomni-

ka carycy Katarzyny. 
Z Petersburga depeswją: 
,.,W Wilnie nastąpiło odsłiOniGcie pom

nika Katarzyny II. z, osobną umczysto
sc1 ą. Obecni byli w. książ~ Michał i 
Ale:ksandrowicz, mfoister spra1w \\tie:winę
trznych książę Swialopelk Mirski: i 60 
przedstawicieli najwyższej szlachty p·oJ
skiej." 

Dotychczasowy gubernat·or wile.flski 
a -0becnie następca Plehwego., książę Świa
topelk Mirski, czynil n~jwiększe· starania, 
by szlaJchta polska uczestniczyła w od:s.lo
nięciu' pomnika. W edlu:g „SłOJw.a Polskie-

- go"' wezwał orr do si.ebie pp. Antoniego i 
Józefa Tyszkiewiczów:, J ó'Zefa Montwma 1 

Pawia Kof1czę, Edtmunda Bortkiewicza., 
Aleksand1ra Lub<H1skiego, Michaita Węsla
wskiegoi, Ignacego· Parczewiskieg"o i KaJrO
Ia Salmonowicza i, zwróci? się do nicht z 
przemową, w które.i zaznaczył!, że porrun:ik 
carycy w Wilnie ma tylko być do1wodem 
uspokojenia się urnysWw. Prosi.ł1 w k,ońcu 
szLachtę . by wzięła udziat w umcŹystości 
:i dala rnru1 powód do wsta\\.~ienia się za nią 

I u cara. . 
• I na takie p1ewy pozwoliła się schw•y-. 

ia tać ugodowa szlachta pol'.ska, zapomnLala 
o godności nalrod-0we1!. o honmze wlłasnym 

o· i poszla na odslo1nięcie pomnika tej, eu1m
pejskie~ nierządnicy i współwinowajczyni 
zbr.odni1 popełnione!( na namctizie p'OJs'kim ! 

łfal1ba tym wyrodnym synom Polski! 

W Porcie Artura wybuchła cltole1rai. 
łl Reuter d:Onosi dzi·ś z Tsingtau, ż.e ro
lli syjski oficer maryna,rki przyniós.t wiad{)

m-0ść o wybuichu, chok!ry w Por-cie Artu
ra. Do 19 b. m. z:al5z:lo tylko kilka wy
padków, lecz obawiać się należy, że zara
za się rozszerzy. 

Telegramy. 
L o n dy n. „Daily Telegraph" donosi 

z Tokio, że most kolejowy pod Liaojan
giem Rosyanie niie zdQłaH zburzyć, spaUły 
się tylko drewniane części. Linię kolejo
wą pomiędzy Liaojangiem a Dalnym u
szkodiz:ili Rosyanie1 tylko nieznacznie•. 

P e t er s b u r g. Pułkownik Christo
forow i porucznik ksiiążę Radziwi'U, którzy 
przybyli tudotąd z Portu Artura, udali się 
do głównej kwatery l(uropatkina z wiado
mościami od Stoessla. 

Rzym. Watykan przygotowuje uro
czysty protest przeciw obradującemu w 

·"Rzymie kongresowi wolnomularzy. Przez 
cały czas h'wania kongresu muzea waty
kańskie będą zamknięte. 

M a d r y t. Miuiste•r marynarki po-
twierdza wiadomość, że rosyjskiemu stat-

kowi „Terek", który stoi na kotwicy w 
porcie Las-Palmas, zakazano brać węgla 
na pokład. ,Terek", który jako krąż(}W
nilc pomocniczy przeszukuje statki handlo
we, chciał zabrać 2000 ton węgła. 

L o n dy n. Żona jenerała Stossla, 
komendanta Portu Artura odebrała strzał 
w ramię podczas opatrywania rannych. 

O I d y n b u r g. Głośny minister Ruh
stadt wniósł obecnie skargę o obrazę prze
cii w redaktorowi Schwe;ynertowli i Bi'er
maooowi od gazety „Residenzbote", która 
to ponownie twierdziła, że min[ster aż do 
ostatnich czasów bawił się w gry hazardo
we. 

D re z n o. Król saski zaniemógł od 
dn'i kilku. 

L i v e r pi o o I. Ajenci rosyjscy w o
statnich dniach rozwinęli energiczną dzfa
łalność starając się nakłonić właścicieli o
krętów, by za wysokiem wynagrodzeniem 
podjęli się dostawić węgla do Władywo
st-0ku. Kilka statków wypłynie na razie 
do Hongkongu. 

K a p s t a d t. Nadszedł tutaj list nie
mieckiego kolonisty, który donosi· o po
nownem powsta111iu szczepu bond-elcwa
rców w niemieckiej Afryce południowo-za
chodniej. Trudności dla wojsk niemiec
kich wzmagają się z dniem każdym. 

Polacy na obczyźnie, 

Z Altenessen 
piszą nam: Szanowna Red'akcya ,.W~taru
sa Polskiego" raczy -O'gtosić kilka s.ł:óiw1 o 
stosunka·ch tutaj panutlących. Cieszę. siG 
najprzód!, ił nasz organ sit powię:ks:zy~\, i 
sądzę, ż:e żaden Pol1ak teraz nic l1ęd-z:ie się 
wyrnawJat od zapisania .. ~W.arnsa. Pol1-
skie:go" wykrętem, 'że jest za maly, do ob
winięcia .chleba. 

Rodakom z parafii AHenessern dano
szę w iimieniu Komitetu dla spraw opieki 
du,choi\vrniej, iż. s.pra.wa ie.st na dobred diro
d:ze, bo poparl ją nasz ks. proboszcz: także. 
Komitet hyt u ks. dziekana Bi.issen wl Stee
le i przoostawił· mu· sprawę doktadn~e ust
nie i listmvnie. Ks. dziekan dzli1wit się na
wet, że ju:ż. prędzej się nie staraliśmY!, i. ie 
sami jesteśmy winni, że tak dai\vlflio u nas 
nie bylo polskiego duszpasterzia. Spraiw.a 
naturalnie została wyjaśn~ona od' a do zet. 
Ks. dziekani nam przyrz.ekt, iż się tą, spra
wą, zajmie. Ml()że nie zadług,a, a: będzie 
nam z amb01nY ooś w1 teg spnawiie na naszą 
korzyść 0głoiszoine . 

Teraz· inna sprawa. Rodacy! St.ary 
kwarta.! się koijkzY:, wieczory będą d:luigie, 
więc trzieba1 się; konieczni:e: w dobre. pi1sma 
po~skie zaopatrzyć. Ziapisujmy więc po
mię,dzy innemi. gazetami przedewszy
stkie'm organ na. obczyźniie, a {)n, z: p~wnio
ścią nic. poskąpi nam pokarmu duchowe
go. Nie wierzmy te:ż naganiaczmrr, uipra
wiaiiących wyższą politykę paniczórw, któ'
rzyby lud! J)Olski chcieli1 pchnąić 1111 inne to
ry. Trzymajmy się raczej wskazówek 
naszego ,~Wiarusa PDlskiego", który wie 
dobrZC\, gdzie nas bót ciśnie. 
„Wfa.rus" życzy Wam bracia otwarcie i 

sz,czerze: 
Kochajcie Ojczyznę, wytrwadde w swej 

wierze! 
z ufno1ściq, dz.iś .,Wiarus" idzie w Wasze 

progi, 
Choć go, spotykają i dernie. i, głogi. 
NieJed~n samolub, zct:rajca hakatysta. 
Wysytai ,,Wiarusa" a.ż. do diab<lów trzysta; 
Lecz. ,.,Wiarus" wytrwale .idzie S\V-Oją, dro-

gą, 

A śmiecie'1 , plt1tgastwo, nai bok trąca nioigą. 

W;yirącić nam z ręki „W'iarusa" niie zd()ła 

Nikt, chociażby na\\~et nadużył Kościoła. 
Brac.ia ! Bóg nas st\V-OrZY~, dobrodzie~i.stw 

dal wiele1, 
Więc miejcie. k-0chianil, ach miejde 111adzie-

ję ... 
Jedność i1 braterstwo, oświata i praca, 
Te :chwile nied.loli niech nam ciągle skraca. 
I dążmy wytrwale... cel m1iejmy \Vytknd,ę-

tYl, 
A nadeidzie kiedyś dziefr :wielki 1 świę.ty. 
Nadea<lzie: - by rychło ... 1~Wiarus.H \Vam 

to zyczy; 
Tymcza·sem jak 1ooże, wciąż .,hiakatę" 

ćwlicz,y. 

Q. ćwi'Czy „hakatę",, zal(ewa jełj s.adfa'11 

I z glowy prz.edl nikim czapka mu nie: spa
dła ... 

Bóg mi bracia świadkiem: nie spadnie i 
dal en. 

Gdy wszys·cy .,Wiia;msa" będZ'iecie, czy
taH~ 

To ducha ,.,hakata" - choć „wytępić" i\VIC>'
ła, 

I krupską armatą zastrzelić nie zdolia ! 
Walenty Nowak. 

Ksiądz germanizator. 
Gdyi swego czasu· wJcrdza woiskmva 

wydała r-oizporz~dzienie, żeby piolscy żoł
nierze spowiadali się p{)I niemiieckui, ''ryr\vo 
łato to wielkie oburzenie n.ietylko Ul P-0-
laków Hk i U' ni·emcÓ\\ii katolików; it pm
testarutów. SprMV<ł! dostiala si~ na•Wet do 
parla1uentul, gdzie: hr. Roan, koniserW!aty
st~ .a wię.c protestant, 23 lutl~gio 1900 r. 
taką iP'fZedloiy;ł reznlu.cyę: 

,.Uprasza się; rz.ądy z.wią,zkowe1, iżlby 
Postarały się o to·, 1a'byi 1żoł'nie:rzom nje 

robhoino przepisów' w uaik'iirrn ięzyiku ma1ją 
się spowiadać i aiby nie zarządzano 1ba

dania, w jakim języku się. spotwia1d!ają". 
Rez:oluicya tai zostaifa. jednaglnśnie pirzy 

jętąi a p-ose:!I Gmeber zaz:na,czyl, że u:bo
lewać należy na.dl tem, ii. w 1 20 stule'ciu 
W' wieku toleran.cyi1 i równouprnw:nienia 
wyznraul. zachodzą rz:eczy jak te, które spo
·w1odoiWaly powyższą rezolu:cyę. Na'Zlwal 
postepowanie. to rzeczą, niebywałą:, zama
chem na.i wolność suimie111i·a, jaki trudno po 
dąć i k·o11czył slowami1: .,Walka narodn
wa1 1rn11czy s!ę, u pmgu1 kO'nfesy10nafo". 
łiu:cznic: prz.yklaskiwano ty:m1 sło'WOlfll\, a 
w10lnomyślny posel Mtiller niekatolik d.n
dał: ,,ll:(aiżdemui żnln :1erz1ow11 p-mvinrrnoi się 
pioeinstawić w!Ofoość rozma:wiainiia. ze si:>o
wiednitk:iem w języku, w jakim pra1gnie Q<l
być spowied'ź". Tak wię,c. wszyscy; bez 
różnicy wyz1na1n'i& i na.roct:owioiści1 potępia
li tQl okmpne •pogw1alce:nie sumienia. Cóż 
tedy powiedzieć na to·; kie'dy ksi.ądzi kato-
lich wyraźnie zaiz'rnaczam: ksiądz rzym
sko-katoliclkiego wyznaniai, a pollskiego 
poichodlzenia! zaka:zuJe po polsku się SPO'

wiadać ! Fakt ten: zdarzyt sic nlied:aiw1no 
temu wr Swiociu nad Wi·slą. Oto nauczy
ciel religii ks.. l(ralewski przyjm.o.wal tam 
1gimrrazya•stóiw do pierwsz,ej K'Omrnnii· św. 
Przy tem, pominąwszy julż tQr że przyigo
towaA i. po,lsbch ucz,ni w języku· niemieic
kim1, naJk:azał' im nawet spmvia<llać się po 
niemieckU! i sam porno też w·szystkich wy
sluchaJ ! ! ! ! 

I(•nściM katolicki przcszedl Już: r-0zmai
te koleje. Mial księży -0dszczcpief1ców1 i 
Bóg wiei jakich. Dzia1fy się: rozmaite ~!Uż 
nadiu!Ży:cia, al:e żeby ziakazaić sp.nwli'aidać 
się Wl języikw ojczystym, te'g'O ieszcz.e nie 
bylio. Coś tak niestyichanigo ·dotąd w: ca
le~ histmy.i I(ościota zachowane z10stalo 
dla' 20 stulecia: i - <lła: ks. Kralewskiego! ! 

Nic pierwszy to, raz zaJmują, się gazety 
Qsobą tegio1 księdza. Wszak jest toi ten 
sam, który w.fas.niej swej siostrze zaibronil 
mówić ze sobą po polsku. Ni1niejszą sprai
wą przewyższył jednak wszystk-0 dotąd 

by,w:ate. Widać, że robi postę.py. Zoha
czymyi, .co dial'ej ,będzie. Jakie owlOce 
swei dzfalalności kaiplańskicI zamyśla! on 
zbierać w tem życiu, a jakie - w życiu 
.przyszlem? Oby się naid' tern trochę za
stan'()rwH ! 

Tymczasem zaichodzą. dwa pytainia: 
1. Coi rodzice. ·owych dzieci mówią na to? 
Cztemui nie z.aprotesto\val'i? Sądzę, ż.e nie
którzy nic wiedzieli o tern wca:le1, iir11ni Qali 
się pewrm wystąpić, aiby nie. robi(l111.io sy
nom ich pv1 dziś dzień trurdności. Proces 
toruński tkw'i1 zania:dto jeszcze w pamięci. 
Możm1 prz.eto m'Llcz:enie mdzic6w sobie 
wytloma1czyć1 , choć nie zupełnie unie.w1in 
nić, ho i strzechy malią swe grairtice. 

:Wa1żnieiisze Ie,dnak <lmgie pyta1ni,e: Co 
wład'za duchowna nai to? ów. z wyi,ż wspo 
mn1iany ukaz wojskowy znalazł z:adosyć
uczynie.nie w parlamencie. Wia.rtoi te.dy 
być ciekawym, jakie zadosy'ĆUrczyn1enie 
dal wład'Z'a bisku·pia .nie mówię już sipol'e
czeństwu palskiemu1 ale wierze :katQliie
kieij, której zasad'y w/ tym r:azie' ks. Krak
wski tak ·strasznie p.o1gwaikil. Nie zamyś
lamy wladizyi biskuipiej <lawać przepismvi, 
tyle jednak nadmien'.1ć nam wypada, że 
zwyklą steryotypową naganą talk donio
stej sprawy zbyć .nie można. PUJbli·cZll\e 
wykrocz·e:nie żąda1 teiż puiblicznego z.a,do
syćuczynienia. Tak niesłychane wykro
czeni1e :wyma1ga kary doraźnei'. Czekamy. 

,,,Gaz. Toir." 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Z Mukdenu donoszą, ie w centrum 

armii r.osyjskiej na razie wszystko i,est 
:wiz~ględnie SPokojne, ale na p.Jaicórwrkach już: 
toczy się walka. Z której, stmny; Japofl
czycy silnie1.i zaatakuiją wojska rosyjskie, 
na r.azie jeszcze nie rruoż;111a' przewidzieć. 
Poglo'Ska, że Japoflczycy oskrzydla(ią le
we. skrzyicUo msyjskie i zmierzają k:w Tie
linowi polega•jąca na doni-~sieniach Chiń
czyków, otrzyma la obecnie po twierdz.en ie. 
Urzędowy telegram z Tokio donosi, że 20 
września toc~yla się walka przy miastach 
Tailing i1 Sanlungku, llO kil. na pólrnocny 
wschód ()d! Liaoiangu. Oddział japońsku 
ms.zyl 20. prnez łlsienczung i zaczepił' nie
przyjaciela., który skladal się z, Jednej kom~
panii' pie·chotYI, malego oddziału konnicy i 
jednego. karabinu maszynowego w TaJlin
go oraz! ti1ed1nego batalionu piechotY). 5001 
chropa, konnicy:, 6 dzial szybkostrzelnych 
i jednego karabinu maszyinotwelgo w San-" 
lungku!, 14 kil. na pótinoc. od Talingu. Wy
pędzono na pólnoc Rosyaln, którzy pozo
stawi.li 19 zabitych. Straty japońskie byty 
nieznaczne. 

SacharlQw depeszuje pod' d!atą 22. bm. 
że prie<lnie sity japofrskie ruszyły na pól
noc od Bianiupirzy na drogach prowadzą~ 
cych do Fulinu. 

Zimno w Mandżuryi s.taje, się coraz 
większe, a wojska biwakuuące w polu od
czuwają zimno z,wlaszcza nocną porą bar
dzo dotkliwie. 

W pobliżu Mukdenu. z.wtaszcza na 
południe od rzieki ttunho, Chińczycy Qpu-„ 
ścili tu~ wszystkie swoje wsi, gdyż Z'Ostali 
zawiadGmieni o zbliżaniu· się silnych od
dzialów japo11skich, które z<iecydow.ane są 
wyda'ć tamże bitwę Rosyanom. 

Z różnych stron potwierdza~ą wiado
mośd o zdobyciu kilku fortów1 p·rzez. Ja~ 
po6czyków pod Portem Artura. 

Petersburski korespond'ent dzfonniką 
„Echo de. Paris" donosi, że w kolach pe
tersbursbch przyznają;, i'ź Japończycy z 
p01W10du zajęcia wzgórz Szinszi, naprzeciw 
PortU' Artura, panują nad wewnętrznY'111~ 
forta1mi, które są tylko o 2 kilometry od
dalone od tych wz,górzr. Stossel mimo to 
będzie stawiał dalej vpór. 



W porci..„ Datny Japo1kzycy wysa
dzili na ląd ciężkie działa oblężnicze, prze
znaczone dla armii pod Portem Artura. 
Wszystkie oznaki przemawiają za tern, że 
JaipofJczycy podejmą czynność oblężniczą 
w tempie przyspieszonem i bardziei1. niż 
dotąd energ[cznem. Otrzymali oni od 
szpiegów swoich wiadomośc~, że załoga w 
Pmcie Artura jest nękana .głodem i dlate
go w razie energiczniejszych szturmów, 
gotówa jest kapitulować. 

„Daily Mail" dowiaduje się z Tokio, że 
flota rnsyjska pod Portem Artura wskutek 
bombardowania Japp(}ńczyków w ostat
nich dniach. tak ciężko została uszkodzoną, 
iż jest stanowczo niezdolną do wypl'ynię.cia 
na pelne morne. Pomimo to blokada ja
pof1ska cd strony morskiej w. astatnilch 
dniaJCh stała się jeszcze ściiŚleisząi, aniżeli 
poprzednio. 

Od pesła BreJsklego 
otrz:ymu}emy, co 1n1Cl!siępuje: 

W rnumerze 214 ,.Gónnoślązaka" 21n.aj
<l!u1ję nia1stępu1jącą, , ubliżająicą mi w wyso
kim stopniiur ·n:otatkę: 

„ W Westfalii pod-Obno posel· Bre.ilski 
rozsllewa wieśd, że. p. Krnfanty poróż:niil 
si·ę z.e -swymi foeol•e'gami redakcyjnymi' w 
zaipatryw1aJnfa1ch p()Jitycznych i wslkutek 
te1goi ustępuje z redakcyi „Oór:noślą:zakai". 
Nai Kc·zne z.aipytainiai, które nas dochio:dzą 
z WestfaHi w, teij sprn ~ie, odpowiadamy 
mni:eJsz:em, ż.e pogfO'ski te obiegatiącc 
Westfrulię są z.upelrniie bez1J1odsfaw111e. 

Redakcya Górnoślązaka. 
Oś'wiardczam, Z.e ni:iJ<Qimiu ani w \V est

fafa ami gctz:ie ·kolwie:kbądź nie mów!item, 
'ż-c „p. Korfaruty poróżnił· się; ze: swymi ko
legami re:daikcyijnytmii w1 za:paMywani:a1ch 
lp:O~)yc.zniycb i! wskutek tego us~ępuje 11 
"O óm!O'Śląz aika". 

Naitomiast pr.aiw.dą je-st, że RodakoIT!j, 
którzy ·się ·żailil.i, iZ. pO!se:r Korfanty;, mimo 
!iiczmych za.1pms1z:eń, nie prz:ytbyl nai obczy
'ZU1ę, że! mi.ai ;ntowide nie pośtpie1szyl' do 
Westfal~ii, aby poJYrzeć polsk.idt kainidyda
tów1 nai starszy•ch km11pszafrowych, tlorma
cz:ylem, i'ż p. Korfairnty mru du:żo pracy ma 
Górnym Slązłm i jest kręptO'W1a·nY obo
wfą,z:kam~ reda:kcyjin1ymi. N~ mvia.:gę, że 
,prz.ecie\Ż ja taiklż.e mam praicę W1 1dr<m1Ju1 J 
jestem rerdaiktorem, in.c11padem1~ ilż p. ł(or
farllty ni·e dest współ'Wtaśc1icie1Lem, tylko 
redaktorem )' Gónnoślązaka", ai są taicy, 
n<tórzyby go- z redakcy~ w.yprzeć chcieli, 

O tem wi:em z, ust osoby;, 'które1j „06r
noślązaik" chybai ni1e <Jdmówt wfaaiogodno
ści, aifo 111.Ie „roz1gJa:sz.a1em" teg-0, bo zartar-
1gu. w red~cyi1 „Gór:noślązaka" ·są mi1 tak 
obojętne, dak wczorarJsz.a ro:sa. Za.py:ty
:wainiY! przecie-i o powoidy. dla cZ'eigo p. 
Korfanty nie ·śpiesz:Y do W es1falii, aby 

R ESURREKTURI 
Powieść 

J. I. KraszeWIS'kie„. 

(Ciąg dalszy.) 

VII. 

, 

Doktór R.ordz.iszewski zachl\vyicony 
byl1 panną Cecylią. Nikt z większą skrom
nością., prostotą i dszei ni•e m:ógf spełniać 
obowiązków1 przy chory·ch, którym czę
sto dniie i noce poświęcała. Julek chciał 
również siostrze pomagać, ale przy naj
lepszych\ .chęci!ach ni1e; bardzo był zgrab
ny ~ tmchę leniwy. Siedział więc całemi 
dniami przy łóżku• brata, oparlszy ręce' na 
kolanach u stękał. Cesi1ai umiała k()lrzy
stać z każd'ej1 okolicwości. Ody ty~ko co
kolwiek ttenrykowi1 było lepieu, przyszła 
.raz; z. książką w. ręku. 

- Niepodobna tak ca·lY: d'zie!l bez
czynnie. s i,edzieć i wzdychać - rzekla. 
_ Ja lutbię czytać; spróbudmy razem!, a 
ręczę;, ż\~ i was to z,aJimie. 

Wybór ksią;żek byl na początek tak 
trafny że chlopcyi, do myślenia nie bar
dzo n.~wykli, p.o kilku dniia·ch szczerze się 
czytaniem zajęli. Julek zażądaf ksi~żki 
do swe.go poko]1u, aby ją prędzej d'°koń
czyć. Henryk także począ{ się dopomi
nać o czytanie. 

Z czytani•em rozwUaia siei rnzmiowa., 
nie: tcrk czcza, jak zwykle. Cecylia1

, która 
wiele podróż·owata, sama czytając podró
że, wtrącała różne objaśni.enia. Chldpcy 
wiele: zapomnianych rzeczy ,odiświeżyli sD
bie w paimięci. Henryika szcz.ególlniej zad
mowaly n:auki przyrodzone. SiQstra: do
.sfarczala mu potrzebnyoh książek. Ju,lek 
wolal poezyę i hi1st-0ryę. Srostra powoli 

wziąć udzial w. walce wyborczej, mialem 
prarwo dać Rodakom takie wyiaśnienie., 
zgodne z rzeczywistością. Poza.tern. nie 
troszczyłem się o to, czy )J{}se.t Korfamty 
pozostanie w radekcyr „Górnoślązaka", 
czyi z niej wys·tąpi. Ale na przyszłość u
ru~kać z:a:::zepek, proszę Roid:a!ków, którzy 
maaą jakieś życzyJ1i13.! czy pr·etensye dlo 
posła! Korafotego, żeby napisał~ do nielgo 
wprost do K3.!tow1ic (Kattowitz. O. Schl.) 

Jan Brejsk.i. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur· 

Tormi. Nagły wuost Wisly. Z Zwl
chostu donoszą pod dniem 21 września, 
że Wisła wzrrosla tam naigle z 1,76 na 3,39 
metr. 

Miłomłyn. W niedzielę po poludlniu 
z.nailezioniO robotnika Kauibach w mieszka
ni1u swem powie:szonego. Usitowat on jui. 
dwa 2 razy Popełnić samobóljst\v10, w cz:c:m 
jednał{ mu przeszkodZIOno. Teraz, iedrnah 
z.amJmąl mie·szkanie i powiesił się. Przy
czyna samobójstwa nieznana. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. .Rezerwi-śd, jacy istnieć nJe 

powin1ni. Pod tym tytulem zamieszcza ha
katystyczny „Pos. Tageibl." następującą 
wiadomość Zi Owińsk: 

~.Rez.erwiśd J. i· B. Wvtlieb (Pofu.'cy) 
znajdowali s;ę; oneigda~ \\11 oberży „Zur 
Fahre" (pod promem). Gdy podczas ich 
pobytu wsze.dl do szyllllm 15-letni chło
piec. Muthl z Pramn.icy, pozdrawiając i'cb 
niemieckiem „guten Tag", Jede1C11 'IJ Witlie
bmv1 uiderzyt go w. twarz,, wotaiątc: .~,tu 
masz niemcze !" - Rezerwiści byliby obili 
niewinnego chfiopcai, gdy.by; szynkarka· go 
ni·e obroniła". 

Zapevvlnc hakatystyczńy, ,1Taigeblatt" 
sprawę przedstawir po swd.iemu. 

Winna.góra. Onegdaj1 od'bylo -się ze
branie naucz.ycidi z. Milosławia i- okolicy. 
nai którem p. M.ik()laiewski ~ Wiin1neaigóry 
stalral się w 1 swym referaci.e prz.ekonać 
slu·cłtiaczów, że szkoty symuitanne są 
praktycz,nniiejsze, bo1 prędzej germanizu1ją. 
dzi·eci polskie. Za wywodami pedagoga; p, 
M. oświad'czyli si~ trz.ejnauczyciele. Re
szita byta przeciwną. - Panl M. ·powysylal 
z po\VIOdU zaślubirn swego syna czy też 
córiki uwiadomileniai nie z ,,Winneijgóry" 
lecz, z „Weinbergu". 

Ostrzeszów. W Ru'Citniszysku posz.u
k·wią zai poklacfem dobrej gliny. - Stow1a~ 
rzyszenie, które c,hrce zużyć poktady gliiny 
w Olszynce;,. czyni obecni.e uklady icdem 
zakuipna z. majątkiem Rojewo i komuniku
je się z fabryką Oriinberga w Burdach. 
Dnia 1 igmcfnia wydaje stowarzyszenie 
akcyi zai 2 miEony. DDm bankowy Ble ich-

wdralżata obydwóch do jakiegruś um~sło
•wcgo zarlęcia, u.bolew.aij<\!Ci, Żt~ s.ama nhe mo
·gla: uczyć si~ tyle, ile chdala. 

- Mói ttenrysiu! - rz·ekta raz do 
hrata - gdy wyzdrowieoesz, musi1sz stąd 
na jaki rok lub dwa .wyjechać; korzystatiąc 
z tego, cz.y nie ze:c.hciiaiłbyś wstąpić ma jaiki 
uni.wiersytet? 

Henryk s:ę roz.eśmial. 
- A! t~ zapóźno. 
- Jakto? ... mając dwa'dzieśda je.den 

lat, ?u~ ma być za późno? 
Śmiej4c się . opowiadała. że pcznala 

za •graniicą sześćdziesięciDletni'ego amiba
dora hiszpańskiego, który dostawszy, ·dY
misy~, z.nudzony bez z.aięcia, wcząt się 
uczyć rysunku od krese~, a ż.e sztukę lubił 
i mtiał tafe1nt, we trzy lata malowat histo
ryczne obrazy. 

- On mógt, mają-c pieniądze - ode'
zwał się ttemyk. - AVc. 01 czem-że· da bie
dny m0igę pojech<l'ć na uniwersytet? 

- O, na oszczędną podróż d'la nauiki, 
ja ci dostarczę. funduszu. 

Teg-0 rodzaju rozmowy, powracają;ce 
zawsz.e: do tego tematu,, przykuwaty cibn 
braci. Jurek i Henryk często uskarżali się 
n~a wbóst\v•O· i niemożność podźwi·gnię,ci~ 
z nie,go. 

- Moi drodzy - mówiła Cesia· -
gdy ·od was to słyszę, to tylko sobie -0lpu
szcz.onym stanem naszego krauu, tł'óma
czyć mogę. Czy kto slyszal za granicą, 
aby tacyr. iak \VY, roztropni dobrze WY
chowan~ chi:op.cy, nie znaleźli s'Ohie źró
dła;, z któregoby złoto ctioibywać m0;gli? 

- Chybia w Kalifo.rn1ii1? 
- Nie - .a-Oparła Cesia. - Bytta11111 w 

ttoland~i, Belgii, w Niemczech, w Eriur
de, - a że: kwiatki lwbię, bie.gatam po 
różnych zakladach ogrodniczych, widzia
lam na whsne: oczy.., że takiego, a nat\.vet 

rOder z Berlina bierze także udział w tern 
przedsiębiorstwie. Prz.eszlo 400 robotni
ków1 ma być stopniowo zatrudnionych. 
Gd'ybyi sprzedaż Budy nie miala prz.yj•ść 
do skutek. stanie fabryka w pobliżw o
strzeszowskiego dworca. Materyały zw-0-
żoooby nate-nczais lorkami. Budyi wznio
sły o przył::tczenie do miasta Ostrzeszo
wa. 

Kościań. Bank ziemski nabyl w; Ko
ściańskiem folwark Pole.siei, Wić!dle donie
si1eń gazet niemieckich. W rz.eczywilStości 
Bank parcel·uie folwark na rachunek wfa
ściciela posła p. dr. W. Skarżyńskiego. 

Poznań. Nie w-0Jno cglaszać polskich 
iinteresbw w Kreisblatach. „Ostd. Rund
schaul" otrzymała z Berlina don~esie.nie 
\\ieldlu'g' którego minister dla spra-w1 \V'e.
wnętrznych zakazal KreisblatDm przY!i
mowanie ()!głoszeń W' polskim uęzyku. 

Ze $Iązka czyli Starej Polski. 
Wrocław. Kardynał l(opp przeciw 

polskim klasom równoległym w Cieszynie. 
Wiad0mo 6.uiż czytelnikom nalszym, że 
·Niemcy zaprotestowaH prz:edw urządze
niu polskich klas rów.rnolegtych w semina-
ryach nauczycielskich w Cieszynie i Opa
wie. Protest ten prz.edłlotżo1ny zostal seJ
mowi' Slązka a:u1stryacki,ego. N,ajciie.kaw
szą jest ta! okoliczność, że protest podpisał 
także ks. kard. Kopp. Wiadiomo. że Slą:zk 
austryacki ·należy. do' dyecez.yi wrodaw
sk~eu i niejedno1krotnie tam już ks. kard. 
Kopp ·popisywar si;ę swoje.mi pruski1emi 
prz.ekonaniami. Czas by byt istotnie naj
\vyższy, żeby ten dziwiolą1g kościelnio-poli
tyczny raz. wreszde zosta~ usunięty. 

Katowice. SocyaUści. pragną podobno 
w przyszlym roku wywolać ogólny strz.uk 
mularzy w1 Katowicach, Królewskie@ Hu
de, Bytomiu, Zabrzi~. Gliwicach i Rybni
ku. Odnośna. urchwała z,apadla, jak donosi 
„Konbgsb. Taigebl.", na zehraniiu· mularzy 
-w: Oliwkach. 

Mysłowice. Te.goroczny dow.óz: gęsi 
z. Krółestwai i Rosyi jest znów bardzo 
wielki, atoli handlarze, jak się zdaje, nie 
z11obiią z.byt wielki1~go interesu, gdylż na 
dworcach w Mysłowicach i Szopienicach 
znajduje się okola 22 tysiące ·gęsi, który;ch 
na ·razie handlarze nie chcą -OaleiJ tra:nspor
towaó, po1nieważ od'bi·orcy ofialrutlą im po
dobno zbyt niskie ·ceny. Le.cz. nie dość na 
tern; lJ19wiem wśród gęsi11 umieszcz:onych 
na d\V<J re~ '", Myslowicaclt11 wybuch la 
chralera, na którą zdechło w. ost1tnich 
idniacH około 12 tysi.ęcy gęsi. 

Wrocław. Za wmclaw.ską „Gerkhts-· 
Ztg." podalie .,Dzien. Pozn.'" .następujący 

obrazek z, O. Slązka: 
Młody, niezgrabny 19-letni pwrobc.zak 

r·Oibiący; wrażenie trochę głupkowatego, 
ze:ziruawal jako świadek prz1ed sądem. jąka
jąc sie, łamaną niemczyz·n~. Trzeba· było 

mniensz.ago kawałka ziem\ jak na!s:t o
gród, ludzie maią krocie dochod'U. 

Myśl rzuioona utkwiła sz-:ze:gó1nieti w 
-gfowi·e łienrykia. za.pytał· siostry, cz:yiby 
i u nas z. kwiiató\v ni·e dało się: jakiej ko
rzyści osiągnąć. 

- Z kwiató\Vi, z drzew,, ze szkółek! o
wocolwY'ch\, igdzie tego w rsz.ystkie:ga brak\ 
sądzę, że niemate możnaby mieć zyskt 

Julek się tylkio uśmiechał, ale też ma
rzyt 

- Wiecie? - rzekła Cesi0! - ba:bcia 
mi poz:w10.itła za·iąć się ogrodem. - Już 
pisałam z.a grankę o ogmd111rka, i sama się 
oo tego wezmę. 

- A pieni~dze? - zapytał Henryk. 
- Zapracowałam ich trochę; .nie od-

dlahabym .na lad'a co, ale zat.ożyć c.oi, doro
bić się na naszych dwóch wlókach, to mi 
s i ę uśmiecha. 

- O bo ty, Cesiu jesteś marzycielką., 
poetką - mówil'i bracia. 

- Prz.ekonamy się - ndrzekfa. 
Choroba Henryka przecią.gała się dllu

go, a doktór niepokoił się, czy ni0g1a z po
wodu przedętych ścięgient nie pozosta
nie sztywną. Z innego jed,nak wz,ględu 

przyniosła pożytek łienrykow\ 1gdyż roz
mowy z Cesią wywierały nań bardz.a zba
wienny w.prływ. 

W obydwóch 'braciach tak widoczna 
zaszła różnica, tak spoważnieli i myśli: ich 
inny zwrot wz::ęly, że wszyscy to dostrze
gli, nmvet poczciwa Pi.otruska. - Ale .c·na 
nie byla z tego· zbyt zadowoloną. 

- At, ni·e wiedzieć co! - IDÓ\\.ila 
Szmufowu. - Nie ma gorszej rzeczy, jak 
się komu· za temi granicami w głowie 
prz.ewród. Przeciiwko Cesi ni~ mam ni'c, 
bo to :anio1 dobrocL - al'e nie ma Wi niej 
nic mlilo-ści:!„. Ani się to potrzpiota, ani 
się pośmieje. I cht-0pcy przy niej tak się 

dobrze się wsłuchać, ażeby zrozum~cć 1 

co mówił. Przewoonh;zący sądu wpa 
ostro na świadka: ,Każę cię naltychmi· 
zamknąć do więzienia, jeżeli daleti ,grać lj 
dziesz tutaj komed'yę", zawotał na nieg 
Swiadek'. wystraszony zape\i,,1nial rrajur 
czyściej, że lepie\i po niemiecku mówić r 
umie. 

To twoja wina! krzyknął prze ;rn:d· 
czący. Powinieneś był się te.go w szkc 
nauczyć! Tutaj musisz porządnie po n1 
miecku mów. bo w przeciWinym ra1 
w!1em, jak z tobą Postąpić. 

Nie potrzeba było być wielkim ps 
chologiem, aby spostrzedz. że ów poh 
·chlopak opu'ścił salę z złością i nienav 
ścią do krzewi1cieli niemczyzny. Być tll 

że, że stanąt na ·sądzie z nie:::hęcią do .n 
mieckiego języka - co do nas wątpim~· 
tern! - w każdym ratzi~ kiedy wracał 
d!omul w duchu jego nastąpiła ju~ nacrzrnp 
niejsza zmiana wskutek tego, co go na ! 

dzie spotka.to. Z nieświadomego gitup~ 
watego upom wyrod1zi.ta się świadoma n 
naw1sc. Ornno tych\, do których pm~ 
gand'a polsk~ fatwy ma przystęp, powię 
SZYila się o ·.jednego człon.ka. Ileż to · 
razy będzie opowiadał znajomym SW() 

w. domu o tem, co mu się na sądzie prz 
.cta:rzyl-01., jak ·oni t·o zapewne o.powieść 
upiększy, by w duszach swych przyjac 
wzbudzić zawiętość przeciw: niiemieck 

·u1rzędink-0m. 
Jest to jeden przykład z. w~elu, jak ł 

katyści z oboiętnyich mbią gorących r 
trYotóW' pol~kich. 

Z innych dzielnic. 
Wszechnica lwowska liczyła w -ub 

glym półroczu letniem 2569 słuchacv 
pki; z. tego na wydziale teolog~cznym 31 

·prawnym 1246, me'decyny 83 i filo.zoi( 
nym 842. StuchaczóWi zwyczajnych bJ 
2262. .nadlzwycza·jnych by lo 149, słucl 
czówi farma.cyi 25. razem 2436 mężczyi 
slllichaczek zwy·cŻajnych było 34 (11 
medycynie i 23 mu filozofii), nad z.wy cz 
nych 94 i 5 hospitantek, raz.em teidy; I 
kobiet. Statystyka narodlowośda 
przedstawia się następująco: Polak 
bylo 1682 (w półroczu· dmgiem akadCJtll 
kiego roku 1902/3 - 1637); Ru'SiinóWi i 
(w roku poprzednim 617); CZtechów 
Niemców lD, Słoweńców1 2, Brntgarów 
Węgrów 2, Amerykanów 2 i 1 Rosyan 
- Sł·uchacz.ów obrządku rzymsko-kato! 
kiego było 1269, greck-0-katolickiego 1 
orma·ńsko-katolickiego 12, ewangidik 
I I. wyznania mojżeszowego 485, be'Z!'tl 
znaniowców 5. 

Wiadomości ze świata. 
Z Ntiemłec. „Daily Mail'Q dooos 

l(apsztadu, że wojska niemieckie w Afr! 

pozmeniałi. A posłuchać jak ·gadarlą 
Sami nie wiedzą co: bo przedeii.bym 
zrozumiała. żeby w tem kroplai sensu l 
la. Nici mówię, żeby pobdż:ne ksiąiżkL c 
tam, ia.Lbo medytacye na- wiełk1 post, ale 
by ~e farmazońskie pisania ciąigle d111 
to nic dobrego z: tegio nie wynikri'ie. ~ 
gorzej się obawiała prod·ektóW1 wz1g-tęd 
orodg. Tak rzeczy się miaiły W1 pali 
i może zan~sitoby się na 1epsze. gid.yby 
rnJśdwość Slawczyńskiego, a1bo niepo 
cirwość niez:mune·go nieprzytiadela, kt 
na spokój biednych ludzt czyha.ty. 

Pev„"ne:go dnfa, stala piotrnska p~ 
sien·ią i spoglądala ku m~asteczku, gi 

dostrze.gla listonosza, teigo samega;, ki 
jej nie okazywar naileżyteg{) wszanowa 
Pi.otruska teraz zuipełnie si~ do niego 
o.dzy.Wlała. Wiedziafa:, że idzie, ah~ się 
wet nie odw,r6cila. On te:ż nic nie 1 

wiąc, do:byl Hst z torby i poolżyt je-O 
ręku. 

W czytaniu kluicznica nie by.ta z 
mocną;, ale uimiaila roz'różnić pismo a-O 
sowiane do Cecylii,,, którn z1wykle bl 
rów.nei, gładkie, ilnaczej zfożone i1 pach 
ce. To z1aś wyglądafo ,nieco inacze~ i 
silo adres: ,,Do iaiśnie wi-elmożneJ sta 
ściny". 

- To pewno te·n pci:::z·:::iwy man· 
lek! Niech mu Bóg da zdrowie, że n: 
sal. To się pa111i dopiero ucieszy - poi 
ślała! Pi{}truska. Pośpiesz.yla do staro. 
ny, siedząicej ze swą wiekui'stą robotą 
telu fi tryumMaco list przed nią polo.ż: 
Starościna wlażyla okulary, rozd'<ula 
pertę, zaczęła czytać., pobladła mocno., 
częla drż~ć !„. krzyknęlai przeraźliw 
padla na fotel bez życia„. 

(Ciąg dals:zy nastąpi). 



poludniowo-zachodnieij dnia 18 b. m. po
niosly ciężką klęskę. tfererowie zdolali 
przetamać linię wojska niemieckiego i u
daremnić pościg. Walczyli z niezwiyklą 
zac i ętością, mszcząc się za stralszne okru
cief1st\Va Niemców, którzy nie oszczędzali 
nawet kobiet, starców i dzieci. 

- Za lekkomyślne spowodl(>\\:a111e u
s zkodzenie okrętu liniowego „Schwaben", 
który przy wyspie Fehmaru nauechał na 
mi eliznę, przy czem naprawa szkody \VY

magala 4D OOO marek, skazał sąd marynar
ki kapitana Schulza na trzy dnh, pierw,sze
go porucznika Wledemanna na 7 dni1 are
sztu. 

Z Austryo-Węgier. Uklady co <lo tra
ktatu handlowegD pomiędzy Arnstro-W ę
gram r a \Vłochami zostały ukM1czone i w 
tych dniach ów traktat przez obie strony 
zGstanie podpisany. 

Z Francyi. Wszystkie dzienniki ka
tolickie i narodowe występują ostro prze
ciw \Volrnomularzom, którzy obecni.e urzą
dzH i kongres w Rzymie, by w stolicy 
kat{)licyzmu lżyć KDściół katoHcki. 

- Teg·ornczny zbiór zboża oceniają 
na 11 mmonów hektolitrów; w uibie1gilym 
rokui zbiór ten wyn-0sir 14,6 m:ilionów hek
tolitrów. 

- Paryzka stacya rządowa, dTa tele
grafu bez drutu. rnrząd'z'Oną z-Olstała na wy
sp:•:; Quersat. Ma ona por-0zumierwać się 
z okrętami na odleglGść 200 klm. 

Z Rosyi. Specyalny spralwozdawca 
dziei1mika ,,Berliner Localarnzeiger" z10stał 
wysiany dio Rewfa, aby się roz1mówil z 
admłralem Rożdie.stwieńskim, któryi jest 
komendantem floty bałtyckiej. Sp.rawt0-
zd.a\vca ten otrzyma1l listy polecające -0d 
ambasadora niemieckiego w Petersburgu, 
przeto admi.ral przyjął go i powiedział, że 
posiada sześć -(ikrętó\v liniowych, pięć krą
żowników, sporą ilość torpedowc&w1 i 
statków transportowych. Czeka tylko je
szcze na trzy statki woJemrn:. poczerni pra
gnie wypłynąć na teatr Wl()jny. Czasi cze
kani a wypetn ia ćwiczeniami wodskow.e1111i, 
aiby flocie swe·j nadać spoistość taktyczmą. 

Admirał Rożdiestwieńskij Gświiadczyl 
w. R.ew:ltr, ve trudno1ŚĆ sprawiia; brak stacyi 
węglowej tudzież brak pu1niktów; oparcia n::t 
<lro<lze do Azyi wschndlnie1j\ przyczem 
trudności te pomnaża i1 ta 01kolicw1ość:. iż 
Anglia jest dość nieprzychylnie uis.poso
b '.oną dla RO'syi. W kwżdym razie owe 
trudności nie są tak wi.el'kie., aby flota r·o
.syjska nie zdołała ich pokonać. RoMiest
wieńskiU przypuszcza,, że nawet Wi razie, 
gdyby Port Artura padl przed 1doplynię
„c;iiem floty rosyjskiej na Oceanl Spok<0}n1y, 
zdo:ta: on wpłynąć 1do Władywiostok.ui o i.Ie 
p.ozwolą na to lody zam-y1kające w•stęp do 
-o w e.go portu podczas zimy. 

Z Rosyi. Rosyjska flota w Porcie Ar
tura, z powodu ciągłego bombardowania 
])rzez Japończyków. , z·decydlowa1na jest 
"\V}:jechać z Portu Artuira, aiby schroJ1fić się 
ąj,o jakiiego neutralnego portu. 

- „Morning Post" dDnosi· z Szanga}u1: 
Po<llu1g dzienników chińskich poseł rosyj
ski W1 Pekinie nalega na rz.ąd' c.hi'ński, aby 
nabyt kolei mandżurską. 

Z Argentyny. Według telegramu· z 
BuenJOsi Airez oświad1cza mi:n:isterstwo ma
rynarki, że w: Petersburigu krążące p.og?ł10-
·Skr, jakoby Rosya kupiła 4 a·rgentyńskie 
okręty wojenne, które przybyły do portu 
W1 Ubawie, są nieprawd'ziwe. Angentyna· 
wcale nie sprzedawała Rosyi' okrętów. 

Z Japonii. Biuro Reutera ·dlonosi z To
kio, że skangi za1granicz:ny;ch kones1poniden
tów wkrótce ustaną, bo z polecenia mika
da feldmarszałek Jama.gata telegrafo.wal1 do 
nacze'l'niego wodza OyamY1, co niastę.puLl e: 
„Cesarska deklaracya waj.ny\ oglosrona 
narod0twi1, uzna·ną Zl{).Stałai powsze.ch'nie1, ja
ko Qparta na szerokich podstawach spra
wiedJi.wości. Nie sta·wia różnicy rnairod~
wości, :reliigii, narodowych zwyczaiiów1 i 

--Obyczajów. W-0jny tej cele są: zapewnić 
· państwu bez piecz.ny byt, W schl()dDiw'i po
kój, rozkrzewić blog()slawi1eństwa cywili
zacyi i humani·taimości. \V1ziąć w opiekę 
ogólne interesy wszystkich narodólw. 
Dlatego baczyić należy z, szczególną. tro
skJi.wośc ią, ażeby; te zasady u\jawinHy się 
także V.." .obchodzeniu się z zagraniczinymi 
ko respondentami przy naszej armii. Do
pók1i taJemnic1:; militarne .nie są wystaw!o-

. ne na szwank, kDre'spandenici powirnni być 
tra ktowani z uprzejmą ohvairtościąi - tak,, 
ażeby d'uch sziczernści, który {)iżywia na
sze państwo, mó1gl być w cafoj pelni:::iści 
uj awniony całemu światu". 

Z różnych stron. 
Bochum. .Karać cielesnie: luibi. are-

:.sziem mogą .riŁe tylko nau,czyciele ludowi 1 

lecz. .., pracujący w szkołach uzupeł
niaiąc eh. Areszt tn(}Że trwać do 6 go
dzin. W statutach miejscowych, dotyczą
cych szkół uzupelniających nie potrz~eba 
Wi tym W!Zględ:zie ·żadnej uchwaly. Tak 

' mzsądzil sąd Rzeszy. 
Dortmund. Za rozbój skazano robot

nika Stefana Arentza z Soestu1 n3! 4;h rn~ 
ku tltomu karneg-0. 

Hattingen. R-0botnik Molin z Uniden 
zaldusil się kurzem węglanym \.\~ fabryce 
brykietów w Dahlhausen. 

Steele. W wagonie. kolejQWYm um'1!rt 
górnik Jan Biecka z Steele w pro
winicyi. nadreński1ej, który z żoną i z dwoj-
1giem dzieci chciał s i ę u1dać do Sierakowa 
pod Kościanem. Zmarły cie.rpial -na su
·chioty. Jego zwloki1 zlożon-0 w , trupiarni 
poznaflskieigo lazaretu mi'ejskiego. 

Essen. Za JX)ranienie, które s.pow-x:>do-' 
\\Pał~ śmierć, skazal sąd pnysięgfych: gór·· 
nika P iotrowskiego na IYz mku1 więzienia. 

Luksemburg. Na dworcu tutejszym 
zderzyily się 2 pociągi osobowe, z· których 
jeden byl próżny. 14 osób odniosło cięż.kie: 
obrażenia. 

Waittensche'id. 19-letil'i1 murarn Wil-
helm łfowing wyrgrat w loteryę 75 tys. 
marek. 

Detmold. Tyfus wzmaga się z dniem 
każdym. Dotąd zigł·o·szono 484 wypad
ków. 

Apforbeck. Dziś, 25 wrześnfa odbywa 
si1ę tu: wiec .,Z(iednoczenia zajWodbwego 
polskie,go", w'ięc Rodacy licz1nie z1~brać się 
winni. 

Rotthausen. „Sokól" tutejszy. <llz.iś zaba
wy nie urządza, lecz ·dopiero 23 paźdz·ier
nika.. 

Heme. Dnia 22 sploszył się k-0!1 z 
browaru- tterne i wpadł na górnika Au.gu
St:\nna Schneidra z tferne,, któreig-0 na miej
scu zabil. Niesz.częśliwy piozosta1wia żo1nG 
i 3 dzieci. S. J. 

Strassburg. Przed sądem \rnjskmvYm 
w-09skowym stanie w StrassbU'rgui w AJl
zacyi po-doficer \Varchau. Oskarżenie za
rzuic.a mu 290 przypadków <lręczenia iiol
nierzy. Pomiędzy inniemi zaszed.t taki 
przypadek, że ów podoficer nakazał wypić 
pewnemu rekrutowi: płyn ze spfowaczki, 
- a: drugiemu kazał z·ieść resztki śledzia 
wrzucone do węborka. To prawdziwa hie
na w ludzki em chele ! 

Berlin. RGzpocząi się tutaj proces 
skandalicz1ny, w którym, niestety, znów fi
gurować będą osoby., noszące stare i1 ary
stokratyczne naz.wiska1 palskie. Proces 
zatytu.Jowany zostar: ,.,Sprawą hr. Pbtu
lickiego i towarzysz6w", pomimo, że głó
wny bohater, hr. Stani1slaw Potulicki zdio 
fal z1biedz i nie zasiądzie na lawie. oskar
wnych. Zasiądą tylko Malgorzaita Wa
lewskaJ, miam11ąca się literatką, 1 „prze
w•odniczącą Kasy ogólnej pomocy d.J'1'. lite·
ratów", brat jej, inżynier, Wilty ( ?) Wale
wski, matka Lidia Walewska, kapita1istka, 
oraz kuipiec łierma:n ttuber1, nieigdyś. na
rzeczony Malgo1rzaty W. i age.nit Konrad 
Erdman, „sekretarz" hr. Potulicki. Wszy
scy oni oskarżeni zostali o wyluid!Zc:nie pie
niędzy i -Oszustwa, jak powiedziano w ak
cie oskarżenia,, ,.świ1adcząc o takiej bu(nej 
fantazyi1 spra\vców, że na niektórych 
punktach przypominają czyny TereSY1 Hu
bert". Sp6lka ta,. nie ro.zporządzając ża
dnymi fondusz.ami·, traktowała np. o wy

·dzierżawienie i· prow.adze11iei teatru berliń
skiego, z·nanego .,Wilhełmstheater". Mał
gorzata Walewska dawafa ,Je:kcye dobre
gio tonu", a hr. Stanista\v' Potulicki, korz.y
stając z tego, że brat jego jest ordynatem 
na Prochnowie, w W. Ks. Poznańskiem, 
przedstawia się bądź jako ordynat, bądź 
jako następca jego i sukcesor. Do ro'Z
praw zawez.wa~no prz.eszfo 100 świactlkórw, 
proces zaś pod'. przewodnict\v1em radcy są
du Caspera, obliczono najmniE.~. n.a: 4 dni. 
Obronę wnoszą adw:0kaci dr. Schwindl i 
dr. Amd't, Gbaj z Berlina. 

Rozmaitości. 
Pojedynek na samochody. Jak widać 

z poniz:e1 umiesz:czonc\go op-owi·ada1nia. 
samochody służyć mc:;rą bardzo dobrze 
n'ietyllw do przejeżdżania- na dmga1chi pu
blicznych ludzi i wszelki·ch istot żyjąicych, 
ale także ·do pojedyn!ku. J ede:n z kores
pondcntóiw piaryskiego wydania „Ne.w 
York tterol'da" opisu·je takie z.darzeni·e: 

Ni1edla1W'nO 01 godzi·nie 5 m. 30 z. rana, 
wracałem samochodem z Paryża do Wer
salu., gdy nagle o ćwierć mili od Carre
fowr de. Patte d'Oie, ma skręcie drogi, ma
nista mai za,trzymal samochód' taik 1g'Wal
tow1ni1e, że omal ni~ wylecief!iśmy obaj na 
zii1cmię. Po\Vlodem t~o r.ozpaczliwe.igo 
czynu maszynisty byly dwa samochQdy 

stojące .,leden naprzeciw• drugiego tak', że 
zagradzały zupełnie drogę.. Dwaj starsi 
panowie., powożącyi temL maszynami, kló
cili się zawzięde. 

- Jesteś przeklętym klamcą, nie ta
ką byla1 nasza umowa! - wolał jeden. 

- Co, pan nazyrwasz mnie kłamcą? -
ryczał drugi. 

- Tak, kłamcą p-am jesteś, obrz.ydli
wym kłamcą! 

Ledłwie słowa te wypadłyi na podo
bieńs t\\'o rallóety z. ust mztiątrzonego je
g-0mościa. gdy przeci.wnik jego zakręcił 
konbą swej maszynyr, samcijaz·d dngnął, 
skoczy! i uderzył, jaik taran, Wl kadłub dm 
giego samoch<Jdu. P()ld wpływem okrut
negio uderzenia, s1amo1cho<ly odskoiczyły 
od siebie. Teraz uderzony zakręcił koribą 
i znów rozległ si·ę huk uderz.enia. Walka 
zawrzala tyta:niczna. Samnchody co 
chwila uicferzaly o siiebie, a właściciele ich 
klęli , j1ak korsarze. Wreszcie samochód 
który rozpciczą~ byl' wa·lkę1, uderzyt z ta
ką mocą; w przeciwnika, że oba rurnęłyt z 
dlość wySiokie.go nasyipu1 w rów~ przyid!ro
żnyi i legły tam podrózgotar:I~. Przy po
mocyi maszynistó\V',. którzy towarzyszyli 
owym pa,nom i zeskoczyli· z samochodów 
zaraz z początku walki, wyoobylilśmy z 
pod sz·czątk.óiw: maszyn obu przeciwinik&w 
stnaszliwie poranionych, złożyMmy na 
mojm samochodzie i odwieźliiśmy Jak .nai
szybcief do m~a!sta. Po drodze. dowieidzia 
łem się -01 powoda.ich wailk'i. Wakzącymi 
byili dwaj Amerykanie. Jadąc -0bok sie
bie z Paryża rua: wydeczkę, posprzecz:ali 

· się o to.,. kto bę.d,zie przyszłym prezyden
tem Stanów Ziednocwnych: Rooseiwelt, 
czyi Parker? Sprzeczka z.amienilai się 
wnet w1 klótn1ię, i w: końcu: wyz;wal }eden 
drugiego nru pojed:yne:k na· rewolwery. Wy 
z,wany, wszelako oświadzyl, że będ.z.ile bil 
się tylko na kiarabiny. Stąd znów kl'ótn.ia1, 
a. wynikiem jej smutny i bez; wą,tp11e1nia 

p'ierwszy. w 1 dziejach świata pojedynek na 
sam<lchoda·ch. P.o amerykańsku. 

ooooooocoooooooooccooooocoooo 

Czas najwyższy 
zapisać na czwarty kwartał, czyli na pa
źdrziiernik., listopad i grudz.ień 

„ Wiarusa Polskiego." 
Prenumerafa wynosi ty~ko 1,50 m.r., z 

odnoszeniem do domu 1~2 mr. 
Ktoby; c.hcia!, abyśmy „Wiarusa Pol

skiego" posylali krewnym do Połsk~ niech 
nadeśle 1,92 mr., a gazetę poczc:..\;! prze
każemy. 

Rodacy ! Agituje.ie, aby wyprzeć z do
mów JK>lsklch „blatty" a zaprowadz~ w 
ich miejsce „Wiarusa Polskiego", który te
raz taJcli jest wielki, jak gazety niemieckie. 

OOOOOOOOOOOOvOOOOOOOOCOOOOOOO 

Ostatnie wiadomości. 
L a s P a I m a s. Krążownik rosyiski 

„Terek" opuścił port. 
Sue z. Przybyły tudotąd krążowniki 

„Smoleńsk" i „Petersburg" w drodze do 
portu Said. 

Pa ryż. Hrab~na Lonya odwiedziła 
wraz z mężem swoj~ siostrę, księżnę Lud
wikę Koburską. 

Pa r y ż. Rosyjski minister wojny 
naka;r,ał wysyłkę wszystkich dzlał będą
cych do dyspozycyi w załogach więk

szych. Wysłane działa zostaną n:eba
we1m zastąplone przez nowe zamówione 

1 zaraz po wybuchu wojny. 
Pe t e. r s b ur g. Dwie rosyjskie ł-0-

dzie antytorpedowe powróciły do Wlady
wostoku schwytawszy japoński okręt 

przewozowy i żaglowiec. Kf'ążowniki 
. ,„Rosya" 'i „Gromobói" z 3 torpedowcami 
i1 3 antytorpedowcami wypłynęły z Wła

, dywostoku w stronę Gensanu. 
M u k d e n. Ruchy wcz.epne Jap()ń

czyków są coraz w:doczniejszeo. Onegdaj 
zaatakowano jeneirała Miszczen.kę. 22 bm. 
ścięto 9 przywódzców chińskich rozbójni
ków tak zwanych Tunguzów. 

L o n d y n. Marszafe.k Ojama, nacziel
ny wódz japoński, wydał odez.wę do armii, 
w ldórej nawołuje żołnikirzy, by w zbtrża. 
j'ącej się b\itwie wytężyli odwagę i energię 
i sprowadz.ili wyni·k rozstrzygający ca tę 
wojnę. Cal1y świat t!ywilizowany spoglą· 
da na ann~ę japońską podziwiając jej wa
leczność. 

Według dalszych wiadomości zbudo
wali Japończycy kilka mostów (l'Ontono
wych przez rz~·kę Hunho. 

Baczność! 
Zwracamy Szan. naszym Czytelnikom 

uwagę na ogłoszenia polskich kupców i 
przemysłowców, którzy polecają we 
„Wiarusie Polskim" swe towary, ri pr.osi
my, aby tych Rodaków gorliwie popieraU. 

Tych .zaś kupców i przemysłowców, 
którzy swych przeds1ębiorstw nie poleca· 
ją we ,Wiarusie Polskim" prosimy zachę
cić, aby posłali ogłoszenia do "'Wiar. Pol.", 
a to im z pewnością wyjdzie na pożytek. 

Polacy za wsze Winni postępuwać po. 
dług hasła: 

„Swpj do swego". 

Oli Redak&yi. 
Panu S. J. we Wieleniu. Owszem za

mieścimy. 

Do Diisseldoriu. Gdy pismo o trzy 
maliśmy, już wiec na dz!ś był postano
wóony. \V razie· potrzeby może s ię w paź
dzierniku -0dbyć drugi wiec. 

Baczność! Bocbum-Hołstede! Baczność! 
Szan.. R.odakom i R.oda.czkom z Bochum

l1ofstede, R.iemke i okolicy donos-i się, iż Ko
lo śpiewu „Chopin" urządza jesienną :zabawę. 
polączon~ z koncertem. śpiewem i tańcem. Za
bawa odbedzie sie w niedzielę dnia 25 września 
na sali p. Natrop, ulica Bismarckstr. nr. 3., i to 
w zamknietem kótku. Rodacy chcąc brać u
łlzial w zabawie. muszą sie dać przed czasem 
na czlooków zapisać. Goście mają wstęp tylko 
za zaproszeniem. Początek o godz. 4 po pot 
O liczny udzial w zabawie prosi Zarząd. 

Uwaga: W te samą niedziele odbedzie się 
tak samo łekcya śpiewu o godz. ~3 na sali 
zwyklych posiedzeń. Szan. czlonków, oraz R.o
daków, którzy jeszcze nie są w Kole naszem, 
aby tak samo się stawili, jeżeli chcą brać u
dzial w zabawie, gdyż tam będzie sposobność 
do zapisania sie na czlonka. O liczny udziat i 
punktualne przybycie szan. czlonków oraz w 
lekcyi i zabawie prosi 

Pr. l(arbowsld, przew. 

Baczność! - Zmiana! 
Tow. gimn. „Sokół" w Rotthau.sen 

doonsi niniejszem gniazdom, które zapro
szenia otrzymały na naszą zabawę dnia 
25 bm., że zabawa nasza się nie odbęd7Jie 
z, powodu wieca w Essen i zabaw „Soko
lów." sąsiednich. Za ba wa nasza odbędzie 
się 23 'Października. Zwraca się sz.m. dru
hom uwagę na nasze ciężkie poł<J1żenie . 

K.arty, które goście dostali od druhów 
na·sz.ych z zaproszeniem na milSzą zaba
wę., są ważne w zabawie 23 paździer

nika. Prosimy je- zachować. Czi0łeml 
- Wydz·iat 

Tow. bl. Bronisławy w Bochum-WJemeł-
bausen 

obchodzi 10 rocznicę swego istnienia na 
sali p. łianefeld, przy ko.ściele katol., dnia 
9 października. Z powodu, ii zabawa 10.cf
będzie się zamkniętą, przeto Rodacy, któ ... 
rzy ·chcą brać udziial w zabawie, powinni 
juiż teraz. się wpisać do towarzystwa. K to 
się nie wpisze na członka do 9 październi
ka, udziału w zabawie brać nie może. W 
przyszłą niedzielę zarnz po w)elkim nabo
żef1stwie -0dbędzie się zebranie na sali pani 
Schm:dt. () Eczny udzial członkóWi jako 
i Rodaków prosi J. Hafo, przew. 

„Samopomoc kupców i przemysłowców". 
W środę, d'n La 28 b. m. p:o pot o godz. 

czwartej zebranie w Bruckhausen na sali 
p. Busse. O liiczny udziat samodzielnych 
polskich przemysłowców i kupców z 
Bruckhausen, Marxloh, łiamborn. Laar i 
okolicy uprasza się. Z a r z ą d. 
Koło śpiewu „Chopin" w Wiemelhousen. 
Lekcye śpiew11 będą się odbywać reguhr
nie co niedz:ielę <> god'z. 5 po pol. O !'.cz~ 
ny udział prosi Z at z: ą d. 

Pestbestellungs--Formular. 
Ich bestelle hLermat bei dem Kai·ser'łf„ 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) filr das IV. Quartal 1904 
und zaihe an Aboonement u.n:d Bestellgeld 
1,92 Mk. 

"" J,. lf 
:il CIS Q 
~a~ 
:; ~ 8 
"6. 1'I 

"8~ :o.. 
Obige 1,92 Mk arhalten zu haben be„ 

sc.heinigit. 

. " ~ • . • • ' d. . . 1904. 

„ •• • . 

... ·. t.: ' -·~ ~!. Kalsert- Postamt • •• • • • • 



Czołem! Baczność druhowie prezesi I na· 
czelnłcy okręgu IX. 

Donoszę niniejszem uprzejmie, iż zebranie 
prezesów i naczelników naszego okręgu odbę
dzie się w niedzielQ..4nia 25 września po pal. 
o godz. .f w Kastropie rw lokalu p. Wilhelma 
Schnettelker (Restaurant Monopol), ulica Miin
ster nr. 6. Liczny m::lz.ial jest pożądany, po
nieważ na porządku obr~d są bardzo ważne 
sprawy. Gdyby który z druhów prezesów z 
powodu zabaw sqkolich nie mógl na zebranie 
przybyć, zechce swego zastępcy wysfać. Do 
okręgu IX. należą: Kast rop, Rauxel, Kotten
burg„ Mengede, Gerthe, Kirchlinde, Marten I., 
Marten II., Dortmund, Liitgendortmund. Ewini, 
łiorde, łiombruch i Langendreer. Czolem ! 

Bernard Zmudz!!!skl. prezes okręitu IX. 
CZOLEMt 

Towarz. głmn„ „Sokół" w Roblingbausen 
urządza na sali p. fr. Peter, ul. Bochumer Str. 
dnia 25 tm. zabawę pożegnalną druhów wstę: 
pujących do wojska, polączoną z ćwiczeniami 
i tańcem. Początek zabawy o godz, 4. Szan. 
Rodaków z R.ohlinghausen i okolicy uprzejmie 
się zaprasza. Wydział. . ' 

Uwaga: Miesięczne posiedzenie od~edz1~ 
się 25 tm. o godz. 20 po pot na dolne1 sali. 
Druhowie zalegli ze skladkami winni takowe 
przed zabawą zalatwić. Liczny udzial dru
hów pożądany, ponieważ mamy ważne spraJWy 
do zalatwienia. fr. Bała, sekr. 
--- Tow. św. Józefa w Witten 
donosi swym czlonkom, iż w przysz.lą niedzie
le 25 sierpnia będzie zebranie zwyczajne o g. 
3, a po zebraniu bedzie zabawa z ta(1cem. U
prasza się wszystkich czlonków, ktorzy zale

_ gają ze skJadkami miesięczne.mi ~by_ się przy 
kasie uskutecznili. Czlonkowie wmm se ust~
wami okazać przy kasie. Niewiasty ma1ą 
wstęp wolny. Z a r z ą ·d. 

Górą wiara, strzelcy! Baczność! 
Tow. pols. strzelców w Marten i Liit~endort· 

mund 
donosi ·swym czfonkom, iż zebranie od.bętlzie 
się dnia 25 września o godz. 3 po pot. w lokalu 
p.· Distelkampa, na które się wszystkich cz.Jon
ków oraz Rodaków zaprasza. Na porządku 
dziennym są bardzo ważne spr_awy d? zala
twienia, przeto każdy cz.fon_ek 1est ~ortądany. 
Kto nie przybędzie, sam sobie szkodzi, tak sa
mo prosi się tychh Rodaków, którzy ·na zaba
wie mieli zamiar przystąpić do naszego grona. 
Kochajmy się! Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Franciszka Serf. w Hofst':de 
oznajmia swyin cuonkom, iż przyszle p01S1e
dzenie od.będzie się 25 września o godz. 4 po 
palt Dnia 28 września bierzemy udzi'al z c~o
rągwią na przybycie wiei. Biskupa. Chodzi o 
porozumienie się w tej sprawie na tern, zebr~
niu. O punktualne przybycie czlonkow s1<: 
uprasza. Z a r z ą id. 

Towarzyst.wo św. Wojciecha w Karnap 
donosi swym czlonkom i :wszy~tkim .. Rodakom 
zamieszkalym w Karnap 1 okoltcy, 1z od śro
dy 28 do piątku 30 b. m. hę.cizie sposob~1ość . do 
spowiedzi św. dla Pofaków. Przybędzie w1el. 
Piciec Erazm z Essen. l_(to _nie może w tyr~ 
czasie przystąpić do spowiedzi św., to może J~z 
teraz w sobotę 24 i w niedzielę 25 to uczyntć, 
poniewaz · jest także ksiądz, który po polsku 
sp01Wiedzi slucha. W .niedziele 25 po pol. o 
godz. 02 będzie polskię nabożet'lstwo. Po na
boże1istwie zebranie. O liczny udzial prO·si 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo gimn. „S()kół" w Giinnigfeld 
podaje druhom do wiadomości, iż miesi~czne 
Żebranie e.dbędzie się w niedzielę dnia 25 bm. 
po pol. o godz. 30. Ponieważ ważne spraiwy 
są do zalatrwienia, przeto liczny udzial druhów 
jest po-L:ądany. Przedewszystkim zwraca się 
tym druhom uwagę, którzy zalegają ze sklad
kami przeszlo trzy miesiące, aby się z ruich 
uiścić raczyli, w przeciwnym razie zostarną z 
towarzystwa wykreśleni. Czofem ! 

. WYdzial. 

~- „Jedność' p. op. św. Sta111isława B. 
w Essen. 

W niedzielę dnia 25 września rano o godz. 
7 będzie odprawiona Msza św. na intencyę 
Towarzystwa w kościele św. Gertrndy. Do 

akramentów św. będzle towarz. przystępo
wać później, co zostanie Jeszcze oglosz.one. ~o 
pol. o godz. 3 odbędzie się przyszle pos1edzem~ 
na którem czlonkowie mogą odebrać kartki 
wstępne na rocznicę. O liczny udzial we Mszy 
św. oraz w posiedzeniu prosi Zan~d. 

OBERHAUSEN! 
Baczność Rodacy z paraii Smollckiei p. Koby

linem. 
Zapraszam szan. Rodaków z wyżej wy

mienionej parafii, poniewa.t nas jest spora licz
ba na obczyźnie, na wspólną pogadainke w ce
lu sprawienia jakiej pamiątki do naszego ko
ściólka, i w celu założenia komitetu, na niedze
le dna 25 września o godz. 110 przed pol. za
raz po sumie u p. Allckotteri w Oberhausen 
przy kościele Serca Jezusowego (Altn;ar~t), 
5 minut od dworca. Stan. KuczynskL 

Dwóch porządnych ludzi przyjmie na 
stancyę 

J. Sibilski w Bochum, 
Kaiser friedrichsplatz 2. 

Wiec w ApJerbeck. 
Wniedzielę dni~ 25 września po pol. e 

godz. 3% urządza. „Zjednoczenie zawodowe 
polskie" wiec na sali p. W estermanna, na tar
gowisku, (Marktplatz), na który wszystkich 
Rodaków z Aplerbeck i okolicy zaprasza, po
niewaz .nai wiecu bedą przemarwiać zamiejscowi 
m6wcy o sprawach robotniczych i wlasnej or
ganizacyi. Zatem jak najliczniejszy udzial po
żądany. 

„Zjednoczeaie zawodowe polskie". 

Wiec w Dortmund. 
Wiec „Ziednoczenfa" odbędzie się w nie

dzielę 25 bm. o ~odz. 5 na sali p. Jankowskie
go przy ulicy Betenstr. Ponieważ wielu je
szcze Rodaków z okolicy Dortmundu do orga
nizacyi niie nalew, zatem pożądanem jest, aże
by na wiec ten jaknailiczniej przybyli. 

„ZJedtJ<><:zeoJe zawodowe polskie". 

Wiec w Diisseldorf. 
Wiec ,,Zjednoczenia zawodowego pol

skiego" odbędzie się w niedziel~ dnia 25 
l:Jm. o godz .. 3 na sali hotelu .. Rheilnischer 
łfof", przy fri~drichstr. 13-15. Omawia
ne będą sprawy robotnicze i organizacyj 
zaw00owych. Liczny u<l'zial Rodaków w 
wiecu jest Pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Lutgeadortmund. 
Wiec „Zjednoczenia" odbędziie sie w nie

dziele 25 września o godz. 110 na malej sali 
p. Spechta. Rodaków z calei okolicy Bowing
hausen, Somborn, Werne i Marten uprasza się, 
aby na wiec ten jak najliczniej przybyli. Oma
wiane bedą rozmaite sprawy bieżące, tyczące 
się organizacyi zawodowej. 

„Ziednocze:&e zawodowe Dolskie". 

Wiec kowali w Wanne. 
. W niedzielę, dnia 2 października odbędzie 

s1e w Wanne wiec kowali, Polaków z Westta
lii i Nadrenii. 

Bliższe szczególy zostaną ogloszone. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie"''. 

Wielki wlec w Essen 
dla Polek i Polaków 

odbędzie się w przyszłą niedzielę dnia 25 
wrześnJa o godz. 11 przed P<>ł. w sali „Al
fredushaus", ul. Frohnhauserstr. 

O liczny udzial Rodaczek i Rodaków 
z Es.se:n i okolicy uprasza si1ę. 

Na wiec przybodzie mówca z Polski. 

Wiec polski w Wit ten· · 
odbędzie się w niedzlelę 2 października o i;rodz. 
4 po poi. w sali domu czeladzi katołiokiei. 
Bliższe szczególy zostaną jeszcze ogloszone. 

„Związek Polaków.'• · 

Wiec polski w Kamen. 
W nledzłelę 25 września o 4 PO poł. odbę

dzie się w sali p. Goertz, ul. Bahnhofstr ., wiec 
polski w c~łu omówienia spraw narodowych. 
religijnych J mat.eryałnych Polaków na ob
czyźnie. O liczny udział Rodaków z l(amen,. 
Heeren i okolicy uprasza się. 

Na wiecu przemawiać będzie także 
mów1ca, który z Polski przy.będzie. 
__________ „_Z_w_i~ą~ek Polaków"; 

~zanownym Rodakom w Essen i okolicy polecam się do wykonywania. 
w1~clk1ch ubrań, paletotów, płaszcz)', i spodni podług miary w modnych' 
kroJach I 

Swój do swego ale naprawdę do swego!! 

Tomasz Pietrowski. 
dawniejszy przykrawacz pana Błocha 

w Essen. 

ESSĘN, przy ni. Grabenstr. 44 I piGtro. 
w restauracyi Augusta Diergart'a. 
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tylko nawet Dl\j• 

tężsrejft1ury 

eflpowłednł e 

w zapa!!tfe. 
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la==• 
Ełe-ganekie 

odro bitnie 

potlła1 

miary. ·-----· 

w niedosięgnfonym dotf\ 'l wielkjm wyborze 

od UJ,- do 60,- mr. 

Ubrania męzkie 
la wykonanie 

od 12,- mr. do 60,- mr. 
„„„„„„„lllll!IB1t.~~mtWl'!lllll„•• 

„„„„ ... „„„„„ 
Spodnie męzkie 

w wszystkich materyach 

od 2,- mr. do 18, - mr. 

Kurtki męzkie 
z ciepłą podszewką 

od 4,- mr. do 27, mr . „„„„Gim ... „„ .... 

i Płaszcze męzkie 
I od 12,- mr do 45,- mr. 

„„„„ ... „„ ... „„. 
Palel·oły i ubrania dla młodzieży i chłopców 

od zwyczajnego do najwykwintniejszego gatunku .. 

po 

I ji:.=-"-t_:_:=i

1

_c_:_,_:_:_n_:_::_.""_ li 

fi, _______ • 

Elf'a;an~kie 

o4robienic 

podłu5 

1nlary. .-------. 

BRACIA ROBERT, Bochum, 
(firma Gebrud.er :Robert) 

Marktplałz I. 

Najwlększr Interes specyalny tego rodzaju w Bochum 
.„„ ·=· wu „ 

POLKSI SKLAD ŁOKCIOWY w HER NE 
ulica Dworcowa nr. 71, 

w miejscu pana 1\1. Harto~a. 
z dniem I października otwieramy iklad łokciowy, na eo już dziś zwracamy uwagę Rodaków prosząe o po 

pareie nas
1

zego przedsiębiorstwa. 

1Wladyslaw Małkowski i Sp. 
Za. druk, nakład i 1'9da.kcyo odpowiedzialny Antoni Brejski w Bochum. - :Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiaruisa Polskiego" w Bochum. 



Nr. 2228 Bochum, wtorek 27-go września 190ł. Rok 14. 
~. 

j, 

-
li~ 

:c 
1, ,_ • 
il,. Codzienne pismo łttdowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 
e 

I 
Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Przedpłata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
I mr'. ro fen., a z o<lnu~,:eniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

· W imię Boże za Wiarę I Ojczyznę l 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen., a za 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często ogfasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rek~isów się nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. Adres: "Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
. mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli 1 

Z wypadków dnia. 
Rosya tworzy drugą armię przeciw Ja-

pończykom. 

Komendant wilel1skiego obwo<lu wojsk10-
wego, jeJI·eraił piechoty Gripenherg zostal 
mia.n()wany naczelnym Wl{)dzem drugiej 
rosyjskiej armliii mandżurskiej. Ca-r wy
stosował do nie:go list, w którym donosi. 
że dzielność J apo·ńczyików i zaciętość, z 
)aką prowadzą w10iinę powodiuiie go <lo zna
cznego piomrnożenia wojsk na Dalekim 
Wschoozie i do rozdz.ielenia. sil r:osyjskich 

I na dwie armie, z których jedną dowo<lzić 
ii będzie Kuropatkirn, drugą Gripenberg. 

Zgnębić Polaków ! 

W rnz. z. inrnemi półurzęd·owemli ga.ze
tam:i' rozpisała się '() sprawie polskiej tak
że „Rh. Westf. Ztg." w os-0bnym artykule, 
w którym tak woia1 z pełnej krzyżackiej 

piersi: 
„A więc etyka (miara moralna) dla 

panóiw i dla niewolników!" (tterren- u'nd 
Sklavcnmoral !) biadają pobożni: obywa
tele drugiej klasy! - Ale taki, naturalnie:, 
Jesteśmy ju1ż na .naj1epsze·j droid:Ze od cza
su noweli, do ustawy o osadnictwie! Po · 
co się wypierać, po co grać w ciuciubab
kę? Tylk'° ·d'alej w tym kierunku, nie oglą,- : 
dając się ani. w k\.Vlo ani w prawo i nie · 
spo.czy\v13jąc ani na chwilę. Tedy zoba- · 
czymy za lat kilka dzies1i-ąt, Ido ma s?usz- . 
ność". 

Tak pisze pomi-ęd'Zy innemi , Rh. Westt 
Ztg.". My oo spra\v»y tej powTócimy. 

·Telegramy. 
N o w y J -0 r k. Jeneintluy konsuł 

niemiecld otn.ymał list, w który1'it grożą 
mu śmiercią. 

P a r y ż. Japończycy zaczepili Port 
Artura z trzech stron. Admirał Togo bie
rze także· udział w walce·. 

Cz i i u. Z Dalny donoszą.: 19 rozpo
czął się nowy atak na Port Artura. Japoń- · 
czycy odnieśli pewne· korzyści. Ostrzeli- · 
wanie miasta rozpoczęto o godz. 3~ciej z 
rana i trwało godzinę. Ze. świtanifem 
bombardowaniie wzmogło się do taki~j' si
hr, jak nigdy dotąd. Kilka dział ciężkie.go 
kalibru, które dostarczono nJedawno, o
tworzyły oglei1 z punktu, z którego dotąd 
nie strzelano. W Dainy drżały wszystkie 
szyby. Ostrzeliwanie 20. nie ustało. 

To k i o. Urzędownie z walk pod 
Portem Artura dotąd nic nie ogłoszono, 
lecz opowiadają S-Obie tutaj o strasznym 
rozlewie l<rwi. Przybyly niedawno z poła 
walki oficer oblilczał straty w zabitych i 
r annych na 30 tys. chłopa (?). Rosyanie 
wnieśli na pe,wnem mi.ejscu nasypy, 1-ttóre 
Japończycy uważali za uowy fort. Przy 
szturmiie nań zgłnąłl c~ły pułk (?) wskutek 
eksplodujących min. 

Polacy na obczyźnie, 

Wiec polski w Kamen 
od'był się w niedzeilę; , dnia 25 września, 
starainiem ,.Związku Pialaków·" przy d-0-
syć licznym udziale. I-(odaików. Zagaił 
wiec i prz.e\vodniczyt mu1 p. Kotlewski. 
, Pierwszy przemawiar re'Clakt>0r pan 
Antoni Brejski o obowiązkach1, liakic Po la-

cy na IQbczyźnic mają dalm Polacy, jako 
katolicy i Jako roootnicy . 

Następnie zabrał głos ks. W. i mówił 
na temat: Duch chrześciański w życiu lu
dzi i w życiui namdów. Mówca w1 dłu
giem swem przemówieniu wskazał na na
ukę Chrystusa Pana. który głosiło milo.5ć 
i, braterstwo ludzi i ludów. Dziś niestety 
trudno 'S1pQtkać ludzi, kt6rzyby zal\vsze 
szli za, tą wznioslą nauką Zbawiciela, a 
już napróiż.nlO byśmy szukali.i zasad chrze
ściańskich .w polityce. Dziś dążą rządy 
doi wytkniętych' celów; nie troszcząc się 
:o t-0;. czy słusznie i sprawiedliw1ie po1stępu~ 
ją, byle si1ę im u<lalo wykQuaó swe zamia
ry. \Vytrwaicie, bracia, przy sztandarz.e 
katolickim i polskim - tak mórwil czci1gi0-
d'ny mówca1 - a Pan Bóg niech Wam ra
czy blogosta\v·ić. 

Burza 0klaskówi byla dow!(}d'ettn\, ż.e p!()
dniosłe te st-0wa trafiły do serc wi1e1c-0-
wnikóiw. 

Przemówil jeszcze p. Kotlc~wski zachę
cając R-0daków, aiby garnęli się do To1wa
rzystwa św. WO'jciechal, jakie w Kamen i
stnieje, poczem, jak r-O·zpoczęto, taik i za
kof1czono wiec pieśnią kośdelną. 

Byt t-0 pierwszy wiec w1 Kamen. Ro
dacy którzy zebrali się, z naiwiększem za
dowoleniem wracali do d{)lmu, na duchu 
pokrzepieni. 

Nai tern miejscu zachęcamy RodakÓ'\\~ z 
Kamen, aby wszyscy przystąpili do To
\Varzyst\va św. Wojciiecha~ gdzie znaJjld'ą 
god'ziwą rozr}'\.Vkę, gdzie pouczać się mo
gą i zachęcać się wzajemnie do d-0hrego. 

Wlec w Essen 
odbyl się w niedzielę ubi·egłą 1przy u<lZiiałe 
oo najmnie~' 700 Rodaczek i Rod;:i ~-~ Ó\V\, po
mimo niedog1odnej, bo PDłudnkrn c::<l pory. 

Wiec zagail p. W. Nmvak z Altene:ssen 
prz.edstaiw'iai~c na: przewodnicząceg.io· pana 
Apolinare,go Wajczyl1skiego z Gdsenikir
chen. Tenże powołal na zastępcę pr:z.e
wodnicząc.ego P'. Wojciecha Ratajczaka z 
Steelc, na ·sekretarzy pp. Nowaka, z AHe.n-
0sse i fr. Pietrzatka z l(aternbergu, a na 
law.nikó\.VI pp. Tomczaka, z Dortmundn, 
Pr. Nowa;ka z Laiar., L. .Merczyńskirego z 
Essen: i B. Wilkowskiego z R.otthausre·m 

Do pierwszeigo punktu porządku o
brad: „Pr.zez. ludi dla ludu" prze:mówii p. 
A. Breiski z. B<Ychum. P. fr. Nowa:k z 
Laar zabraJ następnie gfo.s, aby się: roz
wieść ,, O przyczynach wychod'źtwa ludu 
p.o.Iskiegoi na obczyznę i jego skutkach". 
Mórwca wskazał na politykę antypolską 
rządu, na spr zedawczykówj, frymarczą
cyd1 ziemią polską, a w koflcrn wskazal 
spos:oby1, przy pomocy których zle silrn~ki 
obceg-0 otoczeniia uczynić możemy nie
szk'°dHwymi. 

Z kolei wstąpi ~ 1nai mównicyę ks. W. 
Pmvitany burz;:i oklasków, zaledwie 

zdolał wyrzec kilka slów po.zdrowienia od1 
braci z ziiemi ojczystej., bo -0 to polirey.ant. 
który wiec dozor{)1\V3.l nie P8ZWiOlil na 
dalsze przemówienie, albowiem ks. W. jest 
t0bcym poddanym. Krok tern policyi \VY

\\'Olal wśród zebrainych wielkie oburzeni.ie. 
Nie mogąc przemów i ć do liczn ie ze

branych Rodaczek i RQd'akóW!, przyrze!kl 
nam ks. V/., że przemówienie, jakie rnial 
zaiml'.ar wygłosić w Essen, oglosL we 
„1,Wiarusie: Polskim". Zebrani grzmiącym 
okrzyikiem nai jego cześć podziękowali ks. 
W. za przybycie na1 wi1ec, prntestuUąc 
przeciw zakazowii policyi. 

P. fani Wilkowski z, Scl1-0nnebeck mó
wił o wychowaniu d1zieci, przyczem głó
wnie matki Polki bardzo bl·ogą rozwi.nąć 
mt0gą działalność. Zaznaczył te'i mó\v ca, 
że. niemcom z zagranicy przybyłym, nikt 

nie przeszka<l1za, gdy chcą przem&wić do 
swych ziomków, ale 1gdy chodzi o Polaka, 
to zaraz .odzywa się głośnie: ,,nie wolno!" 

P. Kaźmierczak z Essen nawotywał 
do spełniania ooowiązków narodowych, 
do budzenia duchai p.olskiego w ozięblych 
Rodakach, abyśmy jednako czuli i dlzialali. 

Do ostatniego puinktu pmgramu: ,:,Na
sza samoobrona narodowa" zabrał gfos 
redaktor ,Wiarnsa Polskiego" p. M.ichaI 
Kwiatkowski. 

Mówica wskazaf na potęgujące się w 
narodach od lat kilkudziesięciu poczucie 
1odrobnośd nairodowen, które i u nas. Po
laków z powodu ucisku, w <jakim żyjemy, 
wzrasta prawie. z d'niem każ.dym w. szer
szych warstwach narodu naszego. Da
wniej tylko szlachta sama u nas tworzyfa, 
sp.oteczeństwo nasze. ona sama kier·orwala 
spral\vami narodu polskiego, do.póki nasz 
ustróU pa.iistwmvy dawał jej pole 
działania i dopóki rycersk{)ść dud1·'1\, któ
rą szla'Chta nasza się odznaczała, była 
czynnikiem w obmnie narDdowej najwiaż
ni.ejszym. Niestety rycerskość ducha by
fa jedyną prawie zal1etą szlachty naszej. 
To też gdy walka, jaką toczyliśmy i toczy
my: w obronie wlasne6, zaczęła tracić cha
rakter wyłącznie polltyczny i przerzuciła. 
się w glównei części na pole zawbko;we i 
gospD-darcze, szlacl1tai nasza nie. d·opisala. 
Utraciła ona glów1ne p-0le dzia!alrnoś.ci 
sweu, które tworzyło )ej racyę bytu. Nie 
mogąc już pracować tak jak dawniej, szla
chta z·objętniat.a nairocf0>\V101, r.ozbawiila się 
i -zaczęła się lączyć pod wz·ględem towa
rzyskim z wrogami naszymi. Te stQsunki 
t·owarzyskiic i brak zatrudnienia pombiły 
z synów1 dawniejszych gorliwych obrof1-
ców1 ojczyzny naszej ·dzisiejszych ugodioiw
CÓWI i sprzedawczyków. W miairQ jak 
szla.chta obojętniała narodO\.Vl(}, podnosił 
się lud'~ na który przesu:wal się powoli śro
dek ciężko.ści naszej obmny namdowcti i 
na którym Ql1 obecnie spoczywa. 

Przez. lat p.rzeszfo sto szlaichta nasza 
patrzała na walkę na.mdo·wościową, którą 
wrngm.v.ie nasi prowadzili zawsze rów:nie 
celowo, chociaż w różny sposób. I przez 
tern wi.ek caly szlachta nie widzi.ala 
zamiarów wrngów na1szych, .nie roz
poznała, że wrogowie nasi nigdy nie znal.i 
iinnego. celu walki jak zagładę nas P 10Ia
k6w. 

Zręcznie zakrywali wrogowie plany 
swoue i szlachta.i pozwol1iia się zawsze wy
wieść w pole. 

Nie.d<J·lężność swoją z.upelną, ba zu
pełne zwyrodni·entle pod1 względem naro
d·ol\vym świC'żo. okazala szlachta' polska , 
która z wytartcm czolem bez rumieńca 
\.vistydu pospieszyta na 0d'slonięcie p{)lmni
ka1 carycy Katarzy.ny w Wilnie i zJ.ożyla 
hold: tej europeuskieJ nierząd~1i.cy i m(lrder
czyini ioiczyzny naszeu; i podążyta ona 
tam dotąd w tym samym prawie czasie, w 
którym chfop palski z K:on1gresówki prze
dzierat się przez bagnety i karabi,ny m0-
sldewskie, by przed pomnikiem naszeg0 
bohatera nari0dow., Ba1rtosza rn'()wacki2-
g.0<, w1 Tarnahrzeign zadokument,ować swo
ją ,g>0 rącą milość ojczyzny. ffat!ba teJ 
szlachcie polskie}, cześć i slawa temu: wfo
ścianinawi polskiemu! 

Nie szlachta w1iQc, lecz ludem 
naród nasz stoi i przez lud jedynie lepszej 
przyszlości Qczekuje. Lud polski P·D iąl, o 
co wrogom naszym chod'zi, te nie o obro
nę sweg·o, jak o.ni t-0 z·awszc mówią;, lecz 
o zupełne zgnębienie nas, ca. też ,01becnie 
z ni ebywałą dotąd Qtwartością przyznają 
gazety niemieckie. Gdy bowiem dotąd 
wszystkie zamachy na wolność naszą oby
watelską starano się u,zasadmić obroną u
ciś.nfonej niemczyzny, obecnie Jibernlnio
:~-}:lrn1tystyczna .,Rh. Westf. Ztg." przy-

znaje otwarcie w artykule nadesłanym jej 
ze sfer miarodawczych, że wytępić Pola
ków jako czynnik polityczny, ,,zrobić ich 
nieW10lnikarni,", proletaryatem", to głółwny 
cel Polityki antyp.olskieJ. 

Poznał plany wrogów lud polskit 
chwytai oor.azi. silniej za ster polityki na
szej i Oil(, Pondeważ szlachta1 do teg-0 oka
zała się ni,e.zdolnąi, ustanaiwia program na
szej samoobrony narodowej. 

To, co konserwatywna szlachta! nasza 
radykalizmem nazywa, c-0 ona pio.tępia i 
uważa za objawi chorobliwy w polityce 
naszej, jak {)Statnio jeszcze czytaliśmy w 
„Glosie Na1mdu", to ubecnie je<lyna ra
cyi~nalna polityka dą:żąca jasno do celu i 
opterająca się na dokla<l'nem rozp>Qznainiu 
zamiarów wrogów naszych. 

PIO' wiekoweu walce wkr<)czyliśmyi na 
wlaściwą dmgęi, na której nam daileti· po
stępować trzeba wzmacniając szeregi na
sze· przez. budzenie samowiedzy nar-0d10-

wej' w coraz· szerszych masach przez go
spodarność i przez organizacye. 

Zebraini ·często objawfrali zgiodność 
sw10ją z wyW10<la01i mó,vcy. Po wy
czerpaniu programu zabraf gf.os p. Bartło
mied Wilkowski, który -Omówiwszy we
winętrnnc spra:wy wycho<l'źtwai , prosił o.
becne;go tam p. Idziego Świtałę Qd ~.Dzien
nika" dortm1und'z1kiegQ, by się: publkznie 
wyttoma·czył z tego, że do niegio, (p. Wil
kowskiego) powiedziial', iż .,KU'ryer Poz." 
.miar sluszność opisując w tak obraźliwy 
i Iekk0myślny sposób wyc!hodźtwo 
polskie, którego przecież wcale nie poznal 
ko.respondent jego. 

Pani Idzi Świtała je:d'nalmwioż., który, 
przedtem zapisał się dio sfowa, zaraz pa 
p. BarU.omieju Wilkowskim, kazat sie 
skreślić z listy mówców i -O'puścH salę. 

Jako 10statni mówca zabrał' gk)S p. fr. 
Pietrzak z. l(aternbergu:, aby wykatZać u
je1rn111e skutki malieństw mieszanyc1h. Nam 
Polakom wszędzie· tylko ze swoimi łączyć 
się należy. 

Prze:wQdniczący przy ko1ńcu z!.azna· 
czyl, że d.oszty · go posłuchy, ja-
koby ktoś twicrd'zil, że p. Świtale 
nie udzielono· gŁ-0su1 , stwierdzając równo
cześnie, że nie polega· to' na prawdzie. Bo-
wie1m1 p. świtala zapisał się do slowa, po- p. 
B. Wi.lk1owskim a przed p. Pietrzakiem. 
Zanim! jednak0iw-0;ż .na niego k<>lej przy
szła, kazal się skreślić z listy mów1ców. 
Nasamprzód zaś przemawiali mówcy pro
,gramowi. 

Teraz przewodniczący mial zaim.iar 
zakończyć wiec i \Vezwal zebranych. aby 
zaśpiewali1 na zakoflczenie „Serdeczn~ 
l\fatko". Dozorujący pohcyant nie dopu
ści! uednak do tegio, rozwięzuiąc wiec, za
nim\ się przewodniczący zdecydowat na 
inną p!eśń. -

Zdanie Ojca św. Piusa X~ 
W czasach dz isiejszych ogólnego ze

pswcia, \yielką <l{)nioslość ma dobra gaze
ta. Dokąd bowiem z trudem tylko d ocho
dzi wpływ kapłana. tam dociera pismo. 

Znaczenie dobrych gazet uzn ał tei 
Ojciec św. P1ius X. Ot>0 g.d'y nie.dawno 
przyjmował na poslucha1niu OS>Obnem pe
wnego dz i1~nnikarza, to wziąwszy z rąk 
jego pióro1, poblogoslawil je i. oddał, mó
wiąc: ,,Niema dzisiaj wz.nioślejszego po
słannichva na ziemi, niż posłannictwo 
dziennikarza. Błogosławię symbol twoje
go zawodu. Moi poprzednicy blogos!awili 
miecze i brofl WIO}owników chrześciań
skich ;, ia .mie:nię się szczę.śliwym, żie mogę 
btaigac l11eOO· O zlanie bf()'gtQSf<n\ieństwa 
na piórG dziennikarza katolickiego". 

Rodacy! Jeżeli tak pQwiada Ojciec;; 
św., to też obO\\ ·iązkiem J11du kat-0lickiego 



:cz~ ~Y''- ać p:sma cob re. Do takich pism 
d-0brych i godnych poparcia nakży „\Via
ru Pol ki". który jako pismo zezem~ ka
tolickie, a przytem narodowe i ludowe Qd 
lat czternastu ni.:zach-wianie pracuje na za
~adach narodmrn-p.olskich i katoHckich. 
Polacy, chqc się ostać, tych dwóch sztan
odarów: polskiego i katoli.ckiego trzymać 
-s!ę muszą. tak jak za\Ysze przy nich \\T-
rwa ,.Wiarus Polski", mimo burz i prze

.. :Iadowai'1, jakie znosić musi. Kto z nami 
·ednej jest myśli, kto chce s:ę przyslwżyć 
spra\-x.'ie polskiej i katolickiej, niech zapi
"Ze sam ~.\\Tiarusa Polskiego" na czwarty 

:kwartał i wśród Rodaków z.iednywa nam 
: znych 11QWJ'ch czytelnikó\\·. 

Mowa księdza Polaka 
na wiecu polskim w Eicklu 18. 9. 

.,N:cch będzie pochw. Jezus Chrystus!" 
Drndzy Ro<:lacy ! 

Przybywam z dalekich stron, z naszej 
.ziemi ojczystej - z Polski. Przyno
SZG Wam pozdrowienie od Braci z drugiej 
trnny Wisty, którzy żYją i pracufą w in

J1ych niż wy, warunka.ch. .My tam pracu
je,my u siebie, na naszej wlasnej ziemi> 
:zrosz.onej obficie krwią i potem cakgo 
zere-gu pokolel1, które mówity tą samą 
mową, które ·wyznawały tę samą wiarę, 

jak my \Vszyscy, ich poton1kowie. Wy zaś 
Bracia,, jesteście tu na obczyźnie\, odgra
niczeni· tysiącem rzek, gór i pagórkóW' Qd 
,naszelj polskiej ziemi; jesteście otoczeni 
()bcym narndem, który ma zupelnie od
:mienną mo\vę i ()byczaje. - który ma: in
ne, niż wy dążenia i. cele. Wy jesteście 
wychod'źcarni z kra}u, przybyliście tutaj 
szukać chleba. 

Wychodźtwo z naszego kraiu z· ka.ż
dym rokiem się zwiększa,, cora~ liczniejsze 
.gromady naszego bie<lne.g.o, zgtodniaJego 
]udu opuszczają ziemię ojczystą, by szukać 
zarobku \V1 Qddal-onych krajach już nietyl
"ko Europy, ale nawe.t za morzami i ocea
nami, w. Ameryce i Australii. 

Istndeje: wprawd'zie emigracya czyli 
wychodźtwo i u innych narodóWi, jak{) to: 
'.Anglik'ów1 .Hiszpanów-, Wtochów1, Niem
ców itd. Ale z tych kraiów emigracya od
bywa się w normalnych warunkach tj., że 
jedynym po\\-'0-dem emigracyi jest tam 
tlaid\vyżka ludności~ jest zbytnia ilość rąk 
roboczych. Emigracya z; tych krajówi, 
poparta opieką kraju ma.cierzystegD, urzą
-Oza swoje życie na obczyźnie prawkUowo 
j nietylko nie przyoosi, szkody tym kra-

)om, ale nawet zapewnia im waiżne korz~r
-5ci. - Oto w1dzimy, ż.e, naprzyktad1 An
glia przez swt>tią emigracyę zapanmwła 
nad wszystkiemi prawie morzami, a przez 
i<l i nad handlem morskim. .Mowa angiel
ska rozbrzmiewa: dzisiatr'O całym świede. 
U nas w Polsce rzecz s!ę ma inaczej. 

Czy rzeczywi·ście u nas jest taki .nad
mierny przyrost ludności? Czy ta nasza 
;iie'lnJia Polska rzeczywiście jest taka cia
-sna i uboga, że ·iui nie mo-że wyżywić 
iy~hi 20 miEonów Polaków, którzy ją za

·mieszkuią? Ale gdzierż- tam! Ziemia na
.sza jest rozległa' od Dźwiny i Dniepru po 
Odrę i Wartę, ()d morza Baltyckiego aż 
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.R ESURREKTURI 
Powieść 

J. I. Kra·szewskief{). .(• 

(Ciąg d2.Jsi2y.) 

P:Gtruska., widząc;, iż to nie jest zwy
kłe .omdlenie„ z·1cz.ęta krzyczeć glośno \\ 
m :.idziei, że ktoś pośpieszy na ratunek. Pa1n
na- Cecylia, schodząc ze schodów, usły
szała krzyk i czcmprę-d'zej przybic'gla. Na 
stol iku I :: ż:aI otwarty Lst. Sta:-{)ścinę, po 
:przeczytaniu raził at~k apoplektyczny. 

Ry~o to ohydne, pelne naigrawania siG, 
cbclg, odgrażali i promet\\\ bezimienne 
p;smo. Przcsz1oQŚĆ ca:a d() ilili fk:iryszkó\v, 

· wszystkie p0 t\'./arze ludzki e, jalóe tylko 
zl-0ś6 rozgbszać mogla. Starnszka do
:wiedziaia s:ę z niego również i o istotnej 
p rzyczynie ·choroby Henryka. Nie oszczG
<lzali(> w.wet Cecylii.. której zarzu-cano, 'ia
. ·oby u hrab:{)stwa Suletiowskich sw<JJemi 
-intrygami pJróżnila malief1stwo. 

P.o przeczytaniu tego listu Cecyfa,, bla~ 
·~la1 iak marmur, pAu1a obok babk~. lecz 

·kT6tce oprzytomniała. Otcutszy łzy, 
.schow·al• .bst do kiesr...eni i Z<lJttla 3ię sta.
rosclll'lią. Ta tyla ~~~c~e, R-le n.i~ ttKYżnal ią 
.,hyti0 de f}r~yromrr~ ®J"J:-Q"~1la<l'2'.tó. Na{}-

po Multany i Woloszczyzn<d, Dunaj i M{)
rze Czarne sięgająca l Ziemia nasza j:~st 
żyzna i obfita, bogata w lasy, pola i łąki, 
zrosz{}na tysiącem rzek. stawów i jezior, 
z bogatymi żupami solnymi, z kopalniami 
\\ ęgla, ze źródłami nafty j, t. d. Ta ziemia 
nasza mogłaby wy~ywić jeszcze d\Ya razy 
tyle ludności! A tymczasem tylu Polaków 
zmuszonych jest opuszczać sw1oją z!emię, 
chociaż ją bardzo kochają, i opuszczają tę 
ziemię, oo niema tam dla nich chleba! 

Czem się Ho:maczy ten d'zii\vny ob
ja\\·? Oto tern, że rozdarci na trzy czę
ści. nie jesteśmy dziś ·gospodarzami na wla 
snęj ziemi. Obcy przybysz - zaborca -
g0spiodaruje1, nab:tiai sobie kieszenie na na
szej ziemi, a my musimy mu stużyć za pa
r?bków ! Przybysz za zebrane u nas pie
n!ądze stawia fabryki na nasz.ej ziemi i ty
siące rohotnikó\\' polskich pracuje na nie
g?; ~ on zbiera miEony i wykupuje naszą 
z1em1ę. Z boleścią musimy tw wyznać, ż~ 
są jeszcze oby\\~atele polscy1, - sprzedaw
::zy~yi - którzy przez rozpustę, :głupotę, 
zyicie rnad stan, zadlużaJą się po, uszy i 
sprzedają ziemię polską mvym przyby
sz.om. - I tak poz.omie wszystko s:ę od
~Y''"~ pra\vnicl, wszystko idzie; legalnie. 
ZJ.ernia nasza PO\\·oli, ale stale przechodzi 
w ręce żydów i niemców, którzy się u nas 
p:moszą, a dla nas braknie n~ ziemi pol
skiej chleba. -
_ ~ wychodzą z kraju c'O \Vkisnę setki 
1 tys.1ące naszego ludu bez opieki, bez. po
parci~! Bo i któż ma się nimi za.opieko
\~a? Polska jak<:» pal1stwio samodzielne i 
mezali::ż~e Guż od stu lat) nie istnieje, nie
mai sw10ie1go w!asnego rządu więc nie ma 
możności opiekowania się \~ycbodźtwem. 
Prawda! istnieje P·olska - jak-o naród 
wi1el.kL, 20 milion-0\vy1, ale tern fiest powalo
ny ; ~~ezwladn'.ony przez podzialy na 3 
częsct 1 przez prawa wY!lątkowe w Pru
sa,ich i w Rosyi, niema więc sily na to. a
żeby po<lać rękę braciom-wychiodźc~m ! 
I tak z tych biednych naszych wychodź-

, " . , ' 

co''" ~1e.sw1.a~omych ni dmgi., ni. celu gi-
ną dz1es1ątk1 1 setki. Nawet nikt n1ie wie 
ani się zapyta: gdzie i jak; lJ.o ostatnin; 
nęd~arzem, parja1sem, wyrzuconym poza 
11'~\~ias życia, nikt nie zafrnuje, rni'Id się 
rne m~eresuje. Smutne t~, ale prawdziwe! 
- Wiciu· zrnowu znalaztszy na obczyź11i3 
zarobek zapomina o swoim· języku o 
S\\1viej religii i przemk;nia s1ę \1/ ob;y i 
wrogi mu naród.„ Niema na naszej ziemi 
ob~cnie walki na bagnety, ale krew płynie, 
dz1s inoiże ()bficiej, nii kiedy" z: serca Mat
ki naLSzej Ojczyziny, lJ.o tyle syn6\V1 jej Hko~ 
chanych ginie PO• obcych krajach be21JO-
wrotnie i bez korzyśd dla nieii. ' 

I 'CÓŻ wobec tego, czy mamy zalama
wsey ręce siąść i tylko płakać, jak Jere
miasz prorok nad J cr-Ozolimą. talk my inad 
niedolą Polski i jej synów? Bracia, czy
nu nam potrzeba. P!a.cz. i narzekanie nic 
nam nie pomoże. Wzbudzi tylko śmiech ; 
szyderstwo u wwgów naszych. Oto prze
ciw sile z!a, postawmy sHę dobrego! 

Będąc tu na obczyźnie zdała od kra1iu 
możecie wiele czynić dla \Vspólnego ~a~ 
szeg,o dobra. 

Pierwszym i naJważnieuszym 1xrn iQdem 
naszego ucisku w dzisiejszych czasach jest 
t()~ , że nie mamy pieniędzy. - Otóż zara
biając tu na chleb, starajcie się zawsze coś 

bielgl Ifordz'.sze\vski, chciat krew puścić, 
ale ratunek okazal się już nie1111ożliwym. 

Na górze obaj bracia nic o tym ciężkim 
ciosie nic wiedzieli. Sta,ruszka raz jeszcze 
sp.ojrzała na Cecylię, u·śmiechnęła się i o
czy jej zamknę.ty się na wieki. Piotrusk3. 
padla nieprzytomna, wynieść ją musŁano. 

Sama z zastygłem ciałem z.o•stala Ce
cylia, nie chcąc się p-0d<lać wzpaczy1, ja
ka i4 ogarniaia. Ch-ociaż za żyda stairo
ścin~. siedząc niemchoma, pra\vie nic w 
domu nic znaczyła, to jednak v chwilą jej 
zgonn straszn:u zapanio·\vah pustka. Cc
c:rEa uczuta s:ę samą, bez -opiekli. z ciQ~~a
rem obowiązków, otoczoną nieprzyjaci-0l
mi. Serce się jej ścisnę!:O trwogą, pragm;
la śmierd. jako wyswobodzenia. 

Uklęida przyzwlokach, pc·!ożyła gto
wę n:J• kclanach s taruszki i ptakaŁa - pta
kab długo, póki P ie truska nte przyszta jq 
odciągną.;. Nie chciała pozw·olió. auy 
kt-0kolwick dotkn;:ił zv.-lok ukochamej pa ni. 
Sama .ją ieszcze pragnęfa .obmyć łz~mi i 
prz-s o dziać na drngę wiekuistą. 

Zbicgt z góry Julek i przerażony o:d
pr-owadztł CecyliQ d·o iei pokoju. Doktór 
i wikary p0zostali przy nieszczęśliwej ro
dzinie , która \Jor n:ch budzila chrześciaif1skie 
\Yspóiczucie. K~iądz l(ulebi~ka, nic, nie 
mówiąc, napis.a.? pwtr~ slów oo marsz:atk~ i 
pcbm-ął posłańca eia oał~ ooo. S-am rołąf 
s.;ę przyR)OtJowaniem cflo fl•OfG>riebu. 

zaoszczędzić na czarną g-odzinę. Pamię
tajcie, że nic ten je-st rogaty, kto ma dużo 
przychodów, ale wszystko wydaje; lecz 
ten, kto z tego, co zarabia, potrafi coś zao
szczędzić. Do ludzi oszczędnych należy 
przyszłość. W tym celu ograniczajcie 
mo.żli\vie swoje potrzeby

1
, nte wydawajcie 

na stroje, na uczty, na gry \V karty i t. p. 
Bo kilkunastu latach pracy, za-Oszczędzi
wszy sobie jakąś sumkę, wielu mnżc po
\.nócić do kra~u1, kupić S·obie kawalek zie
mi, lub \Vspólnie w kilkunastu zbudować 
sobi.e jakąś fabrykę, zał·ożyć jakieś przed
siqbiorstwo i t. p. 

Ale na cóż się przyda, choćbyście się 
stali mi1liionerami, jeślibyście stracili waszą 
narodlow1oś.8, zapomnieli waszej mowy pol
skiej, a przemienili s'.ę w obcy wam naród l 
Wówczas nie nam. ale wrogom imienia 
polskieg-o przysporzylibyście sit, aby tem 
skutecznie.j mogli nas zgnębić i wynarodlO
wić. To też na·jwiększym waszym obo
wiązkiem jest, abyście w waszej pracy 
czuwali nad zachmrnnicm swo-je.j narodo
wości. 

Bracia Rodacy, widząc tu wasze u
świadomienie i waszą Łączność w spra
wach narndowych, mog~ być spokojnym, 
że żaden z was na niemca już s:ę ni1e prze
rnbi, ale dzieci wasze„. Du·sza dziecka. 
jest bardzo wrażliwą. Dziecię urodzone 
na -0bce;j z!1emr, latw·o s'.ę przejmu1ie obczy
zną, która g-0 otacza, łatw10 pok·ochai obcą 
mowę, ()bcy obyczaj; tak iż chociaż póź
niej, gdy dorasta, oi'ciec i. matka mówią 
mu że jest Polakiem, iż pio p-olsku p.owi
niern myśleć i mówić, często tai przestroga 
rodziców już nie trafia d.a jeg·o przek·oną
ni~r <lo jeg-o dnszy. 

Nieprzyjaciele zaś usłwżni, a.by przy
sp'.eszyć i ułatwić wynarod-owienie się pol
skim dzieci·om11 zabraniają w szkole uczyć 
dzieci po polsku, a w •ostatnich czasach 
nawet p<JCierza i religii nie. poz.walają na.u
czać w mowie oj-czystej! Tai zaciekłość 
rządu na zagładę mowy polskiej jest, zai
ste! niezrozumiałą i niepojętą w 1 20 wi·eku, 
w czasach tolerancyi, wolności sumienia, 
w czasach uznania praw jed1nostki, usza-
1Dowania go.Qmści ludzkiej! Chcą wmmvić 
\V nas niemcy, że nasza mowa jest brzyd
kClj, nieliteracka11 że nasza mowa dest tylko 
jakimś dyailektem, jakimś żargonem ludzi 
ciemnych, niecyw'iliz-owanych. - Zapomi
nają widocznie o tem, że literatura nasza 
s:ęga 15 jeszcze wieku', że 16 wiek nazy
wa się ztotym wiekiem literatu-ry p0lskicj; 
że nasza po.ezya wieszcza u Mickiewicza, 
Slowac-kiegn i KraJSińskiego. wzbita się n.a na takie wyżyny, do jakich ni.e d'osięl<_;ła 
po, dziś dziei'l poezya franmzka·; że nasza 
belletrystyka u Sienkiewkzai, Zeromskie
go, Orzeszkowej i t. d. dorównała najpier~ 
\VSzym literaturom ew-opejskim! - Ro
dacy! mowa. nasza jest dźwięczna„ wyraź
na, dlobitną, potężna i niesipożyta, jako 
śpiż! Piękniejsza dla nas niż wszystki-e 
inne· mowy świata. ! W tej naszej mowie. 
moiżenw wyrazić nasze najgłębsze uczu
cia i myśli; w tej mowie nic braknie nam 
wyrazó-w na wypowiedzenie wszelkich 
nainowszych zd-0byczy wiedzy i nauki 1 

To te-ż zabijanie takiej tr,mvy, którnj uży
wa 20 mibonowy naród', tam~wanie jej 
riozwoju, Ji.terackiego przez wyparcie jej 
ze szkól i życia publiczneg-01, dfawicnie SY-

Daktór uspokajał Henryka, który go 
'bla.gaf., aby mu pozw10U choc;aż o kulach 
raz jeszcze babkę z·obaczyć. Ody doszla 
\\: ieść do starego Szmub., przybiogł do 
d\\'\()ifll, diamiąc się Z- pożyczką, -ieśliby 
pieniędzy na p.cigrzeb byto p-ctrzeba. Ce
sia jednak piodizięko-wala, zapewniając, żt?. 
zna.jdą s:ę u' niej. Żyd otarl łzę ~ wys.zedl, 
nie mo1gąc ze wz.ruszenia s!Gw.:i.1 przemó
wić. 

Piotruska ~JIJO\\ icdz ; Jła o liście, który 
sama wręczyła starośclnie. I(s ; ąd'z chciał 
ti~n l'.st zobaczyć, ale Ccsia n:·e przyz111ah 
się, że :go rn2J n si ebie., wiGc i przyczyn<t 
zg·ei;w p-oz.ostafa tajemnicą. 

P>0 m odlitwie wysz!a Cecylia, żeby 
dać róiżne ro 1zporządzcnia. P iotruska u
braia s·Ną drngą panią w najlepszą sukniQ 
i przy pomocy dwóch kościelnych babek 
złożyła 112.1 niz'k !m tapczanie:, p·okiytym 
s tc~1rymi <lyw;:i.nami. Dała jej \\.- rc~ce krzy
żyk i c brazck patronki. Julek zap•!akany 
naznos=,1 kw iat6w i galęzi z;elonych, ob-
sypując niemi ubogi katafalk. ' 

Przy zaplonych świecach ksiądz Yu
le.biaka rio·zpocząl modl itwy nacl zwJo:kami 
ko,b'.ety, która niegdyś świetne w społe
czelistwie z-a1jmmv~la stanowisk<;·, a którą 
losl, obdziera1ąc stopniowo, przy\v'iódł d-o 
s •~ra-ctwa. i n~tlzy ... zmusi! cierP'reć. Po
mfilJ•o sp-ó.źnkmej J)()ry zaceę'li deka'lv~ n:a 
fłlJ-w~.ó z 1.rrt.ast~CY..ka. . P~tr;y;ą.o a:a tq hnrn 

stemaiyczn~ nasze.j indywidualnej kultury. 
polskiej jest barbarzyńsh,·en1, jest wand cd 
!izmem, jaki historya rozwoju cywił!:zac ;is 
narodów europejskich zie zgrozą zapisz ei1 
na kartach SW()ich na hańbę wieku 20. w; 
przecież każdy r-oz.są-dny czlowiek prz . 
zna, że tak, jak bukiet jest pięknie~sz w: 
gdy się nic z jednakowych, ale rozmaity, -0 

sklada kwiatów, tak też rozmaitość i ind 
widualn•ość kultury i charakteru nai:odó a! 
Europy jest rze·czą nader pożądaną i p:.ę 
ną. To też my, stając w obronie naszyc ur 
praw narodowych na całej linii!, pracujem 
nietylko dla dDbra wtasnego, ale bronim -
zarazem zagmż·onej brutalną n21paścią c O 
lości. kultury europejskiej, 

Nie diość jest jednak nauczyć dzie O"{ 

mói\vić po polsku, potrzeba· jeszcze nau ~v . 
czyć je kochać to, co polskie. To rr.oże na 
my osiągnąć przez uczenie dzieci dekla c: 
maqnj i· pieśni polskich1, w których wy ·ie 
śpi1ewa1na jest piękno1ść naszej ziemi,, dol ·y< 
naszego ludu, nasze ni·ebo szare, te naisz ro 
miasta i wioski ze sfomianemi strzecharn· yr 
te nasze pola i lany, zasiane zba.żern rnz lą 
maitem, pozł·acane pszenicą, P·OS.rebrz.an 
żytem. I tu wlaśnie jest wielkie z-a-dani zi 
kókk śpiewackich, jakie tui ku wielki·ei me w 
radości już widzę zorganizowane. ,, ~Cześ n 
p!eśni po.lskieti'' ! to ha\S~'O niech rozb-rzmie 
wa wszędzie, :gdzie tylko s:ę nasi rodac 1 
znaiidują. r 

Lecz nictylko duszę dziecka., ale i cial 0 
potrzeba ksztakić i pielęgirmwać. Rzy n· 
mianie! jesz·cze mawiaH, że w: zdro:wen 
ciele jest zdr-0wy d·u-ch. A \ViQc o zd·mv.ri ro 
-ciala dbać wiamiśmy nietylko dlategn, ż a, 
sił.ai fizyczna jest nam potrzeb-na do pracy ś 
.ale też dlatego:, że człowiek zdmwy, m ki 
·sil•ną duiszę, ma: umysł giętki, ma• myśl jas 
ną. A jeśli kied'y;, to dziś nam potrzeb u1 

mzumu, silnej w10li i taktu, w postępovva a 
niul, bo• nieprzyjaciele nasi· stara;ją s:ę do iś 
\.\"ieść światu, że my Polacy jesteśmy cie ifi 
mnt, nie<lolęż.n~, że jesteśmy niższą rasą 
niż niemcy, że niezdolni jesteśmy dmó 
\\-:nać im na żadnem p·olu. Otóż p'.elęgnui 
my zdrowie ciala przez gimnastykę, prz': p 
życie umiarkowane i wstrzemięźliwe, ab· a~ 
i du.eh nasz. spotężniat, abyśmy klam z-a 
dali tym nieg·od'nym oszczerstwom. 

Bracia S.oko!y ! wyście zrozurmieli t 
zasadę i \v1prmv.adzHL ją w czyn. Na wa 
spoczywa ważne zadanie. Każdy Sokó 11 
powinien się postarać zorganizować choć 
by jedno kółko gimnastycz11e z dzieci o a 
lat 5 i uczyć je ćwiczeń gimnastycznych 0 
WÓ\V1Czas ilu będzie człnnk6w-SokQ~Ó"w a 
tyle będzie kółek ·dziecięcych. Nadt-0 n I 
wzór „Sokołów" powinny się zorganizo -
wać kola gimnastyczne dla dzLewcząt o 
lat 5 do 20. Te ćwiczenia gimnastyczn \ 
stainą się. dla was w1 następstwie najmilsz y: 
mzrywką; wplyną dodatnio na waJSze \VY g 
robienie towarzyskie, wyrugują z. pośró 
was pijalishvo1, gry w karty i inne wady. r' 

Chcecie mieć zd'rowe i zdolne dzieci 5· 
fo małżefrs.twa między wami niech się lrn u 
jarzą tylko ze zdw\v·ei mfodzi,eży. Mk 
dz:ieniec, który zmarnuje z<lrmvi.e., sta11g 
s'ly na rozpuście i pijai1stwie, i dop:er 1 
w 30 lub 35 mku życiia żeni s!Q, jest n~,eu 
czciwym synem s.wojego narodu, bo przy 
czynia się dD jeg·o upadku i zgu.by. Albo , 
\Viem dzieci urodzone z takie;~o ojca bę-d t 
niedo!ężme, zwyrndniate, ni·ez<l10lne do pra 

sp-ok·cJną, wypog•o<l\z.oną zg<mem, oprnmie 
ni ·oną cierpieniem. niejeden zaplaka!. 

W~kary Qśw:adczyJ, że z poigrzeben 
trzeba się zaitrzymać <lv przyjazdu mar 
szalka. Ccsi dop:cro teraz przyszetft ter 
czlowiek na pamięć. Nie ś1n:ata nawet za 
pytać., czy mu znać d.'.lwat, lecz wikan 
S?llTil s~ę zaraz d101 teg·o przyznał. Przyp.u L 

szczal, Żi'.! jako główny opiekun, p-owin;1-::;11 UJ 

rozp.orządzić p-ciirzebem tak bLzkiej krew 
n~. t 

- Serc mi mówi - odezwala się Ce <ll 
cyFa, żebyśmy pogrzebem babki sam a 
rozporządzi!\ rnói o.icze. Odd8my iL 
skr-o1111nic cs.htn j ą poslu1gG. na c-o w:rstar 
czy grosz, jaki zapracow:~farn. Grzech po 
pełn i libyśmy wobec tych zwfok ukocha ~ 
nych, chcąc uda\vać do statek, kiedy ,on. 1 

u1bóst,v10 m<;żnie clo -ostatka znc·s : ć um:a t:ł 
A sąs : cdzt\vo '? - spyt3{ w :i!rnry. 

---Nie będz iemy prns '.l i nikoigo ; k. 
laslrn\\ ' ten i bez zaproszenia przyjedzi 
p-ou-nodl ić się. 1• 

- A duchowicl1st\\"O? - podchwyci : 
wikary. ~ 

- Wy tem, mój ·ojcze,, r-ozporządz i cie- . 
a ja, co każecie„ zaspokoię. 1 

Na złość ludziom prag1nąt po·czcivd 
wikary wystąµ:·ć ze wspaniałym pogrzc 
bem, ale po nramyśle prnyznal s~usznoś·5 L. 

( C~g d'4.\\sey e:stą~ 
,_ ..:~ ·s "\, -'f 



r :r. Przymnoży s:ę tylko Polsce więcej 
I ę<lzarzy i żebraków na ha11bę i pośmie
: .'isko u obcych! Ze zd'rowych tylko mat
,z eflstw rodzą się zdrowe dzieci. Gdy no

\\·a gieneracya będzie zdrowa. i dobrze 
d'uchu polskim wycłIO\\".aina, wówx:zas. 

I•ożemy być sp-okoini o przyszl-ość nasze
-O narodu. 

':\ Pracujcie! Niech W am Bóg dopioma-

(Dtugotrwala powtarza~ąca się wciąż 
c urza oklasków). 
nl--i!~~~~~!!'!!!'~~~~-~~-~-~-!ll!!-

n o wyborców Polaków w Pszczyńsko· 
Rybnickicm, 

; glosil Komitet wyborczy dla Ślązka ode
u wę, którą podajemy poniżeJ. Odezwa 
:e nana nam była już przed kilkoma.i dniami!, 
a cz nie oddrukowaliśmy jej z pow10du 
Y ·ia<l'omościi, że ks. prob. P•endzia.lek kan
>! 'ydatury nie. przyjmu;je. Bo:n1~ewa,Żi ks. 
z rob. Pendziałek, 'który jest przewodnicz.ą
n· ym P-0lskieg·~ Komitetu wyborczego dl.a 
z lązka mimo nacisku ze strony centrowej 
n , -ostatniej chwil~ zdecydował się <Ystate
li znie na przyjęcie kandydatury,, \vięc o:cte-
1e w.a zatrzymała swe znaczenie. Brzmi 
ś na: 
e Przez śmierć p1osła centrowego ś1J<. d'r. 
~ foritza z· Pilchowic opróŻln•ione zostało 

rzeslo: lJ'OSf ai do sc~mu pruskiegio. Z tegQ 
I owiOdu odbędą się wybory nowego posfa 
Y nia 6 pa;źdz.iem~ika rb. w lorach. 
n W roku ubiegłym ukla<ly na1sze z cen
·; rowcami piozostały .ctaremniemi, sluszny;ch 
ż asz-ych żądań nie wwzględnion-0. Wyd'a
Y śmy wobec tego hasifo. do wyborców plOl
.1 kich\, aby się wstrzymali od głosow.:.u1i.a, 
s centrowcy utracili- wsku{ek swie'go upo
J u je<len mandat. Prze1mnaliś.my sio, że 
a a wlasne tylko siły liczyć możemy i win
o Lśmy stanąć do walkii wyborcwj sami, 
e foi w: słuszność nasz.ei sprawy. 
:ą Cóż: więc robić i ko·góż. wybierać ma-
ó y? 
ti Wybierać możemy tylko męża wiernie 
= prawie lud'u naszego polskiego i Kościtofa 
' aszeigo ka,tolickie!gio, oddanegio, posta Ko
a · polskiego. 

Takim mężem jest: Ksiądz· proboszcz 
t ntoini Pendzialek z B()Jguszowic. 
a Nie ma chybai czfowieka, który by nie 
ó nał księdza proboszcza Pend'ziałka. 
ć Jest to te.ni nieustraszony obywatel 
' aplan, który miał od.wagę przyłączyć się 
11 o Polskiego komitetu wyb-Orczego, naszej 
ń' ajw}'1ższej wlaid'zy politycz:nelt na ziemi 
1 lązkie:j' i stanąć na jego czele jaka. prze
a :-odniczący. Spodziewamy się zatem, że 
' ~szyscy mętowie;, zas1zczy'Ceni przez 
1 wydr współziomków mandatem wyłror
~ y (walmana). ro~wit11ą jak najgorliwszą 
Y .gitacyę za naszym kandydatem polskim i 
) atoJiddml i dołożą wszelkich s.iJ~ aby 
" rzy gl1osowani-u w Zorach zwycię-żyl: 
;r siądz proboszcz Anboni Pendziałek z Bo
o uszowic. 

Bytom we wrześniu 1904. 
Polski Komitet Wyborczy d:ła Ślązka. 

1· r. Adamczewski. Dr. Biały. Eckert. Dr. 
ager. Hanke. Dr. liylla. l(-0pczyf!ski. 
igoil. Dr. Miecznikiewicz. Maleja. Neu

J .a.1m. Dr. Parczewski. Rassek. Dr. Ro
i tek. Dr. R6żański. Siemf1. StęślickL 
a Dr. Seyda. Dr. Trz.ehiatmvski. 

Ziemie poiskic. 
n Prus Zachodnich, W~mii i Mszur· 
:·
1 

Brusy. (Uwiadomi-enie)). Ziaz<l' cztion
~ O.w powiato\vego komitetu na powiat 
') hojnicki. odbył się dniai 12-g.o b. ~· w, Lę
, u. Cekm zjazdu bylo dok·O'narne wybo
~r lll przev.no<lnJcząccgo na. miejsce. p. dra 

1
. reffty, który nasz: powr•ai opuścił. Zo·-
tał obrany p. T. Pestka z Lęga,i, a1 zastęp

" ą p. de Rcsć ·z Lcgbonda. Uchwabino 
~ akże, , aby się odb~ly \Viece '!". B'.11~sach, 
c zersku, Lęgu, \V1elu\. K:usm1e1 1 t. d., 
r dzic możliwem jest odbyć. 

0 Pokrzyd-owo p0~v. brodnick!. w. 1zk~~ zły poniedz'.alek wydarzyło się \Vte te 
„_ iesz częście przy mtócen :u knnną'. rn 1-0·c-· 
~ arn i ą„ gdyż n[e byb dostatecznie pokryta 
' pochwyd a za odzież mł-0deg·o cz.łowie
. a. 23 lata żyda Jana Barskiego. który tyl
: o S\venm sąs·adowi J. przyszedt d·Ji po -
1 1ocy, ixizostawiając S\veg-o jtrż też tylko 
·i amego star,_go ojca w domu - - i na mi,ej~ 
· cu zio·stal zabity. faik ti0 trzeba być o
e !różnym i na, wszystko _b~zpiecz.nym1, 

iech posluży owo Rieszczęsc1e na przy„ 
'J lość dla ianycb.. 

Z Wiel ~. Pt~Uiego. 
PozULt. „Pa.nu W. '&iko~111, rokol·o

·. 11ozrw'1sidemu, w~rzyt ~~ ~t~piaią
. '1 ~~·; W~~~c M~ ~-c· ~ 

du ziemiaf1skiego ubrany w maciciówkę, 
czerwony krawat, którym miał \Vpiętcgo 
soko!ą, zatrzymany został przez policyan
ta. Nakazal on trzykrotnie p. Beikowi. 
aby rzucit maciejówkę i czerwony kra
wat z sokołem, gdyż „w taldem ubraniu 
chodzić nie wolno". Paniewa~ p. Beik 
rozkazu nie spefoil~ policyant .z.aibral mu 
czapkę, krawat i sokoJa. Pierwszy to 
wypadek w Poznanit~, że tak postąp;o'no z 
sokołem." 

Słusznie zauważa „Dz. Pozn.", że P<>'
licyant nadużyt swej władzy, zabierają;c p. 
Beikowi wzmiankowane przedmi'°ty. 
Ntógl tylko, skoro chciał się. odznaczyć, 
zapisać nazwi·sk'O i zarefermvać 0 1 swioierń 
~,bohaterstwie" wfadzy przeioż:onerj. To 
też naturalnie p. Beik d{)•chodzić będzie 
swoich praw. Nie podubna, abY" w ten 
sposób poz,wolono strówm bezpieczeń
stwa ·obchodzić s'.ę z obywatelami! 

Inowrocław-Hohenzalza. Na pamiręt
nem posiedzeniu, na którem przechrzcOlno 
Inowrocław na ,łfohe1nsa:lz.a", było, jak o
gfasza, 1,!Dzien. Ku-i.", 25 radnych: 7 pol
skich, 10 niemieckich i 8 żydowskich. Na 
posiedzenie przybyli i. gtns10wali pp.: 
Grossmani, radizca dr. Rakcwski~, dr. Krzy„ 
miński:, dyr. St. Grabski, Dobrosif1ski\' mec. 
S. Galon, dyr. Czar liński; radzca handl. 
Ooecke, butlQ\.vniiczy V·olkmamnl, drogerzy
~ta: Ba·rtel,, Beyer, JenctzkYj, Ertel, Uetz., 
apteka1rz J edamski, mistrz. rzeźnicki 
Schwciger~. Pfeiffer i liendelsohn, R.osen
berg1, Grilnberg, Rosenfelct:, Kayser, wla
ścidel cegielni Schwerz:enit., ase'Sor dr. 
Le\Opold Levy, Schreiber. Za zmiiainią na
zwy miasta, głosowaH w zwartym szeregu 
W'Szyscy niemieccy radni i żydowscy; je
dynie kupiec p. Rosenberg glosował z 7 
polskimi radnymi. przeciwiko wnioskowi. 
Radnym żydowskim więc zawdzięczać się 
będlzie zagladę starej nazwy Jnoiwroda
wia:. 

Trzeba to sobie spamiętać! 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Chebzie. Dziewiętnastu robotników ga

licyesikich;, którzy pracowali przy pracach 
ziemnych w PrydenSihucie, z·ostailo w tych 
dniach wydał-0nych przez Mysłowice za 
granicę. niegościnnego państwa pruskiego. 

Wiadomości ze świata. 
Z Austryo-Węgier. Na posiedzieniu 

seJmu dolno-austryac.kiego postawit posel 
dr. Kolisko (żyd) wniosek, wzywający 
rząd do cofnięci<t rozporządzenia w ~pra
wie za.ło!żenia równole'głychi klas slowiań
sk!ich: MT. seminaryach nauczycielskich na 
Ślązku. 

- Na1 posicdze.niUJ Sejmu ślązkiego 
n:arndlowcy, ludowcy i. Wszochiniemcy po
stawili .wniosek, ażeby rząd założy!. w 
OpawLie <lyrekcyę kolei pa!lstwowych i 
dyrekcyę po.cztow"1Cl!, aiby usunął z tych 
wszystkich części Ślązka, które są zamie
szkałe przez. Niemców, urzędników slo
wiaf!skich, tj. czeskich i pol·sldch. 

Z Angli:i. SpriŁwą, jaki towar można 
dostarczać do1 kraju: prowadząceg.o wojnę 
bez .nara.żenia się na niiebezpieczeflstwt>, 
że druga strona wojująca przy sposobno
ści towar ten uzna za materyał wojenny 
czyli kontrabandę i go za.bierze, już o<l' po-

1czątkrn zajmuje umysły większych kupców 
utrzymujących stósunkJ hamilmve z Ro
syą i Japonią. W Edenburgu:, w Szk,ocyi, 
otwart·Oi obecn:ie z'jaizd delegatów dla pra
wa międzynarodowego. Przybyli delega
c.i prawie ze wszystkich krajów. Prze
wodniczący I.ord Reay zaraz na.i \vstępie 
podniósł konie:czność Z\.v1olaniai międ!Zyna
rodowe,r konferencyi celem załatwienia 
sprawy kontrabandy, którą się zjazd głó
wnie: zajmować będzie. 

Z RosyI. Wiad1om-0ść o zamachu na 
naczelnika pclicyi w Odcsie sprawiła r.;:c
slychane wrażenie w Petersbungu, jako 
dowód, że i- rądy rew-0lucyjne.. zwlaszcza. 
na p.olud'niu Rosyi coraz bardziej wzrasta-
ją. 

- „Daily Mail" donosi z Petersburga, 
że komisya pod przc\v1odnktwem ca rai zlo
fona z <lwóch wielkich ks=ążąt i kilkunastu 
m '.nistrów oraz wys-0kkh dygnitarzy pa11-
stwmvych, która zastanawiała s·Q od dtuż
szego czasu nad spr:a:wą k·ontr~.bandy wo
jennej, postano\\! i ła o stateczn ie uzn a(; -..n~
gicli, ba\vdnę i wszelkie wyroby żcl1Aznc 
za kontrabandę. 

- Rząd ros. za1nówłJ w Kopenhadze 
3 wielkie okręty za cenę 40 miE-0nów ru
bli, z obo-wią.zkiem dost-arczeniai icki w .nai
krótszym 'c2:asie. 

- Wra,z ~ 7-mym ko·rJ"l~i'l1 {)ldesldm 
wssłaJl~ na~ być do b~n~r.-y'i iell~sr.tł 

Miio\\r. .Młody, silnie zbudowany, inteli
gentny, uchodzi za zdolność pierwszorzę
dną. Należy do sztabu głównego. 

Prócz mobili!zacyi VIII kDrpusu armii 
zmolYilizowano w ()kręgu wojskowym 
Odessy następu}jące <lwie bryga<ly rezer
wowe: nr. 52 i nr. 53. Brygady te zmie
niono na kQmpletne dwie dywizye piecho
ty. Prócz tego dywizye piechQty nr. 69, 
70, 74, 75 i 76 złożono na nowo i zaopa
trzonQ w1 od1pawiednią i10ść artyleryi. 

GeU11
• Kuropatkin wydalił z pola bitwy 

znanego korespondenta dziennika „Russ
koje Slowb·"., Niemkowicz-Darriczenko i 
nakazał mu powrót do Europy. Niemiro
wkz-Danczenko telegrafuje obecnie: do 
swego dzienlflika, że przyczyną nietaskt 
Kuropatk1ina jest ok,oliczność, ż.e bez ob
słonek d'Oniósl SWQijemu dziennikowi o 
przyczynach klęski pod! Liao1jangiem i: o 
hulaszczem, nie1godnem życiu oficer'ó'\v 
rosyjskich w Mukdenie i Tielinie .. 

Z Holaudyi« Minister skarbu prze<lfo
żyl wicz-0rai pa1rlamento.wi projekt bu<lietu 
na: rok 1905. Wykazuje O'rn w : rozcho
dach 175 milionów, w cUochodach 166 mil. 
guldenów holenderskich. Niedobór wyno
szący 8.800,000 pokryty ma: być przez 
podwyiższ·enie podatku na napoje alkoho
licme i przez. podwyższenie podatku1 do
chodowego . . 

Turcya. Ostatecznie zgodziła się na 
pomnożenie liczby oficerów w1 żaindarme
ryi, a zamianowanie n·owych oficerów na 4 

stąpi ju·ż z, początk1iem paźdz.ierniika. 
Ze Stanów Zjednoczonych. Amery

kańska armia· otrzymuje nowe. działa, któl
re zdaniem ministerstwa wojny postawią 
wrtyleryę amc·rykańską; ponad artyleryę 
wszelkich iinnych mocarstw. Nowe działa 
wa·żą po 35 centnarów każ<le, mają kali~ 
be:r 6 calowy, nahćli' wa·ży 14 funtów:, a po
czątkowa szybkość pocisku wynosi 600 
metrów na sekundę. W fabrykach zna·i
duje się obecnie- 208 nmvydt dział na u
kończeniu. 

Z Chin. Słychać· , że kola rząd\owe w 
Pekinie starają się, zyskać poparcie mo
carstw· w. celu zmuszenia.i Japonili dJo bez
warunkowego zwrotu Mandlżuryi Chi.nlom. 
W tym celu ma udać się do dworóW: ewro
pe.jskich ·ooobna misya. 

Z Japonii. Generał' .japo(Iski Oku 
posłał' do Tokio długie sprawozdanie o bit
wie pod Liaojanigiem. Generał Oku, 
wibrew spra'\V1oz<lanii0m generała Kuropat
kina~. twierdzi, że odwrót R{)lsyan ni·e byl 
wcale dlobmwolny lecz był wynikiem 
klęslci rosyJskiej. 'zamiarem Kuropatkina 
bylo zgnieść prawe skrzydt·o japoi~skie i 
zwirócić się potem na ce1nłrum 1 lewe 
s:krz)"dlo. Ponieważ Jap·ończycy pokrzy
ŻO\.Vali· te plany i zadali mu klęskę, musiał 
się Kuropatkńn cofnąć, a wszystkie jego 
wykręty służą tylko dla ukrycia prawdy. 

Wojna rosyjsko-japońska. 
Je:nera.f Kumpatkin depeszował do ca

ra 23 b. m.,, że: w polif.reniu pod M"Ukdenem 
nie zaszła ootąd żadna zmiana. Nastało 
już zimno dotkliwe. Nocami już marznie, 
a we <lnie wieje bardzo os.try wiatr. Ofi
cerowie nie są za.opa1trzeni w. odzież; da
leko lepiej• pod tym względem S'lJ zao~a
trzeni prości żo.Inierz~. którzy noszą c1e
·pte watmv~me szlafr·old chińs~ie i gmb.e 
sandały chińskie, d·obrze chrnniące od Z1-

1nna. 
Straty japo,ńskie 10d 25 sierpnia d<} 4 

wrześ,nia obliczają u.rzędmvo n?J 21 tys. 
, chłopa. 

Japończycy wzięli . angielski statek 
„Crusad'er", który wi6zl matcryal· woelin
ny do Wtad'ywostoku. 

W Mandżuryi panuje na ogól' spokój, 
za to p().d Portem Artur~., rozgrywa s'.ę 
krwawa walka z któreu zdajemy sprawę 

' d , . hl 
W ' telegramach i, ostatnich wia omosc1ac . 

-~ -

Frankfurt. Redak t-0 r p.:wirn., którego 
'Oskarz.ono o obrazę lekarza, z.o•stał przez 
sad frankfurck i" uwolni1ony. Prze\\"C dniczą 
cy wychodził ·w" uzasadnieniu wyrnikm z 
następuj~ccgo za{1oienia: Sąd nic może ~d 
redak to ra \\ ymag~ć. ażeby na1 h vierdze11 1<i 
zav;arte w artykule z1·oży! dowód praw'dy 
we wszystkicl1f nawet najdrobniejszyc11 
szczgófa.ch. Redaktc r nie j est ~Gdziq, 
śkdczym . . M.ożna tylk·o wymagać, a1by ar„ 
tykuty w wa:.lniejszy ch punktach były 
prawdziwemi, a w wymien ionym w y pad
ku tak sie sta~o. Dla tego oska rz{}nego 
ual~ż~lo uwolnić. 

Monaster. \V nmczystnść Narn~enia 
NaJśw. M,uyi Panny obcho.dz ~f don1i Sióstr 
św, Klean-Ołl'Sa 150-~ ·rn-czilK:ę swe~o za
t®ełłJł'. 

Berlin. Komisya kol·onizacyjna - jak 
donosi „Germania" - ściąga kolonistów 
niemieckich aż. z \Volynia, l(aukazu,, na
wet z Mandżuryi. Do Nastempola pod 
Gdar1skiem, sprowadzono 34 ·osa<lników 
protestanckich z owych okolic. 

Na chl<mach westfalskich i han-0\\'er
skich kolonizacya zrobiła ogólne fiasko,. 
więc zwróciła swe oczy na daleki \YSchód'. 
,,Jeżeli ci kulturnicy, powia<la „Germania'"' 
nie wzmocnią niemczyzny, to już chyba 
z nikąd zbawienia oczekiwać nie można". 

Hamburg. „Hamburger Premdenbl. ·~ 
donosi z Neapolu: Na parowcu .,ks. Os
kar~' Tow. hambursko-amerykaflskiegD na 
ipóh11Q·cnem morzu dal kilka strzaJów re
,,~lw~rmvy~h M~ksykańczyk, Remo!D Al
c1var i zrarnl kapitana okrętu oraz jednego 
Amerykanina.; żadnemu jednak nic gm z i 
111iebezpieczel1st\:v10 życia. Spra·wcę uwię
ziono. 

Paryż. Kelnerzy restauracyjni jako
teź część kelnerów kawiarnianych odbyli 
wczmaj zgmmadizenie, na którem dDma
gali się zniesienfa napiwków, i zaprowa
dzenia stałej placy. Po zgromadzeniu od
był_Y się burzliwe demonstracye

1 
którym 

pol1cya koniec pofożyla. 
Neapol. Stacya nauk·owa na \~'ez:u

wiuszu1 donosi, że .góra wulkaniczna \V o
statnich dniach jest ba·rd'zo czynna. Jak 
się zda!je, ściany <Jt\voru grnJŻą wpadnię
ciem d ·oglębi!, z której wydobywa się cią
gle deszcz popil{)lu. W miejsco\\.llOści Afrt0-
dle~-Caval10 piotworzy[y się male otwory, 
ktore wyrzucają Ja.wę do wysoikości 150 
· metrów. Wielki wierzchołek wykazu1e 
· silne rysy, tal{, że nie jest wykluczoQnem 
że będzie mzerwany. ' 

l(upujmy, co tylko możemy, u pol
skich kupców i przemysłowców. 

Osłałn1e wiadom·ości. 
Cz i fu. Przybył tudotąd parowiec, 

który przyniósł wiadomości o szturmie 
Japo1iczyków na twierdzę portarturską. 
Walka trwała· pono przeszło 50 godzin. 
Według pogłosek zdobyli Japończycy 2 
czy 3 forty w pobliżu l(ikwanszaza. Stra
ty japońskie mają być nieznaczne. 

T o k i o. Sądzą tutaj, że Japończycy 
zdobyl'i 6 fortów w drugiej linii obronnej. 
Od 19 b. ·m. wzrasta stale nadzieja zdoby
cia fortecy. 

L o n d y n. Wódz japoński wezwał 
Stoessla, komendanta Portu Artura by 
poddał twierdizę. ' · 

W as hi n g to n. Prezydent Roose
elt miał oświadczyć się za ponowniem 

·zwo!a.nfom konf'erencyi pokojowej, która 
ukonczyłaby d'z!ieło rozpoczęte w Hadze. 

B er I i n. Według donies'ienia Hann. 
C " " our. towarzystwo akc. pod firmą 
„Teatr polski", które nabyło za '600 tys. 
marek restauracyę „Wilhelmshohe w Po
znaniu, nie otrzymało koncesyi n,a urzą
dzanie przedstawień polskich. 

Tow~rz. św. Wawrzyńca w Kastropie 
do1no61 s.wym czfonkom, iż w s-obotę po
d?bato się Bogu zabrai6 po dlwgich cierpie
niach do wieczności żonę czkmka Ramlau 

śp. ANNĘ RAMLA U, 
ur. Ols~ew~ka w 70 rnku życia. Pl(Jgrzeb: 
o<l:będz1e sc.ę we wtorek 27 · września p0> 
po{ o .&"1oid1Z'. 4 z domu żaŁoby Iiolthausen
~fllfc~ 40. Cz:Ionków uprasza siG o jak naj
hczmejszyi udzial w cza.pkach i oznakach. 
Trzeba się zebrać w sali pGsiedzef1 na go-· 
dziinę, 3X. 

Zarząd Tow. św. Wawrzyńca. 

La ar. 
Szan. Ro daczkom j, Rod'akom \V Laar 

Brucikhausen , Marxloh:, łfarnbom, Ober~ 
'm airx loh, Me1derich, Buschhause1 ~, Ncu
mlihl i' okolicy don.osi sic nini ejsz em. iż w 
środę, dnia 28 września o godz . 3~ 8 wie
czorem , odbędzie s i ę w Stockum (Ruhrnn
Stockum) w sali p. J:::rkc.ns w strzelnicy 
(Schiitzenhaus), przystanek kol ei elektry
cznej, przy ul. Ka iserstr. 

wiec dla P-0lek i Pofatków. 
Uprasza sie Szan. Rodaczki i Roda-

, -ków'. o n.aj1ic.znie3szy u<lzial, aiby tam vry
pow1edz1eć swe żale i pouczyć &ię o tern, 
co czynJe naletyi, aby ~ na ohc.zyL.r.r:ie W'Y
cbiowiać młod.ę Jmk-0.Jqie w e'!ic•n aa.por.Jig_ 
WYłlł . 



Towarzystwo „Jedność p. op. św. Stani
sława B. w Essen. 

W niedzielę dnia 2 października br. 
urządza towarzystwo l4~tą rocznicę na 
większ-ej sali p. Van <ie Loo, przy ul. Schii
t zcnbahn nr. 58. 
--- -------------
„Samopomoc kupców i przemysłowców". 

W środę, dnia 28 b. m. Po pol. o godz. 
czwartej zebranie w Brnckhausen na sali 
p. Busse. O liczny udział samodzielnych 
polskich przemyslowców i kupców z 
Rrnckhausen, Marxloh, łlamborn, Laar 
okolicy uprasza się. Z a r z ą d. 

I(olo śpiewu „Chopin" w Wiemelhousen. 
Lekcye śpiewu będą s i ~ odbywać regular
nie co niedzielG o g-0dz. 5 p.o po!. O licz-
ny udział prosi z a r z ą d. 
- ---------------

Wiec polsk w Wiitten 
odbędzie się w nie<lziele 2 października o godz. 
:.i po pol. w sali domu czeladzi katolickiej. 
Bliższe szczegó!y zostaną jeszcze ogloszonc. 

„Zwmzek Polaków." 

'Vice kowali w \Vanne. 
W niedziele, dnia 2 października odbędzie 

się w Wa1me wiec kowali, Polaków z Westfa
lii i Nadrenii. 

Bliższe szczególy zo,staną ogloszone. 

„Zjednoczenie zawodowe Polskie". 

Pl.)Jec:i.m eię Sz9.nownym Ro<la'rnm w 
W a n n e orai b . iżgze.i i da.lt1zej ukolicy, 
do w~ k mywauin. wszelkich prnc 

malarskich ~ itł ~ 
~ ~ i łapicersk~ch 
Także polecam 1-ię Towurzy2tw\Hn dl) 

wykonywani:i. t:lbJir , poclług wszelkich 
vvymngnu. Z!lpcwnia,iąc, iż wszelkie ro
boty jak najlf'p iej wypełnię. 

ł..,raiu·iszeł! łHier~yi1§ld, 
U ' PJUlt', przy ulicy Hofotr. 47. 

- ~: . . ... ···--· ~_,.. ~~. . -

Baczność Bruckhausen! 

Pierwszorzędny warsztat krawiecki 
ADAMA SI ,OMY 

ul. Griinstr. IO. w Bruckhausen, ul. Griinstr. IO. 
Zwracam szanownym Rodakom w Bruckhausen i okolicy 

uwagą, iż mam na składzie rozmaite matcrye na poTę jesienną 
i ~imową. Rozmaite materye na paletoty czarne i kolorowe. 
Polecam się do '"ykonywania ubrań, paleiotów, czamarek i 
ubrai1 sokolskich, po jak najprzystępniejszej cenie. 'Vszystko 
zostaje v·:ykonane tylko !l ł'nrnłej materyi. 

Za akuratne o1robienie i dobry krój gwarantuję. 
Szan0\:n1yrn 'r°'":urzystwom dostarczam czapki maciejówki 

tylko z polsldej firmy. Zlecenia na prowincyę, wykonywam 
w jak najkrótszym czaiie. 

A więc swój do swego nie do składu żydo,vskiego ! 
7, szacunkiem 

Adam Słoma, polsJd krawiec 
w B1•nckhansen, Griinstr. nr. 10. 

----Choroby skórne, 
łupież, gruczoły 

choroby nóg1 

Dwóch porządnych ludzi przyijmie na 
stancye 

J. Sibilski w Bochum, 
Kaiser Friedrichsplatz 2. 

Prawdziwa 

cykorya :Resaga 
jest . 

Korzystne kupno, 
dla Rodaka, kfory by pragoął osiedlić się w 

Zaniemyślu. 

Dom z zabudowaniem, z 1 morgą roli i t~ki i o
wecowem ogrodem, w którym znajdują się 3 interes), 
które dają dobrą egzystencye, piekarstwo, rzeźnictwo 
i blawatny polączony z kolonialnym, a nadaje sie do 
każdego innel!o przedsi~biorstwa, przynosi dzierża'f.'Y 
900 mr. rocznie, jest z powodu przeprowadzki tanio 
na sprzedaż. - Z~loszenia przyjmuje 

St. O 6 r ny, Zaniemyśl (Santomischel). 

:-~·::.„ . · . . -\/·.: - : : --, -.... „, : • 

BACZNOŚĆ! 
-Oberhausen, Styrum, Atstaden, NeumUhl, Meidericb 

i Hamborn! 
Szanownym Rodakom w Oberhausen i okolicy 

donoszę uprzejmie, iż z dniem 1 października zakła
dam 

w Oberhausen, Rollandstr. 55, 

polską piekarnię parową 
gdzie teraz obecny jest piekarz Schiitte. Staraniem 
mojem będzie, aby R.odaków jak najlepiej obslużyć i 
upraszam zarazem o laskawe poparcie mojego przed
siębiorstwa, ponieważ wypiekać będę chleb swojski, 
przcrobny, piękny, komiśniak, oraz bulki i ciastka, 
a także i pieczywa różnego rodzaju. Rodacy I swój 
do S\vego! 

Józef Łazarewicz, 
piekarz polski. 

Na życzettt:e przywożę Rodakom chleb do 
domu. 

ie 

Suchfł i mokr!ł łup1cż, 
łupież łu&kuwą.. Żł"l\CI\ łu
piei, łupież w brudzie, 
łupież na głowie, piegi, 
wyrzuty, świerzbif\Czkę, 
tyły kurczowe, wrzody 
nanogacl11 mokrzenie w 
łóżku, wypadanie włosów 
zostało w wie;u wy
padkach ueuniete przez 

ce najr1:zedniejs:r.~rn, najwyd.at-1 ~ 
'i.i meJszyrn, na,p-;drol\·szym 1 i-. Poczciwą służącę BacZ:Dość Rodacy w Bulmke i okolicy! o 
""- najtańszym : Polki na dobre zasługi, Donos.ze szan. Rodakom w Bulmke i oki --
~ dodatkiem llo J.awy. i:. także licy, iż obiąlem po Wojciechu Kici '": 
c: Proszę dokładnie na firmę uważać ;. tlweclt uczał, s le ład ko I o n i a I ny. ro 
= F F Re sag :&. którzy by mieli chęć, ,vy- Spodziewamy sie, że mnie Rodacy 

'\': S · • B• 1· C ' . k ~ uczyć się, czy to ko- Bulmlce i okolicy moje przedsiębiorstwo piel 
" zczecm. er m. oepemc . ,.. 1 prze. ć .raczą. Zarazem donosz„, iż si„ i·eszcz i1i .„ „ walt1twa, a ' icrnict Na, " "' " 
l!il Jeneralna agentura i skład fabry- ;a stelmachtretwa lnb ry- znaJdUJ"l tacy .Rodacy w Bulmke, co nie w; 
l, czny u ~ mar:;twn, poezukuJ·e na- dzą, jak sobie maj~ „Wiarusa· Polskiego·" z 

Doćhum,Kreuzstr. l.S ~ ~ ,e N ~ aibonować. Prosze przybyć do mnie, a .ot 
w pobliżu dwor<'a. połu- ,_al ~teio eymftll&., ;· łychmlast „Wiarusa Polskiego" na poczcie dam zapisię 

I lit lVanne, ul. Knrlstr. ~c. Jan llerłylcwski i kilka numerów mo)?;ą już. odcmnie darn~o· 0 dui<iwego (Siid). I k f b I Telefon nr. 2289. u susewa a ryka po- trzymać. Z wysokiem sz-.cunkiem l 
wózów, l\ł a r c i • .J e d r o w i a k u 

Pani F. Wolff. 

······- vt Sol i n gen w Bulmkc, Bulmkestr. nr. 7. ą ~--~------~--~-~---.:__--~-~--~----=...;:..::..:;:=-~---~~~~~~~------__:__-~-·--~-~~-~---___:_--~-~-~-01 

POLSKI SKŁAD LO · CIO Y w HE NE 
11łiea Dworcowa n.J•. łfł, 

w miejscu pana M. Hartoga„ 

rz 
,gi 

Z dniem I p~źd~lernika otwieramy skład lokeiowy, na eo już d2)iś zwracamy uwagę Rodaków prosząe 
pareie naśzego przedsiębiorstwa. 

-
Z dniem l·go pnźd tier:uilią rb. ohYiernm 

w WATT~NSCHEHJ, Johannesstr. nr& 14 

hurtowny handel cygar, papierosów i tytoni, 
sprzcJ u t.\ ując tylko towftr cl oory, j edyny 7' pierwszor;r,~dnych firm polskich. 

====--==-=----- Zlł dobry towar g"M'&raatuJe się! ======== 
:N 0 w o 7. n k 1 a.da .i ą c )' m inter e som udzielam odpo,viedny rabat, i przy .em 

dają n njlcp~z c _in tornrn.cyo skąd tluls:r. y towar sprowadzać aby niopopaść w rGCC 
0::- 7.U ".l Ów . 

.Z .\\1',wiru tal : ż c uwag<; na \\irlki wybór '"rABAKI DO ZAŻYWANIA. kownień-
skfl , kt(>1·a \'\' kj st ro nic uajb n.rcl.ziej rnrrowaclzona. \Vysjłam takową w paczkach 
~· - fontowyc!t juko i hec:ddiC b poc.ząw i~ :1:y od 25 f -ntow do JOu funtów. 

O fo :: lrn \\"l' pop n.ryi(I mego p r7.c dsi~biorstwa, Rodak6w jak najbardziej proszę. 

Gencrafoy z1 stępca zuand fi rmy B. Kasprowicz Gaieino-Gm·s~n. 

:)ti~~ 

llaczne~ć I":aar i o ~ olica 

fit SŁOMA 
N<i jsti4rszy krawiec polski 

1- R ~?, u Cie~· Rtdtf'"-'J:. t e 
Na p•r~ jeiieunl\ i ~ime~:\ pc•leONn 

wielki wvbór materyi 
na ubr~nia , palet~ily, budd i t. d . • Ca;y 
barii r, <1 prv.y1tępn ~ i „, z yłtk:o el !"ganclrn 
odm lii•• ue . /'.;a, 1ltibre leżenie g~ :u:wtujtł . 

F raiu::iG;!ek atoma, 
I 14-4' i:rló} B.st.rort, 
u l. S.zl.::41 '. us. (Schuli1tr) 24. 

oooooooooooooooooooooocooooooo o o g Na jesień i zimę·! g 
O sprow11.dziłcm różne modne m11.terye na u- U 
8 brania. spodnie i paletoty i wykonyvv11m R g w~zystko CS 
g podług miary. 8 
8 Z& dobre leżenie i rob ot~ gwarantuj~. O 

Ceny bar lzo umiarkowane. Rodacy, którzy- R g by chcleli :nieć ubra:nie, 1'\tch na.l,)il'IZtt kar- O 

§ •ę. ·1t;~;1;;;;"0 \v:;c;;~~ki, I 
I G4>ł.--.1l.i<cllłeia, Yerein~tr. No. 43. § 

Od 1 paź4.l'hr11ika ul. li.a:rldr. łl 8 
w pębUir.a ul. Ktrcll~tr· 2 

8ooooooooooooocooocoooocoooooo 

ewe 1 J2[ ta • 

Do Ameryki i Kana"v I 
wyprawa najwi~b.zymi i nsJpospie;ozaiejszymi 
parostn.t~ami poc,tnwyrni: 

M.G.FreudbergwAntwerpli. 
Od wh.dzy wyższej koncesyonowany ekii · 

pedyeut olir~to rry. 

Paro11t&t'ld w~jrżdhlj l\ wprost z .Anlwerpii 
do !ie„qf;& cłtHk• CO 1rnbotę: - do Jf"'i
ladcłfJi co 20 dni; - do Ji.&Ia•~Y 
(Quebec) co 10 dni. 

Nie przesiada się , nigdzie nie stawaj'\ pod
czas po dr6ży. Karty p„chóż ne do wM:yst
kich ci;ęści Strnó"IY Zjednoczonych i Kanady , 
wydn.wane byw•.ilł po <'Cna.eh oryginalnych. 
Prospekry bezpłatnie. 

Po bliż sze szczegóły ~głs.~EB.4 gię na.leży 
p ~d adre~em: I M. G FrcudberginAnt \\' erpen 

Lva;, J,erln;sh•aat 10 (~;;:~ 

Dla rezerwistlw I 
Ceny wyj'itkowe dla eleganckich 
i modnych uLrań i paletot.Ó~' zi-

Wllh. ~~;~oh Nast I; 
lłe1.·ae, ul. IlahMhofstr. i9. 

~'!._pJd 
~~~--~~--~-~-~~-----'~ 

Pnstbestellungs-FormuJar. e 

Ich bestelle hiermJt be i dem Ka1ser!r 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitu·nl 1 

„Wiarus Polski" ans Bochum (Zeitung~o 
preisliste 128) Hlr das IV. Quartal 19~t 
und za.ihe an Abonnement und I3estellge1 
1,92 Mk. 

Iz 
,z 

Oblge 1,92 Mk. erhaltcn zu haben br 
scheinigt. 

. .... 'd ... 

Kais.zrl. Postamt • •• • 

PO'Stbestellungs-Formular. ~\ 
Ich bestellc hi.e rmit bei dcm l(aisei 

Iichen Postarnt ein Excmplar <lcr Zei tuf 
1 

„Przy!acicl" a us Tho rn fi.i r das I~ 
Quartal 1904 und zah le an Abonnem 
und Bcstellgeld 0_,99 Mk. 
,,..._I 
f~ r,!.• 

~ -? 
::;; ~ . 
o e3 Cl 

'!j 8 ł>.O 
-; ~ t; 
·s. ~ 
~.t r:.. cll 

Obige 0,99 Mk. crhalten zu hab en, tJ 
scheini~t. ~ 

. . . . . d. . . 19l'z 

KaiserHche~ Postamt ś . . 



Bochmn, środa 28-go września 1904. Raa 14. 

dzienne p1smo ladowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

'ychodzi codziennie z wyjci,tkiem dni poświątec2nycł1. 
rzcdplata kwarta.In~ na p;:.i\:zcie i u listowych wyn0si 

J mr. 50 fen„ a z o<lnosz.!niem do domu 1 mr. 92 fou. 
Wiarus Polski" zapis~ny jest w cenniku pocztowym 

Vł imię Boże za Wiarę i Ojczyznę I 
Za inseraty ptaci si~ za wiersz petytowy 15 fen„ a za 
Ol;{ioszenia znmieszczone przed inseratami ~O fen. Kto· 
CZGSto o~!:isza, otrzyma rabat. - Listy do „\Viaru:,a 
Polskiego" należy frankować i podać \V nich doklad-

' pod znakiem „t. pol1isch" nr. 128. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
olakiem, Ido potomstwu swemu zniem
yć się pozwoli! 

z. wypadków flnia. 
iemcy szukają nowych środków genua-

nizacyi. 

Jak wiadmno, pisma. hak31tystyczne c-d 
awna cl:omE2ga1ją się, aby w, szkolach luid'o
rych w na,szych dzielnicach znies'.ono aUa
et Łaciński, gdyż dzieci polskie przy jego 

y! om9cy uczą się czytać pio1 polsku. Obec-

1 

okie ·donDszą „Lechowi" z wiarogodne.go 
ródła. że pewien inspektor sz:k61ny zapo-
1i1edz.iaJ jednemu z podwładnych nauczy

pieli, iż·od wiclkanocy alfabet łacif1ski bę-
szc.;zi1.; \\.4 szkołach zniesiony. 
,w: Gazety haikatystyczne wiadomość tę 
a 

2.otnją naturalnie z zadowoleniem. Gdyby 
pisię 01ia. sprawdzić miala, byłaby nowym 
:o owo<lem barbarzyf1stwa- pruskiego, które 

ulturę tęp.i i naukę ogrankza, by za porno 
ą obniżenia. poziomu umJstowe1go dzieci 
oiskic zgermanizować. 

:omisy·i kołoniz41cyjnej brak kolonistów. 

Wedluig depeszy z Berlina. lwmisya 
oicinizacyjna postanowiła w tlarnower
dem, Wcstfalskiem i" fieslrn-Nasawskiem 
rządz;ć biura, które będą się zaimowaly 
.gitacyą na rzecz k-0misyi. 

Telegramy. 
p( Londyn. Obawiają się, że po wy-

narszu ekspedycyi an2ielsklej z Lhassy 
aie obędzie się bez zaburzeń w Tybecie. 

.Em de n. Trzy wielkie parowce ob
adowane węglem stoją w J)()rcie zewnę
rznym na kotwicy czekając na rozkaz, by 
ldpłynąć do rosyjskiej floty bałtyckiej. 

P e t er s b u r g. Na życzenie Kurn
iatkina odwofano jenerała Orłowa do PcM 
ersburga. 

L o n d y n. Niemiecki ~tacbe wojsko
erl\'Y wysłany do głównej kwatery j:apo1i
tmkiej w .Mandżuryi, książę Antoni Hoben
ng~olłem, przybył do Tokio, gdzie go przy-
19~to bardzo grzecznie. 

1 ge! L o n d y n. „D:.liły Chronicle" donosi 
San Francisco, że w pobliży portu wi

lz:Iarn:> rosyjski statek wojenny. Pczypu. 
,zczają, że j<est to kr~żownik pomocniczy 
,I( o.rea". 

B ei r I i n. Jenerał Trotha czyni po-
10wne wysiłki, by otoczyć łlererosów i 
.vylwnać ostateczny atak. 

może w dzicfl wypłaty w restauracyi 
przy szklance pi\,-a .. 

1.Praca" poznallska wystąpiia także z 
miiosiememi życzeniami bratniej ,,zgody" 
a rzeczywiście przeciw „\Viarusowi". Mi
ja~ąc s ię z pravYdą twierdziła, jakoby 
,.Wiarus" O·dpycha.t innych od pracy na
rcidowcj), a nawet skarciła „\Viar. P.ol.", 
że to nie po kat-0licku tak ostro krzyczeć 
przeciw. tymi, którzy lud polski na obczy
źnie btotem obrzucadą. 

Pan Rzepecki z Poznania opisuje tak
że sw-0.je: wra1żemie z Westfalii. Prócz nie
uzasadnionego zarzutu przeciw ,,Wiarn
sowi" o· bankach polsikich, znajduje się tam 
zdanie dość nie wyraźne o naszych Tow. 
polsko1-kat. P. Rzepecki pisze: Towa
rzystw, tych· przeważnie „po.lsko-kart.olic„ 
kich" 01 nazwiei, lecz nie treści relig~nei 
jest przeszło 200. I co pan Rz. p-rzez to 
zdanie choial powiedzieć? Nasze to-w.a
rzyst:wa są ,.polskie", oo należą do n.ich 
sami PolacY\, i są ,.kafolickie'\ bo człon
kmvie są sami katolicy. Charakter toiw. 
jest katolicki, bo każde zebranie bywa 
otwiera;nc i zamykane religniną pieśnią al
bo poicihwaleniem Pana Bnga1. Najlepszem 
z.aś świadectwem naszego katolicyzmu są 
nasze serca :katolickie. Towarzystwu na
sze polsko-kat. powinien z ustaw znać każ
dy, kto pisać chce o towarzyst\vach. 

,1Praca" pcznaf1ska b-ez zastrzeiżc.!1 za
mieszcza artykuty, niby w interesie zig-o<ly 
a w rzeczywistości ze s.tronnic.zą zawzię
tością, przeciw ,,\Viairus.owi Polskiemw". 
Inaczej w inte.resie zgody wystąpiła by
tomska „Gwiazda", która w. swyrn bez
stronnym artykule wypowiedziafa prawdę 
w oczy tak ,,Katolikowi" jak i .,Górnoślą
zakowi". Byloby p-0żądan1em, aby przy 
zmieiniaijqcym się kv.rartale Rod4l-:y zapo
znali się z. tym jeszcze mfo<lym, ile p•oży
tecznym tygodnikiem. „ 

Zarzucają _.Wiaruso\V1i Polskiemu" już 
t•o „IITlJOnopol", już t{} ,,odpychanie innych 
:od wspóln·2upracy". ,,hardość", ~,whisny 
interes", „mśdwość'\ a ,. \Viarus" ma to 
wszystko· jt~szcze pozbY\V36 milczeniem? 
Jest t-0· jego obowiązlkierrn, aby lud o tern 
\Yszystkiem informował, bo kto śledzi wy
pa<lki oo ostatnich wyboró\\~, wie, że naj
większym wmgiem ludu 11a. obczyźnie 
podczas cstatnkh wyboró\v do pa:rlamentu 
byly niektóre. polskie pisma w kraiju:. d'alej, 
br-0sznra p[ęciu• misyonarzy, którzy nam 
niby to w interesie sprawy katolickiej ka
zali glosować na ccntr-0\vca. podczas gdy 
centrowcy w polskich str0:11ach głosowali 
na protestanta. Dalei centrowy ,,I(uryer 
Poz." ]}Ośredniczyl w dostawianiu red.ak
tmów1 dla upadfog.o ,.Przewo<linika", a. i 

--------- \Vyda\vcę „Dziennika'' przysfal ,.Kuryer" 
on z' Derne pod Dortmundem. doi p. Lensinga. P~nowie:, U·prawia!iący 
b1'--

„. . ..... „'l"iszą" politykę })()Winni pamiętać, że 

Szanowna Red'akcyio ! Pozwólcie, że · kto Ch,wspólnie pracować. nie powinien 
:Vam też cokolwiek z Dernc doni-0sę. W I , wyśmieać ludu robc.czego. jeżeli ten lud 
~przcszlą niedzielę c-0.bylo za1ba\VG To,w. 1 nie możtak plynnie wypD\vicdzieć swo-
iw. Marcina. Zabawa PDd kaidy;n1 wzg Ir ~- ich żalóltpublicznie. Ta.k samo nie po-

5eie1m wypad/a znak·omicie. Bawiliśmy s· .r:5 Z\VC!i lud Jlski, aby pismo jego, które jest 
tu~aimi· i tylko nieliczni Rod~cy z poza D · --~ - wyrazem ho uczuć poniżan~o i we wstrę-

1\e, b-o policya nie pozwoliła J1a przy·, .. ę~j~ i'n:y SP10sóbDhydzano. Czem jednak bar-
Jratnich tow~rzy~tw, którcśmy zar ·.t:JJ/a1~ dziej ~oniż~\ pragną, ".W:yżsi" politycy na-
e Bardz·o się cieszymy, że nasz t ' .- . sze pismo, to1 barc,z1eJ my ~e otaczamy 
:us" się powiększy!, ab_y tern skt. ~ · eczn.ICJ życzliwością nszą, b-0 już nie je<lnę walkę 
nógl pracować dla naszego dobra, i:.: Je- wy~raliśmy \U.leząc \vspólnie z nas7ym 
>zcze skuteczniej krzyżowat plany polc. l{o- ,,Wiarusem", a'i dzisiaj ludu p-oJski na ob-
~ercom , ccntroW1com i ,.wyższym" poli t~- czy źnk~ baczndć ! Pamięta.~ że tu n ie 
<orni poznaflskim. J u'Ż bowiem zacz.yt-'laJ~ chodzi o pismofjako takie, tylko o tw1oh1 
1urtować.iakieś Qpiekuiflczc: du>Chy po<} za: wla1sną skóTę. o twoje l\Vlasn~ sta:nowisko. 
~łoną zgody, uchwycili kilil-rn podpiSÓ\\ 'l 

1 cz:v; masz b.yć jako prezent wyborczy PD-
,Jaleii na. „Wiarusa". Byłoby bardzo do-' darowany twoim gnębicielom, albo cb~ 
..,Jrzc. się do\\'iedzieć 1) jacy to ludzie, czy ~ masz być samo-dtielnym i nie iść po-ci' ku
:zyt:J.ją .,Wiarusa' i „Dziennika". 2) J<_to 1 rateIQ wyiższych polityków. Jeżeli tu na 

9Cibierał te pc<lpisy, i przy j2kiej okoliczn()·- -, <Jbc;'.~ie i w ,1.lrzysztości chcemy zacho-
. ki, czy po d-on:ach je zbierano. albo też wać 11ns7.ą ~amcdzielno 'ć pod każdym 

ny adres piszącego. R~kopisów się nie zwraca. 

względe:rni, to trzyma!imy się naszego 
„\Vic:rnsa Polskiego'·. 

Józef Cichowias. 

Lud polski na gro.nicy polsko· 
niemieckiej. 

Z Czarnkowskiego 'vykazują \V ,.Dzien. 
Po zn." niski· pozi-0m świadomości narodo
wej u ludu polskiego i w.ogóle za1nicd'.ba
nię. narodowe na twmtojszych kresach. Ko
reSpondemt ,,Dzien. Pozn." pisze tak: 

„Lud tutejszy może najmniej z ca?ego 
Księstwa świadom jes[ swego narndiorwego 
stanowiska. Wobec licznych katolikó\V
Niemców, wobec wskutek tego licznych 
nabożeństw niemieckich po kościołach, 
tak jest ()lbolję.tny, że nie odróżinia pomię
dzy. ka.tolikiem a Polakiem. Małże1istw'a: z 
obcymi zda1rzają się bardzo czę.sto. 

Obywatelstwo wprawdzie, trzeba 
przyznać, trzyma silnie ziiemię w rękach 
swoiich i niema obawy obecnie,, aź~by ob
cy ją posiedli; lecz to \.V naszy.ch czasach 
.nic wystrurcza. Tymczasem to samo oby
watelstwio1 zupełnie z<l'aie się nie z.nać spra
wy narodbwej. Pomimo należenia do Kó
łek rólniczych, prawie nigdy1 na nich nie 
bywają, co na lud wcaile dodatnio wpty111ąć 
nie może. Panowie 'Ci nudzą się na zebra
niach; dają się także powodmV'ać niechęcią 
i zaz<lrością, boć przecież wszyscy preze
sami i \vicepreze.sami być nie mogą. 

Chcąc być sprawiedliwym, przyznać 
muszę, że tylk<J jedein obywatel udzielai się, 
gdzie tylko może. i stara się, oi ile sit star
czy, zle naprawić, ale za to spotykają go 
'Zewsząd szykainy, jakoby chod'zilo mu o 
slawę jakąś. Takiej slawy w1olno d10biua6 
się każdemu w na-szych czasach, a mia
niowicite obywatelstwu. Niechaj wszyscy 
zgodnie1 na bok o<lkladają 'vszelką prywci.
tę, biorą udzial ·W tej pracy około ludu1, a 
zobaczą nie.wątpliwie owoce teti'.że. 

Obecni1e, gdzie wszędzie urząd'za si~ 
wiece protestll!]ące przeciwko niesprawie
dliwern1u prawn o osadnictwie. byl'by zu
pełnie .na miejscu wiec podobny w p•owie
cie naszym. Lud bowiem tutejszy, licznie 
wychodzący d·o Niemiec, ażeby potem za 
grosz: uci11łany kupić sobie kilka morgów 
ziemi, który powiedzialbym, falrnie z~emi, 
żywo -0cJ.lczuwa. niesprawie<lliw-0ść prawa 
nowego. Czy obY\vatelstwo poda ooible 
zgodnie rękę i z-organi.zuje wiec? Czas 
bylby największy!" 

Tyle korespondient ,.Dzien. Pozna(1-
skieg{)". Każdy czytający bez. uprzedze
nia pc)\vy.ższe przyzna nam słuszność. że 
pcznańscy. panowie lepiej i k•orzystniej dla 
spra:wy na·roidoweń użyliby swych pienic
dzY), 1gdyby otoczyli opieką ten lud polski 
ina kre.sa-ch, zamiast wyrzucać tysiące. za 
tysiącami na to, by lud polski nai obczyź.nie 
zaprządzi w swój rydwan polityki· ,,wyż
szej'' i uczynić go sobie. posłusznym. 

ODEZWA 
w sprawie wycbodźtwa do Berlina i ~go 

o Iw lic. 

Zabierając glos w sprawie wychodź
twa- d!o Berlina i jego okolic i wskazu1;({c 
poniżej środkii. za JXJmocą których prag
niemy się zająć rodakami, przybywaqqcy
mi \.\r te strony, musimy na. wstępie - ·oc
iem uniknięcia nier>orozumiei'1 - wyraź1nic 
zaznaczyć, że odez.wa mmeJsza nie ma 
być bynajmniej zachQtą do opuszczania 
stron rodzinnych i udawania się do stolicy 
paf1stwa pruskiego. Wiemy a!Ż 1na<lto do
brze, że mniej uświadorni0tny lud nasz n::i.

r~11żony jest tutnj 11a niebezpi2czcf1st"·o 

szybkiej germanizacyi; zwabianie przeto 
rodaków d(J tak niebezpiecznego dla pal
skości środowiska życia prusko-niemiec
kiego, byloby czynem niesumiennym. To 
też -0<lezwa ninictlsza inny ma cel. 

Liczymy się z faktem, że mimG wszel
kich .śrc<lków' przeciwdziatających \YY

chodźtwu d·o Berlina i okolic legDi
1 
że mi-. 

mo to rok rocznie liczne zastępy rodaków 
opuszcza'.ią strony r•odzinne, by tutaj szu
kać pracy i zarobku. Tych rodaków, 
którzy z wlasnej "'.Yoli tu· p.rzybywa.ią, zo
stawiać na łasce i nielasce Io-su uwafamy 
za wysoce niebezpieqzne i 1J11i·ep·nż.ą<lane. 
To też dawno już powstał w oby\'.atelsk0> 
uświad·omione\i Polonii berlińskiej proiekr 
utwmzeinia biura wywiadowczego dla 
przybywających tu rodaków. biura, które
by się przedewszystkiem przyczynUo do 
tego, by osiadające tu mdziny polsk.ic nie 
uzależnialy się pod każ-dym wz.ględ'em od 
sfer niemieckich, lecz żeby z góry w pol
skiej k>0loniii silne znalazły opa·rcie.. Wszy
stki.e tmdności, stojące do1ąd na przeszko
dzie utworzeniu biura 'vywiado,V'Czego, o -
hecnie szczę.śliwie zostaly usunięte, ma
my zatem nadzieję, że praca nasz:i wyda 
odpowiednie owoce), jeżeli tyl.ko w spole
czeństwie naszem zna1j<lziemy odpowied
nie poparnie. Dla tego zanosimy do pol
skiej pras}1, polskich Towarzystw krajo
wych, dalej do wszystkich instytucyi oraz 
osób prywatnych, maJiących styczność z 
rodzinami, wyjeżdlżaijącemJ do· Berlina, 
przedewszystkiem zz.i.ś do szanownego d·u
c110\vie11stwa polski~egG i obywateli ziem
skJich usilną pmśbę. by, nie zachęcając oso
biście do1 wychodźtwa, wiadomość o z.uło
żeniu tak wa!żneJ dla spoleczefJstwa na1sze
go instytucyi, rozpowszechniać zechcieli. 

Po-szczegól'ne biwrn zna1jdują się w 
Berlinie 

•na Wschodzie: 
w Redak cyi „Dziennika Berlińskiego" ... 
Koppenstr. 79, w .,Przytulisku", Krautstr. 
26., w lokalu pana Miedziiiskie1go·, ,.Restau
rnnt Stella", łfolzmarktstr. 11, w lokalu p. 
Gluwackiego (Za~cherta), ttolzmarktstr. 
2Q, w lokalu p. Kopecia, Wrangelstr. 15, 
w lokalu ·pana Sobka, Blumenstr. 46. w 
lokalu p. GJ.owa-ckicgo., Pallisadenstr. 79; 

\.~Centrum: 
w lokalu p. Zurkicwicza. Alte. fakobstr. 
60; 

rna Pól'nocy: 
w lokalu p. Durzy(1skieg-0, Weddi111gstr. 9; 

w Moabicie: 
w lokalu p. Mlynikowskiega, Bredowstr. 
35; 

w Charlottenburgu: 
w lokalu p. G-oląbka, }(ais.er f~·icdrichstr. 
75, w lokalu p. Cześnika, Sesenheimerstr. 
4. 

Korcspondencye wszelkie uprasza sfe 
przesylać na ręce kcmisyi, łf()izmarktstr. 
J 1, ,,Restaurant Stella'·. 

Komisya biura wywiad-owczego. 
Dr. Zakrzewski. Kuliliski. Kapatczyf1skL 

Uwaga: Ponieważ doświadczetnie nas 
nczy, że Zn2..iczna część rodakó\v, u<l:lJą
cych się w głąb Niemiec wychodzi z zało
żenia', że chętni pracy każdej chwili ic1 'o
trzymać mogą, zaznaczamy \Vyraźnie, że 
uzyskanie korzystnego zajęcia dla obcego 
jest połączone z wielkiemi tru<lnościami. 

Wszelkie czaisop.isma polskie uprasza 
s;c o powtórzenie powyższej odezwy. 

l wojny ros~jsko-japońskiej. 
Japoi1czycy przekroczyli rzekę łiunho • 

75 kilm. na wschód o<l Mukdem1. Coraz 
więcej ujawnia się, że Japof1czycy gt6wne. 
swe sily przesu\Ya.ią na wschód . 

Utarczki straży1 przednich cdqywaią. 



siG codziennie. lecz ważniciszvch starć nie 
było. · -

Atak japońskiego oddziału strażnicze
go na wą\1.'ÓZ Kaotulin, po;ożony na połu
dnic cd ..Mukdenu, zestal odparty. Sły
chać. że Rosyanie opuszczają .Mukden i że 
tylko jeszcze 20 OOO Rcsyan znaidu~e się 
na: polud'nie od .Mukdem1. Rosyanie opu
ścili także Pintaitse. 

Pewne kola \Y'Ojskowc krytykują tak
tykę Kuropatkina bardzo surowo. Gene
rał Sacharow jest zdania, że I(uropatkin 
po\vin ien wszelkim kosztem podjąć za
'Zepkęi, a to z powodu wzrastaJjącej nie-
chęci i demoralizacyi a:rmii. Car już kit· 
kakrotnie chciał rozkazać naczelnemu wo
dzowi pójść za: ralClą Sacharawa, ale wi o
statniej chwili wstrzymał się. 

Wotlna sprowadzi niewątpliwie stra
szną nędzę w Mandżuryi tdj zimy, a nie
uniknil()ną. będzJe śmierć głodowa wielui ty
sięcy krajowcó\v. Pl·ony rolnicze zostaly 
albo zniszczone, alho nie mogły być sprzą
tnięte. Teraz już zna'Czna część ludności 
derpi niedostakk, pol{)lienie jeu jest naj
gorsze. 

„Matin" dowfraduje się, że pomcz(nicy 
ks. RadziwiH i Christofomwl, którzy udali 
się do gfówinei kwatery jenerała K:umpat
kina! z ważnymi listami od 1jenerala1 StQess
la , mają1 ze s.obą także golębie poczt•o1we, 
które• wiozą z Portu Artura, a które będą 
mogły być wysłane z· wiad-0mościiami od 
l(uropaitkina dla twierdzy. 

O operacyach v„r.oJennych pod Portem 
Artura rząd japoński nie oglasza sprawo
zdań, więc ma.imy tylko z źró<lcl chińskich 
wiad:omości, ·które· trzeba przyjrnować z 

. wiełką ostrożnością. 

Z Czifu depeszują, że przybył tam 
Chińczy:k, który 21 opuścH Port Arturai i 
nie wie, czy w dniach następnych toczyla 
się walka. W szturmie trwiającym cie.V 19 
do 21 b. m. zdobyli" Japończycy ponlO waż
ne stainowi1ska, i stracili około 3000 chłiop::t. 
Naiważrnliejszą odniesi·oną korzyścią je·st 
zdobycie fortu I(uropatkina. 20. z<lobyli 
fapończycyi 3 większe i 6 mniedszych. for
tów. 

Podróżni, kiórzy z Da-lny przyibylii na 
pokla<lzie par.o'"'~ca, pntwierdzają; wiado
nmśó. że 24 toczyla się zaciętaj wailkai. 

W ostatnich szturmach po-di Bortem 
Artura, w chwili, gdy armia: japońska: ata
kowała ze strony lądu, admirnt Togo za
fZqdzil bardzo ostre bombardow2.1nie for
tów: nadbrzeżnych, które tJT\va jeszcze d'o 
tej pory. 

Żona pewnego rosyjskiego oficera, 
rodowita AlfL'gielka, która z księciem Ra
-Ozirwil'lem przyiechala z Portu Artura do 
Czifu, opowiada, że szpitale w Porcie Ar
turn bardizo wiele· dobrego dotychczas 
zdzialaly, mimo braku s?użby, gdyż na ty-

R.ESURREKTURI 
PowLtść 

'; t a. I. I( rars0ć.wskiefG'. 

( Ci.tig dałsay.) 

Ubrała się Cecylia w ża1·obę i całą 
noo cz-uwala przy zwłokach babki, nie
chętnie myśląc o przyjeździe marszałka 
i ~go iop~.ece nad rodziną. Przez cały 
dzień Humy ludu z miasteczka przy.byiw~
ly d.01 palaicu. Przywiezkmo trumnę. Ju
lek zinów nazbiera.t kwiatów i wysłał nie
mi1 ostatnie łoże starnszki~ ucalc.wal z pła
czem ie6 n.ogi i ręce, które ~o tak często 
blogoslawily. Andmszka sprowadzH o 
kulach lienryka ptaczącego, pomimo iż 

doktór nie pi0zwoli~ mu się zbytecznie rnz. 
tkliwiać: 

- Bądź mężnym! po::-.ódl się i do łó-ż
ka! Pamiętaj, żeś rodz'nie potrzebny. 

Prze.mocą, prawie od~rwar.o ~o od ~::ia
la i zaprO\vadzono na ~ór~. 

Nadjechał \V!reszcie i marsza.tek. Na
v.rykly zawsze występować z erektem i tu 
vdegrat scenę,, jakiej się po 111im iatwio <;p.o
d·ziew-ać bylo moi.ina. Jak obłąkany bó
lewJ, wysia<ll z powozu, mzka-zuiąc się 
trz~mnywać ilużącemu. Stanąwszy w pro
igu salki11 zakrył oczy i O'przeć się musiał 
<> ścianę; padł rpotem n~ kolana przy kata
falku udając, że placze. Piotruska przy
;biegla zaraiz, aby go uspokoić i pocieszyć, 
.ca mu tern większe pozwalalo okazyW'ać 
wzrnszenie. Odbywszy wszystkie te ce
. remooie, wsparty na P iotrusi. szepnął, że 
musi spocząć tmch~, bo c:tuie się sł.abym. 
Kłtucznica z.aprowadzU~ go do potkoju Ce
s~ kredy tai m~la właśnie WJtiść na Jeigo 

.spotkanie. 
Marsz.aldł ntem.~i- osłabtyi, padł na 

. , fp~~ :'nte me~ sf9W~ PfZCłp6wlć. " . . . 

siąc chorych przypada zaledwie 30 dozor
czyfi. Panie zaiimuią się przygotowywa
niem cpatrunkó'v dla rannych. Uboższe 
kobiety napra\viają bieliznę i odzi~ż. D-0-
tychczas nie bylo wypadków zaraźliwych 
chorób. Ranni od pocisków japo11skich 
przychodzą szybko do zdrowia. Wielu 
ludzi umiem od ukąszenia: w1elkich mu·ch, 
które prze.noszą zarazki z trupów na ży
wych. Stare miasto jest już prawie zupeł
nie zniszczone. Ogółem straty w ludziach 
są stosunkowo male. Japończycy rzucili 
raz 57 granatów na jedną i tą samą rosyj
ską baiteryę,, lecz ami jeden granat nie tra
fit ZałiQ.gai jest pefna, nadzieŁ i ufa, że 
twierdza! nie zostan!ie zd<Jbytą.. 

-------~- - §§§! 

abonenta powinien nam pozyskać na J)rzy
szły kwartał. Rodacy wldzą, iż 
pragniemy z korzyścią jak największą 
pracować dla dobra sprawy narodowej i 
Polaków na obczYźnie. Spodziewamy 
się, że nasi Szan. Czytelnicy poagitują w 
tych kilku dniach, jakie nas dzilełą jeszcze 
od nowego kwartału, aby z dniem l paź
dziernika liczba czytelników „Wiarusa 
Polskiego" wzrosła.. Prosimy gorąco, aby 
każdy nasz dotychczasowy czytelDJik ze. 
chciał namówił jednego Rodaka, aby za
pisał sobie ,Wiarusa Polskiego" na czwar
ty kwartał. Do dzieła Rodacy! 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol
skich kupców i prumysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehooaicla, Warmii i Mazur· 

Czersk. Czytamy w ,.Pielgrzymie": 
PrZe\.V'O<l:niczący towarzystwa mrsch 
Dwnkerai, p. Muchowski, d-0nosi nam, że 
wzani.aJ11kowane tow. nie jest wwgie· PQł.a
kiom. Równocześnie zaz:naczai p. M., że 
clrrzcściaińskie row. robotników/ wy:rioibów 
drzewmrch jest tak'.że niem1ec'kie - a więc 
tern: samem praw:em nie powinni Piolacy; i 
do tego tow. należeć. 

Że tow. liirsch-Dunkera w 1 Czersku 
chwilowu nie jest wrogie Polakom, pocho.
d'Zli to ijedynic stąd że Polacy m~ją w nim 
obecnie większość. Co do drugiego t.ow. 1 

to jesteśmy tego zdania, że w Czersku mo~ 
globy istnieć zupełnie dobrze czysto pol
skie tow~rz.ystwo robotnikó-w; wyrobów 
drzewnych. Ni.ech odnośni p1rzewodnicy 
robotników takie towarzystw:o z.ało:żą, -
a z: 'Pewnością, czlonków nie zabraknie. Po 
dziś <lizief1 powinni Polacy tył.ko w połskich 
towarzystwach się skupiać". 

- Co za boleść dla mnie, który ją 
iak matkę kocha.tern.. Swięta, biedna ~

. I czenmca .. „ 
Odi Piotrusi już coś zasłyszał o Hśaie, 

zaczął więc zaraz: o to d-c:pytywa.ć. Cecy
lia milczała, nie chcąć mu dawać żadnych. 
obliaśniefi. Ośwfaxkzyl wreszcie,, że jako 
na wuda, spada na n-!rego opiek~ wlłęc żeby 
kuzynka: spokoJną, gdyż >0n się zajmie lo
sem jej i braci. 

- Serdecznie szan-0\vnemu. kuzynowi 
dziękuje, lecz od najmłodszych łat przy
wykłam myślet o sobie i dężarenn nikomu 
być nie chcę - ,cdrze.kfa. Cecylia. 

Rozmowę przerwało wejście \\ikaire
goi, któiry się przysze<l'J n•radzi6 c:o do po
grzebu. MarszatkoW'i nie podobała się 
myśl uczynienia go skrnmnym. 

- Skoro tu uestem - powiedziat -
spadłby na mniie zarzut skąpshva. gdybym 
go nie wczynil Qdpowiednim go<ln:coci sta
ruszki. 

Cesia data znak wika;remu, że chce 
pozostać przy pierwotnem postanuwieniu. 

W dzie11 pogrzebu ksiądz. Kulebiaka 
zaprnsil od siebie duchowieństwo, które 
chętnie przybyto. Pogrzeb więc wypadł 
o wiele ś\1rietnieL niż przypuszcza
no. Zebrało się. mnóst\vlO osób. Na cnren
tarzu byt grób familijny w rodzaju kapHcz
k~, \VI której staro kilkanaście trumie.11 ro
dziny ttoryszk&v.r, od najwspan:ialszy-.:h, 
aż do bardzo skromnych, ootatnich. W 
prostych, serdecznych s~owach V1rypow ie
dziat mowę ksiądz I(il'lebiaka i zakończy! 
ją placzem. Zaptakali wszyscy. M..a'rsza
łe'k batystową chu~tką przysionił cc:zy. 
falek za tnNniną szedł do zmbn, aby j~ 
wygodnie ustawić i jeszcze raz pażeignai~. 
Wieczorem wszyscy v,..~ mikzenitti wró:dli 

' ,efo pałacu. Salka starościny· ~t.ala zam
kn!.ęt'l ai v..~ oomu m~og;ał 5'1~ ·rn~y 
pfacz Pilotru~ . 

Sądzimy, że ,.Ziedn<>cz~nie za\\'Dd·o""·e 
polskie" sprawą tą zająćby się mogło. Do
brze byłoby spra\vę tę rmpatrzeć, zasię
gnąć informacyi i wziąć je pod obrady. 

Chełmża. Na \Yalnem zebraniu akcyo
naryuszy tutejszej zg-0rzalej cukrowl1i u
chwalono iedinogłośnie odbudffwetnic te}że 
w dotychczasowej ·wielkości. Z budową 
mają jak najrychlei mzPoczą6, by juz w 
przyszfomcznej kampanii można z wy110-
bem cukru rozp-ocząć. 

Rozogi (na Mamrach). Straszny p.o
żar srożyl się tu we środę. Spaliło się do
szczętnie 16 budynków. Kilkanaście r-0-
dzin jest bez dachu nad głową. 

Z Wiei. Is. Ptznilskiogo. 
Gniezno. Z powodu zwycięstwa nad 

rzeką Jalu kilku tutejszych Niemców1 wy
slalo telegram gratulacyjny do jen. Kur-o
kiego. W tych dniach nadeszła <Jdpo
wiedź \V języku angielskim z podz iękowa
niem jen. japońskiego. 

Gniezno. Przed sądem la\vnkz.ym w. 
Gnieźnie stawali w sohotę z powodu imion 
PQlskichi na godlach kupietkioh pp. Chwit
ka1, Koczorowski, świtaiłski. i Szubert. 
ImJona ic.h - jak pisze r,Leoh" --.. zapisane 
byly w księgach kościelnych po lacinie, a 
na giodlach1 wypisali je po polsku. Wszy
scy zostalt uwolni.eni. 

f'ryZyer p. Stanislaw Matuszkiew icz 
byt oska.rż.oiny, że: wypisa~ sw~ imuę po 
polsku, choć w urzędzie stanu ·cywHneg-0 
imię 1ie'go zapisane dest jako Stani.siaus 
(Staniisfaw ). Os:kar'żony powołait się. na 
śwfadectwo S\vegOI ojca, że terr życzył so
bie imienia Stainisla.w i dla te.go sprawa 
zostafa odrocz.c'na dla przesluchatnia ojca 
jako świadka. 

Ostrowo. Foświęcenie kamieinia; wę
gielnego pod nowy kościól w Ostrowie od
hęW:ie się w. niedzielę, dnia 9~o paź<lz. 
Dopetni tegio aktu ks. biskup sufrngan Li
kowski, który tez tam bLerzrr..ować będzie 
\vi sobotę 8 października. 

Smi2!iel. Córka 27-letnia właściciela 
oberzy w Niemieckiej Przysiece zcstata 
W\ nncy vrzeiechaną przez pociąg. Z ject
ne:f strony szyn leżafa 1glowa ł ręka, z dru
giej reszta ciafa. P ·o\vodem sama.blt\stwa 
j~st nieszczęśliwa milość. 

Mogilno. W ponied'ziatek po po.Judniu 
wy.buchł pożar we W u lee ui gnspiO<la-rza 
Larngego; spaliło się cale zabudowanie. 
Pożar ogarnąt także pobliskie dobra Osso
wice i, zniszczył stodiotę, 2 obory i dom 
mieszkalny. Wiatr przenióst iskry na bu ... 
dynki soltysa. W ulld, pO\;"SW nowy po
żar, który obrócit wszysrk:oi w. perzY'Ilę. 
Ogief1 podoboo spowodował 5-letni syn p. 
Langego, bawiąc się z.apalkami. 

Ze Ślązka eZJ)I Starej Pilski. 
Bytom. Przed tutejszą Izbą karną t0-

. VIII. 
Naz.ai}utrz posępnYi, wrzdychający pan 

marsz:atek zfawil się u Ce:si. Zacząt za
raz mówić o gotowości pośv..rięcenia dla 
niej: 

.- Jestem - rzdd - z prawa waszym 
opiekunem~, ale g<l'yby nawet tak nie: byfo 
za:rzuciłbym się "ram z moją opieką. \\.ie~ 
dząc, ~wk jesteście osamotnieni. Musimy 
więc pomówić stantJW'czio. Nie odstąpi
tem· odi myśli, abyś, droga kuzynko przy
~ęla; ofiarę mego domu, który pro~ę za 
swój uważać. Niech mi wo~oo będzie 'WYr
\:1.raić cię z tej rui.ny, d>0 którer nie je:ste'Ś 
stv.iorz:o.ną. SzczęśHwym będę, kśU sic; 
ziaimiesz mojemi sierotami. Byto to na
wet wolą naszeJ drogiej zmarlej. 

C~sia ~lu.chała ze spuszczo11ą głową, 
w milcz.emu. Ale gdy ma:rszalek g:otO'Wa l 
się na dtuższą przemowę, zwróciła nań 
S\Ve piękroe· oczy z wyrazem S!iłncgo {J'Ostar. 
nowienia i rzek la: 

- Ofiarę t\\r'ojąi, kochany WUhtizacłfto
\V<hlJI W1 sercu1, iako drogą pamfl;tkę, bo 
przychodzi: w chwili, kiedy nikt·u nas nie 
myśli. Wysocie cenię dar szlachetnego 
serca, łe:cz &a o siebie jestem spok:ojn<:J; i 
prz.yszlości nie potrzcbllię ż~ne;j. Idzie 
mi tylko o br:.ci i dla. nich eh~ praco'.\."aĆ. 
Wychowanie ich byto zanied.Jane. N~m
czycl~lka z pow-0lania, che~ dla nkh: być 
s lostrą,, przev. odniczk~ i dh t~ musze 
pozostać z nimi. 

;....... Jest t nadzw.yczaj i:t~nie i VM.mi~ 
ś!-e - oz .J.'8.t sit: nieco rniecierpliwiony. 
-- ale ZlWaż, że oo! Sł\ w tym Wieku, kie
dy opieka naoceycielki jut ustać po inna•. 
Poryv asz siQ n~ to, c:z~o. nie Zdol :\J:
h."'<lil'ać . Zaślep\a ci~ mii t brat~rs 

- Dałcie mt spróbowtć ! ... 
CecyJia. 

- e:a ~inma ro . il 
qiebie ~ ·do ,pracy, ~\ł kto 

c;zyta sie v: środe rozpra\va: sąd-Owa 
sprawie śpiewniczka „Pieśni Polskie" :-.·y 
daniem ,,I\aitolika·•. Spie\1.rnik ten sk~o 
kowano w tow. gimn. „Sokół" w RaźcJPie 
niu. Prokurator uznal, że śpiewnicz·?knlll 
zawiera pieśni o podburzającej treśc o 
te-go powodu w1nióst o konfiskatę wfia 
stkich tego śpie\:vniczka w obrębie cairni 
pai1st\,~a niemieckiego. o ile znajduje si-Pli 
posiadaniu autora, nakładcy, druk.a.da 
księgarza lub \\'>reszcie introligatora. f'ła 
przychylil się też do WY\\."OOów pro ktm1 
tora i zawyrokował konfiskatę teg-oż „-..a 
bezpiecznego" śpie\vniczka. 

Gliwic'-\. Izba karna skazała d· 
handlarki z olmlicy Zabrza za fa1szowa 
masfa ka>żcl1ą na 6 miesięcy \Vięzienia. J 
ta naijwyższ.ai kara, przewidziana w kodEr 
sie karnym za P'Odobne piZestępst\rn. w 

Zauv.rażymy przytem, że w. ostatiS 
·czasie sądy karzą, fatszerzy artykul r 
spoży\'\"czych, a zwtaszcz.a fałszerzy n to 
'k31 i mas!ai, o wiele ostrzej, niż <lawn\\ 
Do n:edawma: czytać byfo rPJOżna zw1 st 
o karze \.Ve wysokości nafwy,żeij 30 mr. E 
te przestępstwa,, a w ostatnim czasie c ' 
pa<lf }uż wyrok na pewną osobistość z o t 
U.c y Poznaniai. skazujący ją na 100 ma\ 
kary. Zważywszy tę okoliczność., że n~ 
ko i maslo zuży\vane bywają we wiell J 
ilości przez niemowlęta, że matki używ ł 
te.go pakarnm dl~ swych maleństw W1 b 
ku środków na ininy cenniejszy pokarn 
że tern same je zatruwaiCL. nie za.dziw 
pe'\v.nośdą nikog;n wyro.k. Jaki w ostatr 
czasie zapadł na pewn~go „fabrykan s 
mlek~ w. Dilsseldorfie. 

Ow przemyslowiec postępował t 
że do czystego nLezbieraneg.o -czyli peł: 
go mleka dolewał n~ ćwierć litra tr 
ćwiercie mleka zbieranego, il sprzeda-v 
tę mięszaninę uak,o mleko czyste. Sprai.i. 
się wydala;, a w. terminie pmkura: 
Vi1nióst- o 200 marek kary. Są<l je:dna+ 
innegtO byl zdania. wyrok na nieuczciwie 
mleczarza, skazując go na 1 tydziefL ". 
zienia i 500 marek kary pieniężnej. 

Wyroki te powinne raz nai zawsze < 

straszyć tych handlarzy i handlarki, k 
rzy. chcą sobie przysporzyć maiiątku w! 
sób nieuczciwy, faJsz.ują:c a1iykuty spoi 
we.ze. Uczdwvścią i sumiennością m 
sobie kaixfy handlarz pozyskać 1mt]pręd: 
licznych a: s.tałyd1 o.dbiorc6"w; i zrooić t 
bre interesy. 

Z l~nyełt dzielnic. 
Warszawa. Wielkie przedsięb1orsti 

powstali-e we Warszawie. Jest niem 1 

ł>ryika konserw mięsnych wywolaina W1dj 
japońsko-msyjską,. Na te konsefWYi 1 

być codziennie danych na rzeź oko1o 1 

tucznych wolów. 
Warszawa. Swiero poW'Olauro na [ 

leki W schód: znowu 30 lekarzy. z W ars; 

lep~ym sk:utkiem podlą~ by. potrafif. Z1 
sztą; ia: o chtopcacl:ll myślę: Julka ~· 
zmę db kancela.ryi„, 

- Nre wfieml, czy Julek CZll~o do n 
pov.'10lani.e. 

- Wyrobi się pnd moim okiem. A 
się tyczy Henryka, to po tym .nłeszcz.ęś 
wym wypadku pewoo kaleką rostanie. 

- Doktór zaręczaii że zaledwie niezn 
czny śładi będzie. 

--- Ach, d doktorzy, wkle obiecu1}~ 
Ja ·Się znam na tem, I(ula przerwara n 
ścięgno; oon:ajmniej będzie Rieigą po:w'ł 
czyt Jemu potrzeba spokojne&'o żyd 
po.staram się tedy o małą dzierżawę d 
mego. .• 

- A' co będzie z Za;wiechowie.ml? · 
żywo spytala. 

- SprzedaJmy pa?a-c na sz,pital. Rzi 
7.ebuje murów i dobrze zapłaci.. 
- 1 : .: m.arszatku ! - zawolala, ski 

daj~c ręce - nie czyń tego, bo to być r. 
111.oze... Te. mul)", te drog<t(\ przesiąk 
pamiątlrnmł gruzy ... po-zwólcie nam w nt• 
pozostać. Mam trochę zaprncowane; 
~roszą, mam wiele odwagi, w prted: sol 

I ( . 
'-e swi.ęty. Zosta•.:\n mi pan rok, dwa cz. 

::.."
1Ui , a; znaj<lę ' posób ratowania rodziny 

w!:~~mych sit:ł łt. 
-Marszałek ~ie roześmiat 

......... Slyszal . już o tein - PG'W'iedzi2 
- Gd}tbyśm}~ i .eli <luiJo pien i ędzy ·~ et; 
su •. t.o fa fanta:qa mogtaby być uwz.gi( 
d!L10:~. ~le tak „k: jest, to szkofa tWioic 
picm tędzy i pracy Pomysl piękny ,IJ';OetJ 
cz:n • - ale ... dzi ·runy. 

est ocey riab ~J' •. 
. · 4 MOrLe to by tziecin:ne - odemv:~ 

S1 :-: ~Ie !a: na · ~ bioro odpowiedz~ 
ność 1. "'.Om ostaao : la - to spernię. Z, 

sU: nic ;r.,· mnie od t~. 
P n ma rszal Zl • t"Sl'.czyt a;oro i di! 
~ i>rz 1 li!ll . na wykraywit. 

ftłlllł ' , .t ... „~ , · „,.,;,tJ;ii 



IOWa . . . , 'd 1 . h ie'; vy 1 21 z prowmcy1 z posro na. ezącyc 
skorjo rezenvy armii czynnej. Wynagro<ize
~mcJ.nie, prze rząd wypłacane, jest 'nader skro
~·::-kmne, v.rynosi bowiem tylko 102 rubli. Nad
·eś ,to rndziny lekarzy przez czas ich pobytu 
\\~dia Dalekim Wschodzie, pobierać będą 'l1a 
ca~1ieszkanie zależnie od rangi 24 do 30 m

siiQli miesięcznie., w czasie zimy na opaJ do
k.adawane będzie 15 lub 20 rubli miesięcznie. 

Nai dra.gę i umundurowanie lekarzy otrz.y
~ki'.rnuią nie całe 700 rubli jednorazowo. 

Wiadomości ze świata. 
'V.' ' 

~ Niemcy. Reient księstwa Lippe hr. 
~Ernest Biesterfeld zmarl w 62 roku żyda 

-0 w poniedziałek ramo w pala·cUt Lopshlorn. 
:\Swego czasu gtośny był zaitarg pomiędzy ka; rodziną Biesterfeldów i Schaumburgów: o 

u to kto ma objąć rzą-d·y w ksi·ęstwie Lippe. 
n \Vyrckiem z dnia 22 czerwc...1. r. 1897 zo-

wn stała· sprawa rozstrzygnięta na ko.rzyść hr. 
W} :Ernesta, lecz tylko co do jego osobY,, a nic 
i~r. co do je.g-0 następców. Spo<lziewać się za

tem mi.leży nowych zat~rgów1 w, tej spra-
o. wie. Donoszą tymczasem, że najstarszy 
n syn zmarlego Loop?ld, licz~cy lat .33; •. ob

·eu jął ju·ż n~stępstwo ~ u·rz~?rncy zło-zyl1 mu 
~v„ już przysięgę na ~v1e~n-os~.. . 
1 
b - I(ongres niem1eck1eJ pa1:ty1 socya~-

no-de·mokratyczrnej w BrememF.!. t1'Chwal1I rn , . 1 , 1 . 
iw zebrac się na r-o,c przysz1y w1 emc. 
atr -. P-0~dsekret~·rzcm stam1 w minist~~
an shvie rolmctwa m1a111o0wany został w: m~cU.-

sce Sternberga tajny radzca Corrra-c4. da· 
t wniejszy prezes reiencyi w By<lgoszczy. 
ł: Koła rządowe uważają go za <lobrngo zna
t W1(:ę dzielnic polski-eh. U rzędoWJO zape

a 1 wniają, że hr. Buelow powołał p. Conr~da 
~ na posad:ę tę, by ener~icznie popiw:al pru~ 
31 ską uolitykę kol<Jn4zacyjn~. . 
ł \VolJ.ec tego, że .,Times" ponownie 
wystąpił z twierdzeniem, iż: pomiędzy Ro
syą; a Niemcami· isbniicic tajne przymierze, 
urzęd()wa. ,,Sild-Deutsche-Reichs-Car~-

< spcm<lenz" oświad'cza, że ża<l.negD takiego 
k przymierza wcale nie ma. że rozmowa, 

jaka się toczyła pomiędzy ce.sarze-m Wil
helmem II a carem Mikołajem II o stosun
kach w Azyi wschodniej w Wiesbadenic 
hyfa krótka. Niemcy inie zrtobity nLc;. cn
by mogło podać ich w podejrzenie, iż nie 

< 'Szanują neutralności. Przeciw11Jei, rzą<l 
niemiecki stara się jak n~,jskmpulatnie1 za
.chO\\'<iĆ w:szystkk przepisy neutralności, 

n .aby niczem nie dać Japoflczykom. pow10du· 
1 <lo usprawiedliwionych skarg. 

- Według ogtoszonej staitystyki-, w 
Prusach w 256 zak1adach dla obląkai11ych 
:znaWuic się 79,522 osób. Jak bardzo z.wi~
ksza się liczba waryatów w Pmsach, 
'.Świadczy fakt, że w roku, 1875 było w 118 
zakładach tylko 18.267 osób. 

Z Austryi. Polscy postowie ze Śląz
ka zt-0żyli j111ż. rządowi całą sum.ę potrzebn"'ł 
na o twa;rcie polskich klas r:ówndeglych 
1)rzy seminaryum nauczycielskierrli w Cie-
szynie. Jak wiadom()' bowiem, pieniądze~ na 
te kl.asy równoległe nie byly wstawione 
w budżet na rok 1904, bez akcyi więc ze 
:strony posłów polskich, ot\nrcie tych kl~s 
in ie byfo·bY mo~lo nastąpłć w roku bieżą
cym. _. _ 

Z Rosyi. Na stanowisko generał-gu
bernatora! wiler1skiego po Swiatopi(Jlfktt 
Mirskim, upatrzony jest geineraf..;porncrnik 
Pull-On. 

- Dziennik „Ruś" pi5ze, że pomimo 
10-cm dniiowych walk Pod LiaoJanrgiem i 
pomimo cdwmtu, stan zdr()'\\llOtny armii 
l(uropatkina nie pogorszył się, ale przeci
·wnie zm!nieJszyły się wypadki dysenteryi 
j inn~:h chorób zaraźliwych. Og-ólem zaś 
byfo tylko 656 zachorowa1r11 na· dysente:ryę 
~ prttszro 1000 na tyfus brzuszny,. Wy
padki innych chorób zaraźliwych byly <>d
osobnLone, 

Z Japonii. Dzienniki japońskie je:sz<:ze 
raz przestrzegają rząd! niemiecki, aby nie 
łamał neutralności i nie zawiera.t· tainc.gD 
sujuszu z Rosyą. Rząd jaipoflski bowiem 
jest obecn1e tak silny, że nie pozwoli sobie 
teraz, jak w· ~oku 189-i, wydrzeć k?rzyści 
·-z w·o'iny. I jeśliby Niemcy c-0kolwuek po
de.jmowaly przed w Japonii, Japonia po
trafi temu skutecznie przeciw@iałać, a: już 
w samej dzic.<lzinie handlu morskiego \VY

rządzić może NiemcQm bardzo powazne 
szk-0dy. 

- Z Tokio dionoszą. że· warunlki sluż
·by ·w10~1skowe} w a1nml jap. zostały zmieruio
ne w ten sposób, i·ż rezerwistom IL powo

.-1ainia przedłużono czas służby. 
Z A•eryki. Do San Prancislro przy

"'oyJ krą.tnwnik Jal}Oński, który ścl~ł ~,Le· 
·.gę~. Pooiewajj w drodZie 1!f'Y'CZC~ly sit; 
:-~ 1JaJ>aSY ~la, ~d amerykański na 

: . m•~!bę koll'S.lri-a ~poń-ski.ew, · prtyrzekł &J-... . . ., . . 

starczyć mu taką ilość węgla, aby mógł 
dopłynąć do najbliższego portu jap:oilskie
go. ,,Lena" jest już. rozbrojoną. 

Z Korei. J apo11czycy zastali miejsco
wość łiamh-0eng (w. póln0cn-a.i Korei) zu
pclnic -Opuszczoną przez R.osyan. Budowa 
kolei żelaznej z Seul do Fuzanu p.oczynila 
tak wielkie postępy, że prawckrpodobn1e 
jeszcze do ko11ta bież.ą.-cego miesiąca cala 
linia oddana będzie. do uiy&u. 

Z, różnych słron. 
Dortmund. W fabryce tlbscha zostali 

okaleczeni mootnicy Schultz, Edwa.nd Ka
strowicz, fan Bogucki i Józef tlorst. 

Steele. Górnik Bohne został zabity 
w ko pafoi ,.„Ein.tracht-Tiefbau". 

.Esse11. Zamierzają pobudować kolej 
żelazną z Essen prz.ez Buer i Bottmp do 
Osterfeld. 

Aitencssen. Z powG<l'u braku p0ipytu 
na węgle świętowały szyby ,.~łieinr!;ch" i 
„fr.itz" kopalni „Neu-Essen. 

}łotthausen. Dnia 5 października· u
dzielać będzie ks. biskup paderbornski św. 
Sakramentu bierzmowania w kośćiek tu
tejszym. - K()palnia ,.BonifaNus" świętG
\\~aal w pomicdział.ek. 

Holthausen. Pożar zniszczył stóg 
pszenicy rolnjka łiermanna. 

Rauxeł. W kopalni ,,Graf Schwerin" 
spa<iły węgle. na gómik;a, Tomarsza Andrze
jewskiego i ucię.ly mu obie nogi. Nie
szczęśliwegn zawieziono do oomu cho
rych . 

Huckarde. !(olei p.rze.jechafa górnika 
Karola łfoerd'emann'1!. 

Brambauer. Starszy knapszaftnwy 
Holtbriigige zfożyl z pmn}(lu 'Choroby u
rząd. Wstępuje \V' je.g·o nriejsce jego za
stępca fry<leryk Niermanh· z Brechten. Do 
jegD obrw1odu naleią gminy: Brechten, 
łi·oltha-usen, Brambauer i Lippholthausen. 

Ess{ln. W niedzielę od'bylo si ę tu, ze
branie, na którem protestowaaw przeciw 
pod'wyżs.zeniu cen mleka z 18 na 20 fen. za 
Mr. 

Mcid~'ricłt. Zn6w zapaliły s:ę węgle 
same. '\V składach tutejszych. W ciągu Ja·
ta by.Jo kilka takkh przypadków, -. nie ma 
śrcdka, aiby temu zapobiedz. 

Diissełd-Ori. Kolej elektryczna przeie·
chala dziecko, które na miejscu pad~u tru
p'2m. 

Hagen. Z pow·od1u my!n'ego na•stawie
T.r.1ia zwrotnicy zderzyly się dwa pociągi 
towarQ\V'e. Szkody matery~lne są znacz
ne. Z ludzi nikt szkody nie p.ot1iós1. 

Laar przy Ruhrnrt. Zwra.car się uwiagę 
RodakóW1 i· Rodaczek z Laar i okolicy na 
wiec w Stockum. Spcdziev;~ć się n~eży 

Jiczne'g-o udz:iafo, gdyż przyb-ę<lzic na wiec 
mówca z Polski. 

Recklfnghausen. Bruch otrzyma odl 1 
paidz~ernika urzędcn~r~ nazwę „Reckłing

ha:use:n-Sticti a Iiillen Reckl1.n;~hausen
Ost". 

Buer. Pięcioletrrie dzleclm ~órnika 
GottschJi.chta zbliżyto się na polu do prrmą
ceg·o ognr:Ska. Suknie dziecka sl~ za~ę1y 
i biedalctwl{) s.ię spaliło. 

Gelsenkircken. W kopalni ,.Rhein-Elbe" 
został okale'cz.C)tny górnik MikDlaj 1vlydłarz. 
Ma on pra'\vie ramie z?amane. 

Brie. Górnik G. Zagrnmski został· przez 
kHku lobuzów napadnięty i tak niebezpie
cznie p:okafoczony, iż udać si~ musia1' do 
lekarz.a. Napastników poznano.. 

Herten. Został tu chloipiec wrac4,ją.cy 
ze szkoły przejechany przez, WÓZ'~ kt6ry 
·g:o na1 miejscu uśmiercił. 

l(obfencya. Zatrnla się tu p·ewna r-0e:tzl 
na grzybami. 

BerUn. Dnia l paźd'ziernika upływa 
10 lat od cz.astti, kie-dy n.a dworcach w1 Ber
linie zarprowa<lzono pier.wsze karty pero
nowe. Dawniej każdemu bez. opla:ty bylo 
wolnio udać się na peron kolejc'WY,. dzjś 
wolnio to uczynić tylko za oplatą 10 fen. 

Wiedeń. ttrahina L<myay, która z Pa
ryż.ai o<l\vie<lzitA! s\vt>ją siostrę, głośną księ
Ż11<; Ludwikę Koburskq, wystósowafa do 
męfa tejże księcia Philippa, bawiią:cego na 
Węgrzech. telegram, w którym oświad
c:;:;yta mu\ że księżna Ludwika nie jest wię
cej obiąkaną. jak oo (książę Philipp). Ksią
żę Philipp og.Iosil, że. wobec tej obraizy 
poczyni cdpow~ednie kroki. 

Blilmlisalp· i Wildstrudel \\" kierunku na 
Walis. Następnie gęsta mgła unierndżli
wiala wszelką, or.y~ntacyę, balon został 
zapędzony na Enigstligenalp, gdzie nąsta.
piło wylądowanie. Osięgniona wysokość 
wynosiła 6000 metróv.", temperatura 5 stc
pni zimna. 

Żniwa przez rok cały tr,Ą><ają. na kuli 
ziemskiej. A zatem w styczniu \Y Nc1wej 
Zelandyi oraz: w Chili; w lutym i marcu 
- w górnym Egipcie oraz lndyach Za
ch-Odnich; w kwietniu - '\v"- dolnym Egip
cie, v,,;i Azyi Mniejszej w M'eksyktll, na Ku
bie; w maj tli - w: .Mairoko. w Algierze, w 
Azyi Środkowej w Chinach i w Japonii; 
w czerwcu - w Poi udni1Crwych stanach 
amerykańskiego Związku pólnocnegio, ''" 
Europie POludniioweii, w Polu<lniowej 
Francyi. 

W lipcu, w średnich stanach amery
ikańskiego Związku w gómer Kanadzie., w 
.Rumwnit, w Bulgar.yi·, w R:osyi P-0łudnio
\V'eJ w 1 Ausctro-Węgrzech:, w Niemczech, 
w1 Szwajcaryi i w Anglii. 

W sierpniu w pófooc.nyich stanach 
Zwią.zkw amerykar'1skfog-0, w Manitobie, \V 

niższej Kanadzie, dalej w Belgii, Ifolandyi, 
Arnglii. Danii, Srodlmwej .Rosyi, częścio\V-O 
w Niemcz.ech. 

We wrzersrnu i październiku ~ w 
Szkocyb, Szwecyi., No.rwegii, R-0syi Póf
oocnef. 

W listo11a<lzie w' Afryce P.oructniowej 
częściowo w Argen1ynie. 

W grudniu w. pozostałett Arg0ntY1J1ie, 
w Binnie i Australii. 

Makówki-trucizną! Rząd heski wniós1 
do rady: związkowej, aby sprzed·aż makó
w-ek podpaida.la pod przepisy doty:czące 
siłnie <lzialadących Ie:ków i aby tylko \v1 
ap•tekach rnoż.11a je było nabywać. Z teg-o 
p;G'\Vntdui pruski minister zarzą<lzil docl:ro
d'zenia,~ o ile \v~ Prnsach rozpo11,.vszeichnio
nym jest sp.o-sób g-0towania makówek w 
celu usypiania dzied, cz.y dojrzatfy mak 
bywa WJ celach przemyslowych uży\vany 
w sposób niepoU!<fany i czy zachcdziły 
•nieszczęśliwe przypadlki z nadużycia ma
ku. Podawanie odwaru z, m:aku mał'Ym 
dzieci<0m jako środek u.spokajaJący jest 
szkodlhvym dfa: zdirowiiaJ, ~ je<lJniak ni.e
które matki posPlłgują się tym środkiem w 
·celu· usypiania dzieci. NieJe~nOI już też 
dziecko po napiciu się odwam maJcu zasnę
lo snem wjecznym. .Mak bowiean, ai głó
wnie makówki zawierają w sobie pewną 
ilcść trudzny opium, o czem nie wszys-cy 
wie'Cf.zą. 

Nowa wypr~wa do bieguna północne
go. Jak d:onsząi z Kopc11hagi, książę Or
Ieaf1ski zaknpil statede „frant' i zamierza 
odbyć na nim w przyszłym roku \vyprawę 
do bieguna pólnocnego. 

Miesz~ne małżeństwa w Berlini~'· W 
ubie1glym roku zawa1iych zostało w Ber
linie 20 1-11 malżef1stw. Pcdlu-g wyzn.amla 

·Z'awinęło dto portu małi.eńskiego. z. mę.ż
c.zyzn 16 858 ewangielików~ 2468 katclikmv 
J 738 żydów; kobiet zaś bylo17 224 wy
zn.ani~ ewa~<gelickie;gn, 22H katolickiego 
i 668 mow=szowego. .Małże.listw mięsza
nych było 3036. I tak poślubili ewaDge!i
cy 1272 katoliczki i 56 żydóweki, katolicy 
zaś wzięli za żony W' 1541 przypadkach 
ewangeHczki i w 9 żydówiki. 

Z powy.lszego zestawieni:a wynika, że 
największą sklomość do matiefist'Wl mie
szanych malią kat()Jicy, gdyż lt'..n.iejwięcej 
60 prccent karolikó'\V. wzięfo za: żony 
ew.angeliczkł~ podczas gdy z ewangelików 
~aledme 14 pr-0cent ożenifo si~ z katoli
czkami. 

Uwzględnić musimYi przy. tern jeszcze 
to, że katolicy w Berlinie to w znacznej 
części Polacy i z pe\v·nością stanowią oni 
zna'CZily procent mięszanychi mafżeńshv, 
w1 których' zatracają wfarę i namdovrość. 

Nagrobek Bismarck.om. 
.Myśliciele niemieccy łamią s.obie gtowy. 
Jaki· Bismarkom skreślić napis nagrobko

W1'· 
Jabym radizi~: „tu leż<i 'Ci co czcili sitę., 
Ludz:kość nrkogo1 chętniej nie kladla W i 

mogiłę. 
. I(. LaskO'\VSki. 

Warszawa, dnia 2-t IX. 190"1. 

R-o~oici, K o• s ta n t y 11 o 11 o 1. w Smyrnse 
·.nu;·z.e<fł czwarty wYVQcak zesl~bnlęda 

Bało•em Jtrzez Alpy. Po<l'ró± baitonem : ·t wsłcazuRcy w objawacll swych na zara~. 
przez Alpy„ laką przedsi~wz~t w uJ ieg1y ~ Ko • sł a a ty• op o I. Re.zenvistdw 
wtorek'. zn~ny aeronauta Speltcrinii, pcrwiu- 1

} nłrzy.a.Q'cła z po'W'Hu rozrocłl~w ~ 
d1~ sii;.. Bałoo sz:yhPvał prz~ zru~ ~r : dmisk.lci ra~:.a w wkłkiei czę~d. 
j~rau;, 'n;~1· prz$ Brdtlmrh, ( N e a pe L wr~Jd rwłą·Zfi Ję.zykHlY 

utworzony dla ()Chrony i plelęgnowar.fa 
języka ojczystego odbywa tutaj swe 15·te 
walne zebranie. 

Kalendarz. 
Sr od a. 28 września; 'W:icław!l !.:r., Ludwlny, 

(Wacfaw św.). 

C s w a r t e k, ~9 wrze:fab.: Michała. Arch
ani11ła., (Dad1)il:;6g) . 

S l oń ce; w~th'}dzL zachDdzr, 
Jutro. r;. ó m. 57 g. f>. m:·.a 
Pojutrze. g. 5 m: 5~ g. 5. m. 41 

Stan p•gody; \V pt>niedziJłek: cały dzień 
ładne powietrze. W wtorek te.k samo. 

Term om et r \Tlkazyw:ił ':\·cz-0raj o 12 7l 
południe 12 1top11i R. wyżej z.era .• 

Nadeltłane • 
B a c z 11 o ś ć J - K t o w i e, 

gdzieby maszyny do. "otowania najlepiej kupić! 
tak 1116wi niektóry z nas, "dy przydzie c;z;as 
do żeniaczki. W takiem r&i:ie w Bruchu niema 
z tern biedy, bo tu w skla<lzie maszyń Ludwika 
Stawińskiego, przy ulicy MaryańskieJ liczba 5. 
może każdy zaopatrzyć sic: w wszystko co 
mu potrzeba do zafożenia zospodarstwa do~ 
mewego, i nie potrzebnie swój grosz nieść do 
żyda lub niemca. Iateres ten sprowadza to
wary hurtownie i dlatego może tanio i óobry 
towar odstawić. Zwraca. sii; szanownym czy
telnikom uwa~~ na dzisiejszy anons p. Stawir1-
skieg;o w t~m piśmie. -· &U! 

Oli Ekapealycyi. 
Do Wattenscbei.d. ł(siaźeczki Róża!1cowe 

bęc!~ w niezadlugim czasie gotowe. 

Panu W. Brzóshnvk:zowl w Kray. Ow 
Rodak mając prawo zapisać s ię do 1 kb.sy 
Jmapszaftu, pow~nien to koniecznie uczyn i ~ 
przed pójściem do wolska, albowiem 2 lata 
sJużby wojskowej zostaną mu policzone. 
!±ES!!!SIB!±Łlit 

.Nabo:żeńsfwo polsl<!ę. 
W atteJ1scheld. 

Od piątktl po pol. 30 września sposobność 
do spowiedzi św. Nabożeństwo polskie z ka
zaniem \V niedziel~ 2 paźdz iernilGi o godz. ~4. 

CZ OL.EM! 
Tow. g.łmn. „Sokół" w ~ohUnghause:n 

donosi swym czlonkom oraz Rodakom, iż nasza 
zab;twa w dniu 25 bm. z powodu rozmaftych 
przeszkód odbyć sle nie mogla. Natmuiast u
rządzamy u pewno w niedzielę dn4a 2 paźdz. 
o· godz. ~ po pol. zabawę pożegnalną druhów 
wstępujących do wojska, połączoną z ćwicze
niami gimn. i t~ńcem. Szan. czfonków i Roda
ków z Rohlin~hausen i okolicy uprzejmie s i ę 
zaprasza. Wyd z i al. 

Towarzystwo św. lmchała w Brachu 
?bc~~zi dnia 2 października swą XVI. rocz.frę 
J:Stnienia, na którą zaprasz:i wszystkich R oda
ków z Brochu i okolicy. Szan. Towarzystwa, 
które zaprosz.enla odebraly~ a także i te, k tó 
re dla braku adresów zaproszeń nie odebrafy, 
prosimy, aby nas swą obecnością zas!czycić 
raczyly. Prosimy s~n. Towarzystwa, ażebv 
przybyly ze zwiniętemi choral{wiami. Od go·
dziny %3 do 4 przyjmowanie- towarzystw. O 
zodz. ~ pochód do kościola. Po nab<Y"leństwie 
rozpocznie slę zabawa w !obłu p. Kuchema, 
potączona z koncertem, <leklamacyami i śpie-· 
wem. O godzłnie 8 teatr.: „Pałka Ma<leia". 
Członkowie winni się stawić w czapkac:1 i 
oznakach o godz. 2. O liczne i punktualne 
przybycie wszystkichh członków z żonami oraz 
Rodaków i :Rodaczki prosi Z a r z ą d. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu jak zwykle. 
· Przewodnkz4cy. 

Towarzystwo św. StaU:sława w Herne. 
Prosz~ sza.n. cuonków, żeby się stawili w 

środe 28 bm. o godz. .f po pol. na s:ali posle
d.~eft •. O godz. 1~. wYJ11arsz na wprowadze
nie NaJprzew. ks. Biskupa z Riemke <lo Herne 
do kościola. Proszę tak samo czlonkóiw. aby 
J? bm. rano o godz. 8 stawili się na sali po
siedzeń, bo o gcrdz. 8~ udamy s1ę <lo kościota. 
z tamtąd wyruszemy procesyą na uroczystość 
poświęcenia kamienia wę:;;ielnego poo nowv 
kościół w łierne. Po dokonaniu poświęcenia 
uda się procesya na powrót do kościofa. Po
tem uda się nOljprzew. ks. Bish11p do Baukau. 
Jak naHiczniejszy udz.J.aJ jest pożądainy . 

St. Jankowiialc, 

Baczność! Wattensch~Id ! 
Wniedzielę dnia 2 października o god~. 

6 wlecz.orem, zaraz po po!skiem n abożeiistwie 
odbędzie się \viec w celu zachęty I(oda!\ów, 
aby wstępowali do .,Zject.noczenia zawodoweg;> 
polskiego" i w celu wysluchanta sp rawozd'.?J1:J 
ideputacyi w sprawie opieki duchownej parafii 
Wattenscheid. Na wiec w·s zyscy Rodacy ja '.< 
jeden stawić się powinni. 

Z polecenia Pr„ Nowak. 

Towarzystwo św. l.ly!km1 YI lforno 
donosi swym cuonkom, iż w czwa rtek Z9 b. 
m. po pol. () ~~1 ... 4 tJionemy udz'.al z c~1orą
~1ą . w DrZYJ ~c1u ks. Biskupa. w Iierncr. W 
piątek rano o (OOZ. 8 b~.ziemy z chorąRw:'ą 
w kościele na mszy św. O l!czny u<lzl..1..f lllszy
stki~h czlonlcóv w ~?>kach ł m.nakach or!M': 
~;.t.• .. ~*~r_~cr~ .~1pr~~ się. 
kab~t:;~ .>*.-..,..o ·'-,, .... ~~„,„ .!o • 'Al";> ,~ z a~ tą d. 
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w 
Z dniem I października 

pareie iv:iszego przedsiębiorstwa. 
prOSZt\C O p1 

o dz i 

Wladyslaw Małkowski i --
P Wych 

Pr:ted· 
11 mr. 
„Wia1 

~~~~~~~~~-- ~- -~~---:--;~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

Towarzystwo „Jedność p. op. św. Stanl- Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel. 
sława B. w Essen. W niedzielę dnia 2 października odbędzie 

się kwartalne walne zebranie o godz. 4 po pol. 
\V niedzielę dnia 2 października br. O liczny udzial w zebraniu uprasza ·sic. Goście 

urządza t()wairzystwo 14-tą roczmcę na mile widziani. 
'viększej sali p. Van de Lov, przy ul. Schii- Uwaga: Posiedzenie zarządu godzinę prę-
tzenbahn nr. 58. dzej. O punktualne stawienie się uprasza 

Na powyższą rocznicę zapraszamy wszy
stkie towarzystwa, które od nas zaproszenia 
odebrały oraz wszystkich nam życzliwych Ro
daków z bliższej i dalszej okolicy. Po poi:. o 
godz. 3:l4 polskie nieszpory w kościele św. 
Gertrudy. Po nieszporach udamy się na salę, 
gdzie nastąpi powitanie zebranych. - Zwra
camy szczególnie uwagę szan. Rodakom na 
przedstawienie amatorskie. Odegrana b~dzie 
„Patka .Ma.deja" za pozwoleniem jej autora, na
szego zasiużonego literata p. Józefa Choci
szewskiego z Gniezna. Początek przedstawie
nia o godz. 6. Koniec okolo godz. 10, aby w 
ten sposób <lać szan. Rodakom zamiejscowym 
sposobność do wczesnego odjaz-Ou. Po przed
stawieniu zabawa z tańcem. O liczny udzial 
.prosi Zarząd. 

Uwaga: Nasz zasl:użony literat p. Józef 
Chociszewski powziąl myśl podanie ~minne o 
Madeju przedstawić w obrazku dramatycznym. 
Aktor zaś powziąl' sobie za cel, ów obrazek 
dramatyczny jaknajściślei schar:ikterywwać 
przed oczyma szan. publiczności. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi szan. cz.lonkom, iż towarzystwo nasze 
bierze udzial w rocznicy Tow. św. Michala w 
Bruchu w niedzielę 2 października. Wymarsz 
z tierne do Bruchu o godz. 20. O ja1k najli
czniejszy udział' w czapkach to1warzyskich u
prasza się. Z powdu tego zebranie się nie od
b~z.ie, lecz dopiero w niedzielę 9 październ1ka. 

Przewooni~zący. 

Wiec polak w Wiitten 
odbędzie się w niedziele 2 października o iodz. 
4 po pol. w sali domu czeladzi katolickiej. 
Bliższe szczei);ófy zostaną jeszcze o~loszone. 

„Związek Polaków." 

Wiec k8wali w Wanne. 
w niedzielę, dnia 2 )łaździernika oab~dzie 

'Si-<: w Wanno wiec kowali, Połalców z Westfa
tii i Nadrenii. 

Bliższe szczeióty zostaną o~1oszone. 

„Zjednoczcaie zawodowe pelskie". 
Dwóch porządnych łudzi przy1mie na 

stancy~ 

J. Sibilski w Bochmn, 
K:aiser Friedrichsplatz 2. 

Dom po:lski " Bottropie. 
Dotąd wplynęlo 1114,10 mr. Wszelkie 

skfadki na powyższy cel posylać można poo 
adresem: Jan -woboda, mistrz krawiecki, 
Bo1:trop, W estf. 

Krawcy, 
którzy roeumle,ią. awoją 
:robotę, znajcll\ etdą pracę 

A. PowB!ow§kł, 
BOCHUM, Alleesir, 13 . 

Obelt:t; 
rzucon!} na T om a e z a 
Gr och owcza ka CJ

fam 

.Jan M:"rciniak 
z llamborn. 

-·--··-Młode dziewcze 
umiejące po polsku i 
niemiecku z nat;rchmia
stowem wyBagrode:eniem 
w naukt poszukuje. 

V. Hamm, 
s!ład U>w:irów krótkich 

i wdaianych. 

w Brueklrausen, 
naroilnik Albrechtetr. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. .Józefa w Osterfeld 
<l<Ynosi swym szan. czfonkom, iż w niedzielę 
dnia 2 października o godz. 4 po pol. odbędzie 
się zebranie. O liczny udzial w zebraniu upra-
sza 2: a r z ą d . 

Uwa2a: W niedzielę 9 października i w 
niele 16 października zebrania wypadną, pier-
1wsze z powodu zabawy, drugie z po.wodu wie-
ca. W. Bie~. sekr. 

Towarzystwo św. Piotra i Pawła w Marten 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom 
w Marten i okolicy, iż od 28 września do 3 
października będzie sposobność do spowiedzi 
św., przeto się prosi czl'onków, jako też Roda
ków, aby korzystali z tej sposobności, by jak 
najliczniej przystąpić do Sakramentów św. Tak 
samo na nabożeństwo, które b~dzie odprawio~ 
ne dla Polaków, należy zebrać sie licznie. 

Z ar z ą d. 

„Samopomoc kupców i przemysłowców". 
W środe, dnia 2~ b. m. po pol. o iodz. 

czwartej zebra.nie w Bruckhausen na sali 
p. Busse. O lk:zny udzial samodzielnych 
Polskich przemysłowców: i kupców z 
Bruc:khausen, Marxl-oh, tJamborn, Laar i 
oh."'Olicy uprasza sie. Z a r z ą d. 

Koło śpiewu „Chopin" w WJeme:łhousen. 
Lekcye śpiewu będą si~ odbywać re~ular
nie co niedziel~ o ~o.dz.. 5 p-o pot O licz-
ny udzi.i.J prosi Z a r z -i d. 

La ar. 
Szan. R{}daczkom i1 Rod'a.kom w· Laar, 

Bruckhausen, Marxloh, ttamborn1, Ob~.r
·mairxloh, Meiderich, Buschhausen1, Ncu
mlihl i olmlicy donl{)si sie ninie]szem, it w 
środę, dnia 28 września o 1ro-crz. 0~ wie
czorem, l();d'be-dzie sie w Stockmn (Ruhrort
Stockum) w ~li p-. .erkens w strzelnicy 
(Schiitzenhaus), przystanek kolei elektry
cznej, przy ul. Ka.iserstr. 

wlec dla Polek ł Polaków. 
Uprasza si~ Sza.n. Rodaczki i .Roda

ków. o uajliczaieiszy utl.zi«l, aby t~m wy
powiedzieć swe żale i piouczyć si~ o tom, 
c-0- czy:nió naloil:r, a.by i 1a obe1:yźn.J• w;s
ch10wać t11.t-Ołi• pok..01leni• w tuclrn ••md-o
·'frym. 

Miód pszczelny 
świL:ŻY (lipcowy., te~oroczny), patoka kuracyj
na-deserowy, bez ża•dnych domieszek, wysyla 
w blaszankach szczeJ.nie zamkniętych po 10 
funtów z pasiek wlasnych, już z opłat:t poczty 
za 5 mr. 94 feu. z powolaniem się na ninie;sze 
ogfoszenie. Zarząd Dóbr ziemskich i pasiek 
Zygm. Lityńskiego w Siemikowcach, poczta 
Stetnl}kowce (Galicya). 

Polecam aiQ Szanownym Rod&K~m w 
1rV a • n e oraz bli.żsv.~j i dall!!zej okolicy, 
d• wykonywania wszelkich prac 

malarskich ~ ;t ;t 
~ ~ i tapiGerakich 

Tilie pGlecaia Ili~ 'l'owa.rzyahHm do 
wykonywaai& ta.•lic, podług wazalkich 
lfym&~ai. Za.pewniaj~c, iż w1za1kie ro
boty jak Hjlepiej wypełnię. 
Fra•.tsz~k ~)fterzy:rbkł, 
W•a„, przy lllicy Hofetr. 4'7. 

······-······-„8a1eta Terllńsłl~" 
wychodzi codziennie w Tornniu i kosztuje 

tylko 
- 1,50 mr. -

na calY' kwairtal, z odnoszeniem zaś d'o do

rnu 1,92 mr. 

PismOi to, mające 6 bezpłatnych do

. datków, za~lu-guie nai pop.arcie:, gdyż <lzi·el

nie pracuje dla sprawy lud'u ·polskiego. 

-···-··-·· Pestbestcllung~ Formnlar. 
Ich bestelle hi·ermit bei d{:m Kaiser

licheni P()stamt ein Exempłar der ZeituITTg 

„Gazeta Toruńska" aLLs Thorn filr das IV. 

Quartal 1904 und zahk an Abonnement 

unó Bestełlgeld 1,92 Mr. 

Obige 1,92 Mk. erhaltcn zu haben be

s~heinigt. 

• • • . . d. 1904. 

Kaiserliches Postamt 

chce czytać tanie a dobre pismo z Ojczy
zny, niech zapisze sobie 

„Przyjaciela" 

z Torunia (Thom). KQsztuije ·pismo to, wy
chodzące 3 razy w tygodniu na ca{y kwar

ta! z 6 duda tkami1 

tylko 75 ienygów, 
a z odnoszeniem do domu 99 fen. 

P&stbcstellungs~Formular. 
Ich bestelle hi·ermit bci dem Kaiser

licheni Post-.mt ein Exemplar deir Zeittmg 
„Przyjaciel" aHs Thorn fiir da~ IV. 
Quartal 1904 und zahle an Abonnement 
und Bestell-gel<l 0,,99 Mk. 
.... I 

.a~ 
cl cl 

~ 1: • 
.,g s :o 
~~~ 
~IQ 

·~ ~ 
~ ;i 

Obii.;e 0,99 Mk. erhalten zu ha.ben, be. 
scheinigt. 

. . . . . d. . . 1904. 

Kaiserlkhei Postamt • 

ooooooooooooooooeco:oocoooooc.--

Czas najwyższy-; 
zapis-.ć na czw.arty k-y.r-rtal, czyli 

źdizi·ernik, listopad i gru<lzie!1 

„ Wiarusa Polskiego' 
Prenumer-.ta wynosi- tyłko f,50 mr., 

odnosze11iem do domu 1,92 mr. 

Ktobyi c:hciał, abyśmy „Wiarusa 

skiego" posylali krewnym <lo Polski,, niec~·u 
ezol 

nadeśle 1,92 mr., a gazetę. poczc.ile przctięd 

ka-żemy. 

Rodacy ! Agitujcie, aby wyprzeć z do. 

mów polskich „błatty" a zaprowadzić " 

ich miejsce „ Wiarus.a Polskiego", który ten!o. 
. >an 

raz taki jest ~ i~łki, jak gazety niemieck~em 

ooooooooocoooco~oooooocooooooliei 
---------;try 

Pestbcstellungs-Formular. ewi 
ize 

Ich bestellc hiermH bei dem KaiserJi. 

chen Postamt ein ~xemplar der Ze.itun.w 
KlóW 

„Wiarus Polski" aus &chum (ZeitmngS·c\Jti 

preisJisto 121) filr d.a-s IV. Quartal 1904 
m • 

und z~he an Abennement und Bestellgeldw 

1.92 Mk. 

icheinigt. 

• • • • ' d„ • • • • 

Kaiserł. Postamt • . . . 

„lłobotnik Polski'~ 
z tygodniowym dodatkiem relig:vino-po- si 

- ; . w 
w1.esc11owym pt. „Posłaniec K:atolicki" wy- z 

chodzi w Bochum 2 razy tyg-odni<rw• i ko- r 

sztuje na caJy kwartał już z przyniesieniem 

dl{) d'om~J1, tylko 68 fenygów. Pismo to jest 

tak tanie,, iż każdy zapisać je sobie może. 

" b 
d Postbestellungs-Formular. 

kh bestelle hi.ermit bei dem K:aiser- s 

lichen PQstamt ci-n Exemplar der Zeitung 

RobotnJk Polski" aus Bo.chum fiir das IV. 

Quartal 1904 und' zahle an Ab<Jnnement 

und BesteHgeld 0,68 Mk. (Zeitu1ngspreisli

ste II. Nr. 112a). 

Obige i,68 Mk. erh.aHen zu haben. be
scheinigt 

. • • • . d. • . 1904. 

Kaiserfiches ·postamt 

Zn. druk, nakład 1 radiLkcyę odpowiedzialn' Antoni l3~jski w Bochum. - Nakładem i ceclonka.mi WydawniL'twa „Wiarusa Polłlkie~o" w Bochum. 



Nr. 224. Bochum, czwartek 29-go września 1904. Bok 14. 

P1 • odzienne pismo łtldowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codzfonnie z wyjątkiem dni poowiątecznych. 
Prze<lplata kwartalna n ~ poczcie i u listowych wynosi 

11 mr. SO fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I OJczvznę 1 
Za inseraty placi sie za wiersz petytowy 15 fen ., a za 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Pofskie~o·• aałeży frankować i podać w nich dokla.d-

" pod znakiem „t. polaisch" nr. 128. ny adres piszącego. R.ekopisów się nle zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. __.11...L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci -swe 
1ówić, czytat i pisać po polsku! Nie jest 

P~olakiem, kto potomstwu swemu znłem
zyć się pozwoli! 
,.{!!!!!!~~~~~~~~~~ 

z wypadków dnia. 
Socyaliści pragruJ wytępić ·religię. 
Ze rielilgiinie wyc:hotwam1ie naliwięcej 

1rzies:zkad'Za1 sotcyaiti:stom 'W1 je'C!i.'riiandu sonie 
·Oh.viołenmików., potwierdzili socyałiśd ZII10-

. ec,~UI przyjmn.rjąic na; kongresie w Bremie 
ezo:lucyę , w, które.i żądaiią. z-upełnego usu·

zetiędai naiukb religii Z'e sxk-0~y ludov.rej. 

d-0. Telegramy. 
'\ł Pa r y ż. Dobrze zwylde1 powiado-

te.nlouy petersburski korespondent „Echo de 
• =>aris" donosi, że równocześnie z rozka
~m mobilizacyi ostatniego korpusu drn-

octiej armii mandżurskiej zamianuje car 
;tryj3 swego w. księcia Mikoła1ja Mikoła
ewicza, lenerahł konnicy, naczelnym wo
fzem· na placu boj'u 

Ji. C h a r bi n. Douoszą z Sachalinu, że 
nl' nocy z 25 na 26 bm. słyszano huk strza-

tów działowych od strony prz~lądka 
S·AJiiwskJego. 
04 B er I i u.. Obiega httaj pogfusk.a, że 
Jdminister rolnictwa PodbiełsJd ustąpi nieba-

wem, a następc'~ jego zostanie świeżo mia
nowany, podsekretarz: stanu P~ Conrad. 

L o ni dy n. Angielska łódź · antytor-
pedowa „Chanois" zatonęła pod Rephało
nia. Załoię wyratowano. 

L o Ił dy n.. Tangżaoki, komendant 
Tientsinu otrzymał z Pekinu rnzkaz uda- ' 
nla się d<J Tybetu i zbadaola1 połotcn.ia 
rzeczy. 

I( open ha i a. Z Rajkjawiku w lslan
dyi:, donoszą, że 5 września rozbiła się 
w zatoce Patrc.lrn łMź rybacka. 13 osób 
zatonęło. 

· Polacy na ebezyźnie, 

Wiec „Zjednoczenia" w Diissełdońi'e. 
W niedzielę dnia 25 września odbył 

się piierwszy wiec „Zjednoczenia zawod0-
weg01 polskiego•" w DiissekkYrfiie. Wiec 
zaig-ail krótko. po trzeC'iej godz. druh Sie
rncki a wyjaśniwszy cel wieca złoż:ył 
prze\vodnictw'O w ręce prez.esa ~ ,Zjedno
czenia" druha. Regulskiego z, .Elberfeldu. 
Dmh Regulski pozdmwhvszy zgr:oma<lzlO'
:niych ,.Rodaków hasłem robo:tniczem 
„ Szczęść Bvże", mówi! otem, jak robotnik 
by\va wyzyskiwany, jak się z nim oibcho
d1Z4 praicodawcy. Jako drugi m.ó'\vcai \V'Y
stąpił dmh Sosii'1ski , który w s.luszruem 
przemówieniu poruszyl czynności innych 
związków zawodlorwych, a: \v~ kolie.u cz:yn.-
1niośd 11Zjednoczen:ia z:aiwodiow. polskie
g-0" . Mówca objaśnił te'ż usfawy naszej 
orgain~z.acyi , czegn 'Zgromadzeni z za1jędem 
wysłuchali. z m:ejsc<rw-y·ch przemówił 
ct:ruh Grobelny. Ro.dacy zgłasm się dość 
licznie na czfonków. Na mężów zaufania 
zostali wybrnn~ druhowie: Józef l(ierble
WtSkf,, u1. łliitt enstr. 63; Walen;ty Chwiał
kowskii, uJ. U ndenstr. 88; Pi•otr Raszieja, 
ul Ban'de·lstr. 12 ; Józef Siera-cki, ul. Kaipu
zlinengasse 15. Ci wi<ęc druhowie wstali · 
publicznie obrani na poiśredników pomię
dzy czlionkami w Diisseldorfie a zarzą<l1em~ 
a zarząd· wybór tychże potwierdzi~·. 5pG
dzie'\Vicmny się, iż Rooaicy; w. Dilsseldooie 
z takim zapałem, z jakim wysfochałi mótw
ców na wyżej wymienionym wiiecu: z tym 
sam;ym zapałem pract>1wać będ1ą nad.I ro;z.-
. wojem r·Zjedn:OC'Z'eniaH w Dusseldorf!~. Do 

tej pracy zaisytam wszystkim druhom i 
Rodakom wi Diisseldońie ~ak najszcz.ersze 
„Szczęść Bor.le!'' Druh. 

Oberllausen. Rodak turtejszy p. A. 
Wosik, naby! od obcych sklad. On: to tai~ 
dzfoJną dal odprawę urzędnik()fwi. który 
rozgniewany na polski p.la:kat w okmlie p 
Wos.itlrni wywieszony za.pyta-fi ze złością, 
czy to Oberhausen czy Poznań. Spodzie
wam się, iż Rodacy z. Oberhauisen 1101\V'ei to 
przedsi.ębi'Orstw-0 gorliwe popierać będą. 

Robotnik. 

WstęPllimY do polskich towarzystw. 
Witten. Nikt nie pisze x Witteni, to ja 

coś napisać muszę. Znów wridzialem, jak 
to źle, ż1e Rodacy niektórzy stronią, v<t pol
skich towarzystw. Od!byl się n<ie,dawno 
piogrzeb oony Polakai, który nie· byt w, żald
nem polski.em towarzystwie. Na pogrzeb 
nie wielu się zebralo!, a1 nad gr01bem natwet 
„Witaj Królowa" nie byto ko111111. z.aśpie
wiaić. Niech przykład powyższy będzie 
wskazówką <lla Roda1czek, że porwin1ny 'klO
niecznie się stara~, aby kh mę'ŻOiwie, o}coi
wie, brada naJeżeH do naszych polskich 
towarzystw. 

Walenty Obleciświat. 

Centrowcy przeciw „Wiarusowi". 
Liltgendortmund. Muszę <lonieść na

szemu kochanemu „Wiarusowi", że cen
trowcy tu patrzeć nie mogą na to n'a!Sze 
pi'SiilliO. Pytal mnie si~ tymi dniam~ ta:ki 
~ , daijcz:katolik", czemu ro ,.Wiamsai Pol
skiego", a nie r~rzewodinii'ka" cz.ytam. Ja 
mu odiP'OWiedziatem, że pismo, to istnieć 
nie mogło, bo choć je danno rozrzucano, 
td gOi Polacy i tak niie ·czytali, tylko uiży
waili ·do nieceniai ognfa w piecu. Mówił 
też, że chleba nie można 1w iniegio: owinąć. 
Na· to' mu pokazałem wjększ:eg{l ,Wiairusa" 
jaki teraz. wychodzi. A oo ów1 ·centro- · 
w.iec? Oto powiada, że gdy teraz· ,1Wia
ms Polski" jest większy, to jeszcze bar
·d·ziej będzi e mógł burzyć Polaków! na ob
czyźnie., a1le dostat odemnie dobrą odpra
wę, boć wiemy, ż•e gdy „Wiarus" broni 
Pol.alków przetl germain:izacyą, to niemcy 
nazywają to burzeniem. Tera~., Bracia 
Rodaqr, wsizy.stko jeszcze doktaidlniej ~ ob
szerni ej jest opisanie we .,·Wia:msie· Pol
skim". to te·ż sądzę, że od· 1 paź<.tzdemika 
a111i jed'en „blat" niemiecki nie postanie1 w 
dlomu· polskim. Nas.zem1u "Wia:rusow1i" w 
nowej szade życzę powodzenia staropol-
skiem: . ,Szczęść Boie !" J. M. 

lVasl „wyisl' polltJOJ 
w Polsce pt4 Meskalem 

.którzy piOszJi przed ów pom.njk hańby w 
Wifoie, otrzymali z.a to jucl: z.asłuoo1n:e na
grody : .f z nich mianioWia'llQ carskimi 
kamenunkrami. 

Moska'1e ogfasza:ją też świ~tlll, że Po
lacy rna.jzupeltnie1 pogiod'ziti się. Z1 Rosyą i 
poz:nali, że nigdy trn le:pieJ} nie, będlz.ie1, ~aik 

podl kinutę cara-bartiuiszki. U rzędOiWO bo
w~em rozes.hmo następujący klegram: 

Wi-ln()l, 2..f-,go \WZeśnia. (Telegram 
Me:ncyi1 teleg·ra.fi.c:znej rosyjskiej). Lud
ność Wi.11nal, zg-romadztona Uumnie na: uli-
. cach, przybranych z·ielcni-ą i trójbarvroemi 
fla•gami1 i kobierc:a1rni1, serd'ec.z:nie witala 
przeje·vdlżają.cych przez ulice uic:z.estników 
dzisieiS:Zej uroczystośoii. Ludność rosyj
ska, Utewsk.a, polska I żydowska jednak-0-
wo wyraziła swoie· uczucia f starała się 
wypowiedz!~ swoją radość l jednomyśl
ność. U<ferz.alo to z'Wllasz.'Czai cudzozfom- . 
ców, prz:~nch tutaff z powodu Ull1oczy„ 
sbości; mo1glii s1ę dni prz-ekonać o sxcze-' 
rości za·pał1,1· , który ogarnął '1"Szystkitll 

miieszkańcói\Vł Wiilna bez. względu rua niaro
d-OIWOść. Poświęcenie pomnika Cesarzo
wej l(atarzyny było tern więcej znamien
ne, że jest jeszcze jednym krokiem na dro
dze zbliżenia Polaków z Rosyanami, od:
po1wfada!.iącei1, uspokajająie;ej polityce księ
ci'a Swi:atopelk·Mfrskiego. Polacy odpo.
wi'edzieli: serdecznie na wez;wa111ie dOJ U'

<llzialu: \V! tui U'r()'czystości. 
Okollo 60 prze<lsta1wideli n;ajmzmait

szych rodz~ni pofskiich uznało za swó.i1 dboi
wiązek 'Zlnaudolwanda się na dz.isi:eusizej uro
czysctości ;uznając, że sto lat trwałąca nie
rozerwalność przyłączyła kraj pl!nocno-za
chodni do Rosyi·, chcieli oni tem zaświad
czyć swoją lojalność, swoje nowe pragnie
nie, być we wszystkiem wiernymi podda
nym.i rosyjskiego Monarchy, nadziei wszy
stkich szczepów słowiańskich." 
' Wszystkie lll3!SZe gazety narodoiwe po-
tępiia;ią, nattl'railnie j,'edmomyśłniie: teu11 hahie
hny postępek naszych „wyłższych"' po-li:ty-

1 ków. 
Na:wet oTgarua szlacheckie, jak ~.Dz. 

.Pmn.", ,,l(u·ryer Poe:n.", ~.Czas" l(rakD!W'-
ski, chodalź znajduJą się w. prz:ykrem po

, k>i.żetn-i'u ! r tm.chę niejasno się. wyraiż~ą, je
dnakowoż nie stają po stronie owych 
sze·ść'Clzi·esi ęciu. 

Z sądów pdtępiającyieh po<laijemy w 
'ko1kw dI<r braku miejsca tylko zdainie kra~ 
kowskiego „Gtoslll Na1ro'd'U", który tak pi 
sze pomiędzy hmemi: 

„Jakie byty uczucia, 'które tych sześć
dzie'sięciu· szla!chcicóWJ oiyrwiaily W' tej 
chwiH, jakie my:śH przebieg-a-ty po idu tnlÓ'Z
gach, •jakie drgnienia pvrnszaty. ich serca 
- nie wiemy,, ale toi pewn~, że Widok tyich 
potomków dumnej i butnej szlachty, która 
n~egdyś tylko królom równą być chciała, 
a dziś drży na skini·e.nie pdpowiczÓIW' p·rzy
bmnych •W mo!Skiewskie mundury, i na 
ro1xkaCZ1 ministra. s.t.arwiia się gromadnie!, alby 
swoją oheonością uświetnić pamiięć sW10jei ; 
hańb.y - był be'Zd'ennie traigicznry1n.„ 

Al~ ci lu<lizie, którzy nig<l)'l nie mieli 
zmysilu politycznego, dziś politykują bez 

1 mary. Oni są:ctzą za1pewne. że to ohydne 
u:pokorzenie jest nietylko O'dikupieniettnl w1n 
<laiW'Jlycli, ale ofiarą zlożoną dlai d'obrn ta
teig-01 n:arodiu ... 

Z ust wysokiego dygnitairzai us.fys:z:eli 
, P'ięknie brzmJące obiecamiki, otrzymali 
· przyrze'Czeme wielkilch ulg, zhaW'Czychi re
, form. zniesienia wyją,tko1wych usta'\V', 
skie1101waJ11rych. kw wytępienfo palskieigo 
imieinia·. Jakże latwio rząd riosyjski sypał 
ta;kiemi· obietnicami:, prrzy kaZ.dei spooo
brnośd, g<l'y pragnąl, aby jego dalszych po
li tyicztniYch: akcyj nie mącifu obawa o pol
skie; pmwincye! Czyi id11 kiedy ddtrzY
mal? Nigdy! Od cza'S'U podlzia~u Polski 
byliśmy za1wsze igraszką ztud1nych i1 klam
!iwychl frazesów, hoj.nie rzuca·nychi i' z W"y
soJrośd tronu i1 z: gubernatorskich prz:eid.L. 
PokoJóWJ i· z, laimów prasy... A tym1CZa
seltn1 dola tnasza: pogarsza.ta się z. kaM.'ym 
11okiem\, z; każdym ld\niem nremal; g'd~ 
byJi1 spokoini1 i cierpłi'wl - d0p·J'O'\vadza1no 
·nrais dlo mz.paiczy, gdyśmy wyibucllaiJi· -
ikaTrainOl 111a1S za kaidy mimowulny odmch 
w obronie wlasnego życia„. 

Więc cóż są warte szumne obietnice 
ks. Mirskie.gi0, czy i·nnego mi111istra? Gd'zie 
.~aincya: ich dbtrzymania:? A 111at<.Xrruiast 
zaichodlzti obarwat że po tej ttumnej demon
strat.yil po1lskiej lutalin10~ci, kie'Cly z Woo-a 
pój<fąi do Petersburga urzęd·owe rnporty, 
rcar ot rz.yma w nich pożądain.ei z.arpewnre
·ni~ że Połaicy są zad'owolnreni i nkzego 
nie Ż<lidają. .. 

Bo c.z;yż może być niezadlC.YWOlooym 
Polak, który , /dobrowolnie" uczestITTtk.zy w 
obchomie ods1onięcia pomnika. .. l(atarzy.. 
ny II.! Ludzie do tego stop.niai z.adorwt>.1-
.nien~ Ze! swego losu, nte potrze'buj~ an~1 ulg, 

ani reform - im wystarczą, ordery,, rainigi 
i tytuly ... " 

Wybory w Pszczyń8ko· 
Rybnkkiem. 

Oczyi Polski cale.i zwrócone są na o
krę,g; ślązłd, w, którym odbędą się 6 pal'i
dzliern~Cli wybory uzuipclnfające. Dotąd 
postowaJi ta11111 niemicy, chociaż okręg jest 
prawie czysto palski.m, gdyż na: 100 mie
szka6có!W1 prz.ypada w mim 95 Polak'óWJ a 
tylko 5 niemców fi żydów. 

Fntrygowailtl panowie: centrowcy, by 
, kamid!ydata polskiego ks. pro~ Pendzialka 
usunąć,,, lecz nie powiod'ło się im. 

,.Glos. SI." p1sze w tej sprarwie: 
~~Praiwdą, \fe'St, że ks. pro'b. Pen<lziia!ek 

ichlciiaif się oof:nąć i żie Qdnośnic zawiado
mienie pio.słal także do „Schles. Vołksztg." 
MJll to tlomaczymy szalonym naciskiem, 
jaku na niego wywłera1J10. Tero naJcisk wy

i'wriernny bywa rua wr.szystkkh: księży. od
dainycł11 sprarwie polskiej. Stosu1nki dziś są 
taJde, że tylrko ksiądz germainilŻatOT Wl proJi
tyce ma swDibooe dzia.Jam.ia. N~ ksie'dlza 
Polalkai - przy dzisiejszej wialce rasoiwej1 

jaką na'm Hakatyści gt{)SZ~ - za!ktad'a,ją 
rozmaite sMta, zebyi go skrępowa'Ć. 

Nasii centrowcy po swojemu zabrera
ją. się do księży Polak6iw:r żeby odisaó!zić 
odi pracy nad ludem i żeby ich odtrącić od 
lllalSzegoi ruchu nairodowego. by potem tern 
gtośnreF krzyczieć nrogli, iJe ,Wl ruchrw pol
skifrnJ są same radykały i wrogii l(ościdla. 
DopierOi byliby ujadali IlJa „radykałów." i 

•1„wrogów1 l(ościołai'', gdyby byto im. się po
.wrod.10' spoWiodować ks. Pend.zialka do 
oofnręcia swej kaindydaitury!' 

l(s. proboszcz Pendziałetk jedmaikorwoi. 
poicltrzymuje swoją kialnidydaturę i postał 
do redakcyi „Schles. Vołksztg." na:stępuiją
cy list rekomendowarny i1 pośpiesm:y: 

Boguszow1ce, 24. wrześl1lia 1904. 
Szalrnowna Re'<ilakcya „Schłes. Volksztg." ! 

Polski Komitet Wyborczy: ()drz1UJCił 
m!OUe ztdżenie kandydatury do sejmu. Wo
bec. tego1 oświadczam ninidszem\, że pod.
trzym1Uj-ę; ostaitecxnie moją kandyd'alt:ur~ 
siósmv1111ie oo pie·rwszeg;o oświadczooia d.a-. 
ne•go Polskiemu• Kominetorwii Wyiborcz'.cmu .. 

Proszę oświ;a,;d:czeinie ro Oig1tosić w naj-. 
bli'ższym n1Umerze swego pisma. 

Ks. Pend'zia.f ek, proboszcz. 
Polskli Komi:tet Wyborczy dfa Slązka. 

oglasza z.aś następulj.ącą Qdez1wę: 

Wyiooroom w powiecie pszczyńsko
rybnickim donosimy niniejszem1, że ks. 
proboszczi Ałnrt:oni Pendzi'atek z. Bognszo:- . 
·Wlic 5est jak dotąd!, tak i na~al !edYn~ na
sz:ym k.andJ"daitemt, i że ka!illdydatun~ przyj~ . 
muje . 

Przypomi!Il·amy zatem wyboroom ich: 
obowiązek i· wzywamy ich, żeby g.fuis.y 
sv.re oddalil ·naszemu kandytlattorwi. Od' te ... 
go obowiązkUi niechaj się nikt nie uchyla. 
i· kalżidy spelni go sumiennie:, jak tegoi na~ 
sm sprarwa polska i katolicka 1wymaga. 

Bytom, 0.-Slązk, we wrześinJu· 1904. 
Polski Komitet Wyb. dla Słązlra. 

Dr. Ad:amC"z:ewski. Dr. Bialy. Eckert. 
Dr. tta~er. lfanke. Dr. Hylla. Kopczyńsiki. 
U-goń. Mateja. Dr. Miec.znikiiewicz. 

Neumann. Dr. Parczewski, Rassek„ 
Dr. Rustek. Dr. Różafrski. Sieroń. 
Stęśłicki. Dr. Seyida.. Dr. Trzeb1a'to'wsh 

liemie polskie. 
Z Pr•s zacuiaie~, Warmii i Mazar· 

Elbląg. W pobliżu Reimannsfełde 
przejechał w sobo,tę pociąg 2 robcrtnJków • 
Jeden z nich był na1 miiejs'Cu trupem, dni-



giego cię-.lko 170k'aie-cz011eg-o odstawiorro dQ 
miejskiego domu -coorych. 

Toruń. W dniu 20 b. m. zmar1 \V tu
iejszym lazarecie wojskowym pewien sze
regowiec z zailoglljących tu pulków, na 
ospę. Zarządwno zaraz w'Szelkie środki, 
by dalszemu szerzeniu ·się tej niebezpie
'Cl'nej choroby zapobiedZ. 

Wąbrzetno. W Czysiochlebiu IJIO'\Vie
sit się kokmista Manthey w. rozpaczy, że 
posiadłość igo nie używi. 

Tczew. Na przedmieściu slronstato
waTilO d1Crlychczas piętnaście wypadków 
tyfusu brzuis.zinego. 

z Wiel. Is. P•nallsld~ 
Gniezno. Tecrunicmy dyrektor tutejs·zej 

cukrmvni p. Mairkwarth przenbósł się do 
1Berlina. a: akcye jego nabyl p. poscl Grab
ski, który IJ()sia<la obecnie <lwie trzecie 
wszystkich akcyi i ma: zatem rozstrzyga
jący głos we wszelkich sprawach. 

Z tegu powodu wyle:wa. gorzkie łzy 
tutejszy „Gen. Anz." i gniewa się na nie
mi,eckich posied'zkieli ziem~1ch, że akcyi 
p. M. nie nabyli. 

Pako~ć. W kwietniu r. b. Żakaza4 prui 

inspektor I(empff przyfinrować przy katoli
(:kiej szkole w1 Pakości 'Z!g'los:zenia rodzi
<:ÓW oi u:clzielanie ich dzieciiom nauk czyta
l?1ia: i pisania: potskiego w odidziałe śn~ilm 
W kil'k~ dni potem nowy zamach u.suinąl 
języ1C po!sb z nauki religi·i r:iai wyższym i 
średnim oddziale. 

PILJeciw tym d\vom. roxpio1rządz:eniom 
wrrieśf!i, 01"'cowie rodz.in zażalenie i to Ol nau
kę czy.tania: i pis:runia polskego do rejency~, 
o Język zaś polski przy OO!llce refig"i do mi
.il:isterstwa~ Odpowied.zi na· te z~enila 
nie przychOOzily dość długo, i dopiew na 
ponO'W)Ile pid<Fanre. przesłane do rejeinJCyi 
w lipcUj, nadeszła jed}na i druga odpowlied'ź 
na1 ręce pp, Jó'zefa Bielawskiego i. Jakóba 
StraJ1!Z'a, ale - obydwie· odmowtrle. 

Wobec tegio rozstrzygnilC[)ia; roZlpo
rzą<l:Zena dawni'.e)jsze'g()i mirnis.teryalne, 
dotąd 'llie zmienione, nie maj<g, jak się zida„ 
ie• żaKiniego zmczeinia. 

Ze $1ązka cąli Starej PolskL 
lipiny. Wieczorem w niedzielę miała 

się tu odbyć zabwa z tańcami w oberży p. 
Panka, U'rządzona przez rowarzystwo ka
tolickich robotn.ików. Zabawai miaifa się 
odbyć w zamkniętem kó1ku. Amtowy J ó
sef na to się zgodził. 

Okol godziny 7 wieczorem przybył 
do sali wachmistrz policyjny ttelbing z kil
ku polkyantami· i dutiym psem. Za1Sz.edł 
na środek sali i zawola~ 

„To nie jest żadne zamknięte: kólko, 
naiłrnzu1ę koniec i W1Szystko muisi iść 
precz". (Das ist keine geschlo'Ssene Oe
sellschaft, ich gebiete fcieraben<lJ und aHes 
muss raus !) 

R ESYRREKTURI 
Powie~ć 

J. I. Krasz~.s\d-eio. 

(Clą,; da!~y.) 
~ W takiim razie musie!iibyśde się wy

rzec nietylko opieki., ale i węzl6tw rown
nych, które nas tączą. 

- Braci<>m nie bronię iść za radą. pana 
marszaJka, ale ja tu po.zostanę - dodiala 
Cesia. 

Pani Bolesla1w okazał się urażonym, 
<Ostygł nagle 4 pomyślał w duchu: „Niech 
probuie". if idząc jednak ł'Zy w ocz:aich 
Cesi która s.: ę lękała, że mmc tym sta
now~zym oporem :zaszkodzi przyszł'10ści 
braci, udat wzruszenie i rzeki: 

- Proszę mi wierzyć ~ i e nie dlaiteigo 
mówię, , abym się upieral przy swo~ch. pl~
nach. Jako mairszafok mogę w pow1ec1e 
zrobić co zechcę. Zawiechów jest rui1ną 
nie w~rtą nawet kilku tysięcy rnbli; ja, 
ale tylko ja, sprzedać go mcigę za kliJka
naście, a może dwadziieścia tysięcy rubli. 
Fundu:sz taki , to ja1kby da•r z :nieba. 

- Masz słuszność, kochany wuju, 
cicho Q,dpowiedziala Cesia. - Zdarz.a s:Q, 
że nieraz tza:mi oblaną pamiątkę trzeba P'O
święcić dla ocalenia ni ezal eżnoś oi, al je'Clm.ak 
ja proszę„. 

- A ·więc milczę i jestem rozkaz10m 
p·osluszny. 

- K.ochany wuj mnie psuije· ~ ()!de-
zwala się z uśmiechem. - A tera.z pój
dźmy do tteTiryka - dodała wstaijąc. 

W rnadlepszej z.giddzie udałi sie na ~'6-
.rę. Tu roznnowa toczyła się o rreczaich 
obojętnych. Cesia po drwili, cZQ!jąc okrop-
11e zmęczernie, '\\rysunęla sic: cichaczetnl do 

0be1;ni poszli do domu s~koinie; co 
w1 duszy czuli, każdy się tat\\-o domyśli. 
- Oberżysta Pannek wysłal przeciw ta
kiemu post:~po\.Vaniu policyi zaiŻ.alelte do 
\vy<lziailu JXYWia tow ego. 

Taka jest ·woloość obyw<atelska w 
„konistytucyjnem" państwie pruski~! . 

Wlrek. We \Vtorek z la.zaireffl hutni
czego wypa<ll oknem gótmlik Pa'\\~l Zuiber 
z Lasowk. Upa<laj~c na po<lwurze. zabił 
się na mietl'scu. Zuber liczył 42 lat. życia, 
byl żona1y i pozostawia siedmiaro dzieci. 

Z łuyeh dzielnM.. 
Warszawa. Warszaw5ka fim1a ,,M. 

f'a:i.arrsa", pra1g11ąc zerwać z, praktyką 

sprowa<lzania staikóiw paro'\V1y'Chi z Ni'e
miieq, zaloż.ylru własne warsztaty tra.i Sol
cu w ; Warszawie, z których IJ<)<l: kienm
kiem inży.niera!..!koostruktorai p. E<łw.arda 
Fajansa S{1ll'Szczono w ubieglym tygo<liJliu 
na Wislę drugi już po zesz.loro·cznym 
.„Krakowie" parostatek „Wawel". 

Kraków. PiierwszyrnJ wiceprez.y<len-
1 tern mia.stai wybrani() p. Mi'Chafa1 Chyłif1-
l skrego, wydawcę .,Czasu". 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Minister spr.a.w, wewnę.trz-

111ych1 ks. Swiart:opetk Mirski, daw!Iłtejsz:y 
~enernlny guhemaror Wilna:, po ... .Legm.ail s i ę 
urzę.dmvo z tutejsl!emJ· wfadzami, prze-d'
stawicielami szlachty i: ludn1ości. 

Z okazyi' poiegnaniai przyjąl ks. Mir
ski także deputa'cyę gminy żydov.rs;ldeł, 
do której wygłosił przemlO\vę, podnosząc, 
że znając dobrze potrzeby gmilll żyidow
skich będzie mógł przystąpić do mające!gl{) 
wkrótce nastąpić r:ozwi ązaniai spral\\ry ŻY
dowskieJ. Od żydów oczekutle xaufamia 
Ido rząiCflll iż ten będzie się stara11

, aby im 
u.czyniooo sprawiedlirvvość. 

K.siąZę, Mirski zas.ły.nie wnet 'Z'·~ swych 
pięknych obiecanek 

Z Anglii. Zaitarg angielslm-rosyJs1ki• o 
:wojermą kon.traha.ndę dotąd nie za.fa•twi.o
,ny. K.omi,sya, :wymaiczona przez rząd ro~ 
sYVski1 oo: po:stan.owieniai, jakie rowa.ry są 
kontrabandą, orzekl:t że są, nią,: węgteł, 
bawel1na, oraz materyaJy; barwel:niane: i Z.e
łazne. Rząd a.ngielsłli- mzrómial od ~ 
czGitku' W10fny dwiO'jaką kornra:bam:lę: do 
;p~erwszeti kłaisy zailiiczal· brlOfJ wszelkiego 

1 rodlrah.11 i amuirnicyę, przeznacrorne dla jecl'-
1J1 et( ze stron woiują-cych; dl()! idmgiej tow'a'rY 
- iak U!P'. węgieb, żywność - jeżeli są 
dlo.WiOO'Y1 przeznaczenia d:O jedlniei ze stron 
wC\iu.iących. W przeciwITTym1 razie. t-owa
ry te kontralxmdy; żadną, miar~ stamavić 

111iie mogą. Am·gliai w. tem J.i0zróżniall1'iu (}
pierai sie ściśle na mię.d:zynaroddwem pra
wie. Rosya atoli oświadcza, że 'kaiŻ-dego 
rod'Zaju węgieł, bawelna i żel~o jest lron-
1raba1111dą,, j1eżeli' toiwar jest prze:zna1C2Jcrny 
oo portu. ja'IJ(liń 'skiegu, bez, wzg-lęd'u na to, 
iezy. przeznacwny jest do rządu:, czy do 

swego pokoju. Nieszczęsny list be:zimien
nY,, który nosiła przy sobie, pali! ią jak 
ogniem, chciała się koniecznie przed kimś 
wiyspowiada{:, więc cho-ci.Glż marszakk 
rrie wzbudzaJ w niej wielkiego zatufania., 
postaoowii.ta po namyśle, pokazać nru go. 
- Należy do rodziny - myśłala sobie ~ 
powńnien w1edz.ieć IQ' wszystkiem~ 

Nai drugi dzi,e(1 ·po obie<lzie, lctór)ll mar
sza~ek sPQ:żyl w restauraicyi, przyszedł się 
pożegnać. 

- Muszę jechać - zawoła! - "W"eY
waóą mnie na komisyę. Będę o wa'S nie
spoko}nym; jeśli pozwolicie, to odwiedzę, 
chociaż przejazdem. 

- Będziemy wud()wi bardzo \vxiz:iG
czni - oidrzekla1 Ccsia - przykro mi tyl
ko. że zami.ast wytchnienia, poiliśmy go 
gDryczą. Nie koniec na tern, na!iboleśnieJ
s:a~ wyznanie ·zostalo m i na osta1tnią chwi
lę. 

- Co takiego? - po<l1chwycił z prze
strachem marszałek. 

- Zapewne wuj s?yszal () Lście , któ
ry przyśp i ·eszyl zgcin naj dmż:sz.ej babk i„. 

- Mówiono mi o jakimś liśde, który 
z.gimtl pOldnbno. · 

Drżącą, ręką w y do byta g·o· Cesia. z 
kieszonki. Marszalek pochwycil szarą 
ćwiartkę paipieru; Cesia z zal·O'ŻOnemi rę
koma patrzyla, iakie na nim czytanie zr.o
bi wra1żenie. Gdy cLoszcdl d.o miejsca, 
gdzlel na nią rzucano potwarz, podniósf 
oczy i oniemi,al. Po chwm, obracając list 
bezimienny na wszystkie strnny, badał 
charakter pisma i pieczątkę. 

- Czy możesz mi powierzyć ten· 'dn-
kument? - zapytal. 

- Na co? 
~ Chcę wykryć sprawcę. 
Proszę nie czynić teg-0... wzgarozi.ć 

firm lub osób prywatnych. Oświadczenie 
to róvv'!la się zakazowi wszelkie-go handlu 
praiwidlowego z Japanią. 

Wyroku rosyjskiego nie przyjmie z 
pewnością, A'fllg"Jia ani Ameryka. Czy zaś 
Rosya ouismpi od niegD, łub czy go zmieni 
tak, ażeby handel tych państw z J aponiią 
był oorma~ny i be.zpie-czny - jest rzeczą 
wielo:! wątpliwą. Nie ulega zaś żadlnej 
wątpliwości\, że Rosya przygioWv:uje no
\Vą wXJtinę korsarską przeciwko mch-01\Vi 
ck.rętowe:mu na drogach morskich kl1' Ja
ponii. Nie dziw przeto, że morskie wlad:z:e 
angielskie. w oczekiwa•nłu1 st.anl()Wczych 

·wyjaśnień Petersburga i Lond~m-u, P'<Ysta
nowily rozwinąć bezxwloczmie na'CiZ'\.lłY
czajną czuilliOść. 

Z wojny rosyjsko-~pońskfoi. 
Na widmvni '\\71Qjny pan:uje obecnie ci

sza przed' burzą. 
Na1\\lia:żnlejszą wia<l1o:n110,ścią <linia jest 

chybai zaiw'Sre ,jeszcze telegram o uhvo
rzeniu drugieti rosyjskieo armii ma:ndżur
sJdej pod.i drn.vództwem Grippenbergai. Zna
w:cy wypawfad'.ają prz.ekom1nie., że armia 
tai przyi kor1cu: zimy dopiero będzie moigla 

. wziąć ud!zia.f w wałkach i to od strony 
Wl.aidyw1os.toku, na którym s.i.ę ostatecznie 
będz.i-e opierała. 

Z Mukdenw donosi 1ieme.raJ Satharorw . 
o ro.ale.i potyczce straiży przed!nid11 z p0-
wndu1 której J a•p·mkzycy s ię oofnęli. Rosya 
.nie s.twierdlzili, że Ja:po11czycy \vzmacnia
ją swe sfan-0\viska pod Czairnkau i w1 <lloil'i- . 

:.nie rzeki1 Puho·. Czankau pa:lowny1 jest o-
kloło 45 kil. na poiudniowy wschód od 
Mu1roenu. 

(Dałs:zy ciąg w telegramach i ostat
rn rch wiad.) 

Z różnych stron. 
Liitgendortmund. Policya tutejszego 

oh\•/1od'ui doniosła restaiuratDmrn:J, że zaiba
wyi p11blrc11ne mogą w każdym loikalu o<l
być się tylko raz w miesiąc~ bez \\nZJglę
du, c:z.y; gościnny na własną, rękę, czy też 
, tiowairzyst\\rai zabarw-ę urządzatly. W pil~r-

Dussełdorf. Samochód natiechar na 
powóz. Jedrro z dzieci, będących w po
wooiie ·zostalo zabite, drugie odniosło Zina
c.me obrażenia cielesne. 

So-mborn. Woźnica łiebing prz:eie.ż
dżając przez tor kolei został przeietehamy 
przez lokomotywę, pęd'ząc.ąi ze s.trany 
La!ngemicfreer. !(011 wsta·l na mkejscu zaibi·-

. ty. Woźni-ca, rzuaony 'vi bok, odniósł cięż-
kie okale'cz:el!l.ia. Zawinil· stra!Żak, który 
nie 7.aIDknąl zaipory. 

Praga. fiłary m01stu I(aroI.a: osunęły 
się, więc obawiają si~, że ffi(lst la<la chwila 
zawa1lić sie może. 
konfererrcya dekanalna w GeJsenkirchemi, 
poczem Naiprxew. ks. brskup wród do 
swe« stolicy w Paderbornie. 

należy, ai :n~ 1~ mścić się„. Od<l<i!jcie hst, 
niech Bólg sprnwiedlivN1ś6 wymierzy. 

Mairs.zaiłek zwró.cil pismo ~ zabierał 
się sit: do odjazdu. Cecylia śmi!afo spoj
rzala. mu w. oczy. 

- Wi<l'zisz, kocha1J1y wwJU/, jestem spo
knjn-ą i zrezygnowaną. Czy są@sz, iem 
zawiniła, czy przypuszczasz, żem )aką 
podłość popefnifa1? 

- Nig'dy w świecie! - wykrzyirnąl 
z zapałem. 

- Dziękuaę, stokroć d:ziękuię; pol\v:ia1-
nam być czystą w acz.ach tych, co do mnie 
należą; a co powie świat, jest mi tu zupel
nie o!Yojętniem !.. i przy tych sławach po
daila mu rękę na pożegnanie. 

Pan, Bolesław pos tał Jesz.cze ch\\iiIG , 
poczem paszeul żeg•nać się z chlopcami. 
Julek odprorv.na<lzil go do powozu; '\vyszla 
też i Piotruska i kła111iaiąc się do kolan, 
pmsita, aby o nich nie zapominat. I(()nie 
ruszyły przez miasteczko ; marsza1ek ka
zał się zatrzymać przed Szmu.tem. Stary 
żyd na widok g,ościa, wyszedł z p{)1\v ita
n iem i Pl8•Sa1dzit na n:::ti paradnJ:c.iszej kana
pie. 

- Pa.n ie Szmul - odezwal si ę przy
by ly - czy możemy pomówić sam na 
sam? 

Starzec opatrzy! \Yszystk lc drzwi i 
zapewnit, że niema nikogQ. 

- Pall' zapewinc o dbierasz '\v iele li
stów 'Od obywateli? 

Szmul dal gł0\1;ą znak potwierdzają-

cy. 
- Mogę się P-OChwaJić - rzeJ(ł. - 2.c 

kQrespondencyę mam w zupclnym p<:>rząd
ku - i ja1kby W'J)adaiąc na tro~. zapytał: 

- Jasny pan widział ten list? 
- Jaki? 
- Ten niepo'\:zciv.ry, szelmowski, CQ 

wszą n-ie1dzfclę po '\vyplilcic wogóle Z4! 11 
wy takie nie będą 'Cioxwokme. c.l 

Essen. W kopalni .,Salzer-N~ 
wpadf górnik l(aroł Neumann eł::> SZ}ib t1 
mnart niieba·wem skutkiem <JdniesiiOllJ r 
·ran. l 

Essen. Przytrzymaoo tu• falszmr· 
d'\\>ntmarkówki. ' <1 

Steełe. Pewne dziecko pótlmęlo ~ <l 
ro do ptsania. Lek2irzowi' nie uda.Jo s 
d<ltąd usll!I1ąć pióra. D~iecko dotąd i 
zdrowe. r 

Gelsenkirchen. l\s. biskup dr. Schr: t 
der przybędzie do OełscmkircheU1 5 Il ' 
dziernika. Wyjed'zie <.tnk\J tego rl prol !!!! 

stwai Paooy Maryi w Bochum o godz. · 
po pot i pojedzie przez. ftónitroP, Watt•. 
scheiicf i UeckendlOrf do Ge.lsenlkirch 
Biernmowa..ni1e od:będzre s i ę: 6 pa.ź<iz.Ler 
'lrn w Gels>:mk-irchen-Altsta<lt; 7 wi Sch.a11 a 

8 w1 Bulmke i lii.illen; 9 w Gelsenlkirch 
Neu·stadt; (10 konsekracya trowego I ( 
ścidl.a w Btsmairck); 11 bierzmowanie 
Bismarck; 12 w U~ckenJdiarfie; 13 \Vi W i 
temchdd; 14 w Oilnnigfeldi; 15 1w tt&m 
pie. 

Tego saimego diniai wróci 'ks. biskup 
Paderbornu, ai 19 paź.dziernikai przyb-ęd 
do Eickla. 

Dni.a 20 p.aź<lz. bierzmowanie w · 
cklu', 21 w War..ne; 22 w1 Rohlii11gha'Usi 
23 w Rotthiausen. Dnia 24 paź.<lziem 

RouaaHośd. 
Z kon1'resu celtyckiego. Pa.n Alk 

Parc.ze'W'Ski wysoce c-enkmiy badacz etr 
logiczny, brnl tego roku, udział w korng 
sie celtyckim <lniia 30 sierpnia w Catri 
:voun· w Westfalii. Na: posiedzeniu te 
koogre~ odczytał referat pod tyt.: „l\a' 
języko„wa1 EurO'PY, oraz proje1ct lLlgi ~ 
j.owet dla ob1~ony mniejszości jęz;i 
wych." 

Opiera1ąc s i ę na danych statys1 
. cwych, wyka!Zal, jak ogólnie s.z:crz.y się 
calym świecie ucisk mniejszośd natroc 
!'W-ych po.dt względem kulturalnym(, 1i ja! 
cm czyni· spus.tQSZenfa. 

Po dyskusyi, w której \Vyrażarn) si 

sympatye wywodom p. P. przyjęto je&; 
myśłnde następująC<\ rewlucyę: 

K>Cmgrles uznaje, że 1) każdy naród r 
pra:vl o do rozwijaniai sil duclmwych w : 
zyiku <>iczystym; 2) że każdy 'Za:m2;ch 
r1o-z:wój języka jest prz.edwnym cywili1 
cyi; 3) że poiżą<lanem jest zarożenie S1 
wairzyszenia międzynarodowego cel! 
popierania praw j~zykowych. 

Ostatnie \łlldomości. 
I( o a s t a n t y n o p o I. W Smyrr 

stwierdzono zarazę. 
B il c k e b u r g. Przeciw ~tępst' 

hr. Leoµolda Biesterield w księstwre U 

zabił starośdnę. Tego latwo się doin 
ślić, kro pisal. Ja ręcz~. że on lllawet n 
nie zmienH - to Mazurowicz. 

Wyjąt z szafy paczkę listów„ O'lll 
czonych lit'!rą M., pokti:yt §a. przoo nu 
sz.alkieJJ1l, a dość bylo spojrzeć na p.a.ipie 
żeby poinać autma anonimu. 

- Czegóż on chce? za oo się mśc 
Zonę wziął., wszystko skońcwne. Chł-Oi 
ca o mal·()I życia nie pozbawit Bo to r 
czyja, tylko je&'Q spra;wa. 

-- ŻOlłaJ nim Pogardza i nie1.nawDd.zi, 
-czem1 się zupetni-e nie kryje, a on z.a 
mści się na fi.myszkach. Trzeba go z.na 
jest to bydlę, ale wściekle i mśc:;we. 

- Cóż na, to pora<lz,ić , mÓ!j Szmul~ 
- Naj!epi eii bytoby ustmąć ztą<l: par 

Henryka. 
Jeszcze pomówili pan~ słów nia ten t 

mat i marszalek , k tóremu pilno byk> 
drogę , odjechał. 

IX. 
Niegdyś r-od'ziina łforyszków, zanY 

nością, i ,\-ytwo m em żydem zaćmi owa 
ca i ą -Okolicę, z chwilą jedlnak upad'.1 
wszyscy ci, co ją Qhjadali, oo: u\va•ża:H s 

za szczęśliwych, jeśli ich do, za,wiecho~· 
zaproszoni()I, pow:oli usuwać się pocze 
Prysnęli przyjaciele domll' i Z'nikli. Us: 
w ato. się sąs iedztwo, ludzie przes tali s 
przyznawać do d a\v nych stosu·nk ów. St. 
rano się tylko naby-wać jak najta-nied sprz
dal\vaine folw?..rki. - Nie skorzystam ja, : 
skorzysta drugi·. Tak mówili wszysc: 
Wymyślano dziwy na roozinę, której ns 
więkseą wi:ną bylo to, że nie umiafa w! 
rzec się w porę dawnego stanowiska. P 
Gstatn.iiej1 chwm wyglądano jakiegoś Cli-O 
Opatrzności, sukcesyi niespodzianej, wie 
kiego J.osu na !Qteryl·. nie umłcliąc tyłko r1 . 
chować ml \>f"łas.ne s'i.l-y., (C. d. in.) 



~ pe założony zostanie protest u mem. ra-
dy związkowej. 

Of P e k I n i· K<>respondenci biura Reu
?b tera· dooos.zą z Mukdenu o stanowczych 
JJ ruchach armil japońsldej, która przyiota-

wuje się do ataku. 
r· Pranf-urt u. M. ~ Z Nowego Jorku 

' donosir:ą, że zakłady okrętowe Nir011a bu
~ dują 18 łodzi torpedowych, lłOBO dla Ro

syL 
B e r I~ n. Do wykonania pomia-

rów w koloniach utworzony zosran:ie oso
r buy oddział wojskowy pod dowództwem 

kapitana sztabowego Habnkego. 

Kalendarz. 
C z w a r t e k, 29 wrzeiiii&: Michał& .A.r&h

anioła, (Dacioibóg). 

Pi!ttek 80 września; Hieronima 4oktollB, Zofii, 
(Godlńmir). 

S ł G ń c e ; wsehofłzt, 
• Jutro. g. 6 m. 59 

Pojut:s~ze. g. 5 m! O 
S t a a p • t; o d y ; W w~re.k 

ładne powieta-.ze. Vf arodt del!Ma. 

!IBChodzJ, 
g. ó. m. 41 
g. 6. m. 39 
cały daeń 

T e r nt e m e t r wsk.Qywał wczoraj 
południe 10 stopni R. wyiej zera. 

o 12 w 

Lepiej póino 
niż n1gdy ! Tak pow.12da stare Włs1.e przy
słowie. Kto więc Jeszcze nie zapisał _.„Wia
rusa Polslciego" na przyszły kwarrał, 
n'iecb to teraz uczyni. W sz.ystlcle urzędy 
pocztowe a nie mnfej listowi przyjmują w 

r każdym czasie plemądze m1 „ W.fa rusa Pol
skiego". Przedpł'ata na cały kwartał wy
nosi tylko 1 mr. 50 fen., a z odnoszenrem 

e do domu przez listoweiio 1 mr. 92 fen. 
Prosimy też zachęcać zna~omych, aby 

sob~e konfocznfe zaraz zapisali „Wiarusa 
PołskJ~go". Kogo me można nakłonić do 
„WiaruSQ Polskiego", tema prc>slmy pole
cić „Robotnika Polskiego", który wycho
dl'J dwa razy tygodnłowo w wlełkośeł 
„Wiarusa Pol." i ma tycodmowy d-Odatek 
rellgjjno-powieścfowy. Płaci slię za „Ro-
botnika Polskiego" na poczcie i' u listo
wych tylko se fen. kwarttbie, z odnosze
D·iem. 68 fen. 

Rodacy! Zapisu}de l rozpowszec1t-
niaicle "Wiarusa Polskiego" i „Robotmlc.a 
Polskł~o" ! 

CZOLEMł 
Tow. g.inm. ,.8ok6f' w RohtiJIJLhausen 

donosi swym czlonkom wa2l Rodakom, iż nasza 
zabawa ·w dniu 25 bm. z powodu rozmaitych 
przeszkód odbyć się nie mogla. Natomłast u
rządzamy u powno w eledzłelę cłn1ll 2 pa.tdz., °' godz. ~ po pol. zabaw(f pożeanałsą druhów 
wstępuią.cych do wojska, poli(czoną z ćwio;ze
niami glmn. i tańcem. Szan. c:Uooków i go&
ków z R0hllnghause• i okoUcy uprzejmie się 
zap~sza. Wyd z i a I. 

Tów. bł. Broaisławy lY ~---Wleael-:; 
halfSell 

ood;-.,dzl 11 roczstą 'slvezo istnł:enła na 
sali 1i łfanefeki, przy kościele karot, d~ 
9 p.aź<fz!ernika. Z ~~odn, iż zabawa od.
będzie sie ~nie-t4l, przeto Rodacy, kt6 ... 
rzy chcą brać ud~ial ~ eab«wie, powłnni 
ill2 teraz slę Wpisać do towarzystwa. l( to 
się ai~ wplsz.e na członka do 9 pa7.Alzi·erni ... 
ka, udzt.a.lu w ~•b-awie brać, n!.e ~e. W 
przys.ztą nłedzlełę i«ra'Z po '\Vlelkim nabo
żeńsnvie odbędzie s~ ze-bran1e n« sali pani 
Schmkłt. O Hczny mizi•' członk6w1 jako 
i Rodaków pros1 J. llaUI, p rzew. 

Uwaga: Nasz zaslażony łiterat p. Józef 
Chociszewski powz.ląJ myśl podanie gminne o 
Ma<leiu przedstawić w obiKzku dramatycznym. 
Aktor 7.a.ś powziąl' sobie za cel, ów obrazek 
dramatyczny jaknajściślej scharakteryzOJWać 
przed oczyma szan. publiczności. 

Towarzystwo św . .Michała w Bm.chu 
obchodzi dnia 2 października swą XVI. rocznic~ 
istnienia, na którą zaprasz. wszystkich R.oda
ków z Bruchu i okolicy. Szan. Tawarzystwa, 
które zaproszenia odebraly, a także i te. któ
re dla braku adresów zaproszeri nie c<lebra!y, 
prosimy , aby nas swą. obecności~ zaszczycić 
raczyly. P rosimy szan. Towarzystwa, ażeby 
przybyly ze zwinietemi chorągwiami. Od go
dziny %3 do 4 prz~rjmowanie tow oi.rzystw. O 
godz. 4 pochód ·do kościola. Po .nabożeństwie 
rozpocznie s i ę zabawa w lokalu p. Kuchema, 
po.!ą czon a z konce rtem, deklamacv:i.mi i śpie
wem. O l:"odz i-nl e 8 teatr.: „Palka Ma<leia" . 
Czfonko wie. winni s i ~ stawi ć w czapkach i 
oznakach o godz. 2. O liczne i punktualne 
przybycie wszystkichh czlonków z ionami oraz 
Rodaków i Rodaczki prosi Z a r z ąd. 

Uwaga: Posiedzenie zarz~du jak zwykle. 

Baczność! WattenscheJd ! 
Wniedzielę dnia 2 paźdz iernika o goo~. 

6 wiccrorem, za raz po polskiem nabożeństwie 
odbędzio się wiec w celu zachęty Rodaków, 
aby wstepowali do „Zied-noc:zenia zawodowego 
polskiego„ l w celu 'Yl'ysluchania sprawozdania 
-deputacy1 w &prawio -opiołd duchownej parafH 
Wattenschmd. Na wiec wszyscy Rodacy Jak 
jeden stawić slę po'l.1tn.ni. 

Z palecenia fr „ Nowak. 

Szanownemu Panu 

~iCHAŁOWI K\\>IATK0\\1SKIE~U, 

Sza.nownemn P'r.zewodniczącemu Towarzystwa. św. Wa
lentego we W anne panu 

MICHAŁOWI PIOTROWSKIEMU 
w dni11 jego godnych imi~ai~ żyC:1..ym":/ :"'dr?wi~, ~zcząścia . 
błogosławieństwo. iw. na. z1ern1, a po sm1erci meba. Jemu 1 

wzsystkim Michałom towarzyEtwa św. Walentego WC vVanne 
po 1'91i ~hm U•9 wykrzykujemy: niech żyJą! aż się echo z 
\~Tanne o Sibirskie góry i·o.zbije. Tego Wam i.yczy 

Tewarayatwa św. Walentego we Wanne. 

Towarzystwo .,Jedność p. op. św. Stani
sława B. w Essen. 

W ·nfodziell; dnia 2 października br. 
~.ą,dza tow'3Jrzystwo 14-Uł rocznicę na 
wid<s:zel sali p. Van de Loio, przy ul. Schii
tzenbałm nr. 58. 

Na PoWYższą roczn'.icę zapraszamy wszy
stkie towarzystwa, które od nas zaproszenia 
odebrały Oł'aZ wszystkich nam życzłtwych Ro
daików z bliższej i {ialszej okolicy. Po pal. o 
godz. 3K polskie nieszpory w kościele św. 
Oertrndy. Po .nieszporach udamy si<; na salę, 
gdzie .nast'\pi powitanie zebranych. - Zwra
camy szczególnie uwagę szan. R.o<lakorn na 
przedstawienie amatorskie. Odegrana ~dzie 
„Pałka Madeła" za pozwoleniem jej autora, na
sz.ego zaslużo.nego literata p. Józefa Choci
szewskieirO z Oni.ez.na. Począłek przedstawie
nia o iodz. 6. Koniec okolo godz. 10, aby w 
ten sposób dać szan. Rodakom zamiejscowym 
sposobność do wczesnego odfaz.du. Po przed
stawieniu zabawa z tańcem. O liczny udzjal 
pros.i Zarząd. 

--Towarzystwo św • .l(azimłerza w Baukau. 
W piątek 30 wrześ·nia bierzemy udzial w 

przyjmowaniu Naiprzew. ks. Biskupa. Czlon
kowie wirmi się stawić w lokaJu posiedzeń o 
godz. 8 rano w czapkach 1 owakach. Po dru
~'ie odebralem zaproszenJe od szan. Tow. sw. 
Michala z Bruchu, ale już po zebraniu z wi
ny naiszego i':Ościnnev.o. J estto nasze sąsie
<lnie towarzystwo, więc udzial. w jego rocmicy 
koniecznie pożąda'lly. Uprasza się czlonk6w, 
aby zs.;romadz.ili sic w niedzielę difila 2 paź
dziernika. w lokalu posiedzeń o godz.. 2. Wy
marsz do Bruchu o godz. 3. O liczny u<lzial w 
przyjmowaniu ks. Biskupa i w rocznjcy TO!W. 
św. Michala w Bruchu uprasut sie. 

Z a rząd. 
--Baczność Roda~y z param Smolickłej 

pod l(obylinym. 
Zapraszam szan. Rodaków z wyżej wy

mienionej parafii na wspólną pogadankę. Pro
szę. aby zwfaszcza z Wanne i okolicy się ze
brali w niedvielc: dnia 2 października o ~odz. 
12, zaraz po ·sumie u p. Allekotten w Oberhau-

sen. przy kościele Serca Jezusowego (Alt
markt) , 5 minut od dworca. 

Stan. Kurzyński. 
Szan. publi·-c-zn_o_ś_c_i -w-SOdbtgoo- i okolicy 

ctbnosze ·ninieiszem, i ż z dnnem dzisiejszym 
o!Jwc rzylem na nowo w Sodinigen. w skia<lzie 
p, Sternberg'.?., przy ryn ku, naprzec iw poczty, 
moją fa.rbiar:(ę, zakład chemicznego czyszcze-
nia, apretury, dekatury l palenia pluszu. . 

R.ównocześinie zwrncam uwage na me fi
lie w tterne, ul. Bahnhofstr. 32, 72, 134. 

Przyrzekając skorą uslugę przy ta·nich ce
nach, polecam me przedsiębiorstwo Zaskawyn1 
względom. Zalożony interes w r. 1873. 
Bo:::humska parowa farbiarnla i pralnia chemi-

czna. 

~)········• ... 11~• Towanystwo św. Józefa w Heiss.cn 
zasyla w dniu 29 września jak najserdeczniej
sze życzenia c11onkom 

Michatowi Merczyńskiemu i M.."chałowi 
Piaskowł 

Życzymy im z<lrOl\Via, ~zc~ęś~ia i bl~?
s.fawieństwa oBżego, a po sm1erc1 zbawiema 
wiecznego. 

~~~ffff0M.łiffisi. 

Tow. ginm. „Sokór' w l(aternberg. 
W niedzielę dnia 2 pa.tdzi.ernika o godz. 

po pol. odbędzie sfe posiedzenie. Goście mil 
widz.iani. O NcZ111y udzial uprasza sie. Czolem 

Wyd z .i al. 

2 
e 
! 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig 
obchodzi dnia 2 października 7 rocznke sweg 
·istnienia~ na którą wszystkich :Rodaików i Ro
idaczki oraz wszystkie towarzystwa, które za.
proszenia otrzymaly i te, które dla br~ku a~r~ 
sów zaproszeń nie otrzymaly. a m1ano\\.1c1 
Tow. św. Jacka i św. Barbary z BottroP 
św. Sta1nislawa K. z Boyer serdecZlllie zapra 
.szamy. Szan. Tow. prooimy, aby przybyly 
chorą.i:1:wiami i: palaszami, ale czy nam nabo 
żeństwo odprawionem zostanie, jeszcze pewno 
ścl nie mamy, a więc przybyć prosimy już 
i;codz. 3. Zabawa odbędzie się na sali posiedze 
a p. ttilsebuscha. przy kopalni „Neu-Cohli''. O 
godz. 7 zostanie odegrany teatr. Karty wstęp 
dla czlonków 30 fen., d1a nieczroników prze 
czasem 50 fen., przy kasie 75 fero. O liczn 
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udz.ial w uroczystości prosi Z a r z ą <1. 

-. 
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Koło śpiewu „Słowik" w Ho.rsthausen 
donosi szan. cz.fonkom, iż w niedziele 2 paź 
dziernika: jest o ~odz. 04 po pol. walne zebra 
ułe na które sie wszystkich czlonków jak na 
up;zeimiej zaprasza. Powinności<l; jest k.ażde 
go członka słę stawi~ na :zebrani~, pomewa 
będzie obór z.a.rządu 1 sprawozdanie z ka~ 
ce1.lego roku. Także się zaprasza wszystkie 
cz.Jonków którzy te~o rok .1 ·h wojska W$t 
pają,, abyŚmy się jeszcze raz. w ._ronie nasze 
mogli widzieć i ~1aszym czlo11·k0m. którzv na 
opuszczają, po raz ostatni uścisnąć dlofl. Upr 
sza się także R.odaków nam przychylnyc 
aby nas na zebraniu licznie odWiedzili ido ri 
szego grona <lali się zapisać. Cześć polski 
pieśni. Z a rz ą d. 
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o-Uwaga: Zarząd i rewizorowie ka;;y P 
wiooi s.ię. stawić o godz. 3 po pol. R~w1z~ram 
kasy są czlonkowie Jakób Bartkowiak 1 Ja 

i 
n 

Kaczmarek. Jan Słaalna. przew. 

tl0t6tf?i)ft~ttfi~t0Htf0-~ 
Towarzystwo św. Wojciecha w Erle-MiddeUc h. 

Naszym szan. czlonkom 
Michałowi Marcimakowi, Michałowi Ryba 
czykowil', Michałowi Ciapane, Michał~"'i M 

R;dztarkowi i Mlchatowi Sokoł-0wsk1emu 
w dniu 29 września , tak samo 

r-
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Wacławowi Ławnic:rakowii i Wacławowi Bob 
w dniu 28 ·września jako w dniu Rodny ch im 
nin zasylamy serdeczne pozdrowienie i ży~z 
my im z<lro-\via, szczęścia i wszystkiego door 
v,o, oraz bJt.goslawieństwa świę~eg~J o~ Bog 
na:zm aczonego, a po śmierci z.b~w1e111a .wJeczn 
go. Nasi czfonko\·vie niech zy1ą dJug1.e lat a, 
nasze towarzystwo nie pójdz~e. ze _świata. : 
wy Wacla\\ry się nie RniewaJc1e! ze. m~ s.1e 
wami opóźnili, bo mY. was z .M1cha1am~ pol 
czyli dla tego choć s. : ę w szy stko ro'lw1e1e, 
1 1 ;.s z ~ towarzystwo z Ntich aló:~ i W acfaw? 
jeszcze istnieje. Tego wszystkiego warn z 
czymy na wasze imieniny, żebyście mieli fa.d 
córki i syny, to wnet nasz e towarzystwo P 
większymy. Tak wam ze serca życzy:ny i. s 
kroć wykrzy kujemy: Nasi czlonkow1e .me 
żyją! aż echo z Mid<lelich w fale do Btsse 
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się odbije! Tego wam ŻYCZ'l 
Członkowie zarząclu. 

-~---~""--·~* Naszemu kochanemu kumO'łrov.·i 
paau MICHAŁOWI DUDZIKO.WI . 

z.asylamy w dniu imienin .2? .września. ·na1ser
ejsze życzenia. Przy dz1s1e1szym dmu rado

ci, który Waszem imieniem slynie! życzymy 
echaj życia Waszego sto lat upl}"Il~e. J~ ~e 
aszk~ w powietrzu i ryby we wodzie, t~k ZYJ
e kochany kumotrze w swobodzie. Chóry 

nielskie dzis wesolo i1-0Szą, i naszemu ku
otrowi koro~ niosą. Teraz Wam życzymy 

ni 
ś 
ni 
pt 
ci 
a 
m 
zdrowia ja:k najlepsze11:0, życia jak nałd!uż~ze

o, blogoslawieństwa świętego tu na ~tem1 •. a 
o śmierci z.bawienia w iecznego_ abyście zasie
li w niebie i kumoszka kolo W as, a dzieci 
eszcze <lałej, i 'Iliech każde Bo11:a chwali. W 
końcu wykrzykujemy: Nasz kochany kumotr 

g 
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całą swoją rodziną niech żyje! aż się echo z 
Róhlinghausen do Wanne odbije! 

Tomasz Pauch z rod~m 

z 

-·~-·····~"*<*• -------------------
-~Q-~ Naszemu szanownemu ojcu 

MICHAŁOWI CIEMNIAKOWI 

i 
w Bismarck zasylamy w dniu godny ch Imienin 
ak najser:deczniejsze życzenia, szczęścia i ży
cia dlugiego, a PO śmierci zbawienia wiecme
go. Teraz Wam jeszcze raz winszujemy i pe> 
t rzykroć wykrzykujemy: nasz Ojciec 11liech „ zyje! niech żyje! niech żyje! aż się echo z Bi
smarcku na Piaski odbije. Tego Wam życzą, 

.J. P. P. 

~*Oli OD•~-~ ••••• „ •• _'łt••• 
Szanownemu szwagrowi i kumotrowi 

Michałowi Bemce 
w l(aternbergu, zasylamy w dniu godnych r
mienin jak najserdecznejsze życzenia. - Przy 
dzisiejszym dniu radości, który twem Imieniem 
slynie, życzymy, niechaj sto lat życia twego 
upłynie. Chóry anielskie dziś wesolo gloszą, 
a naszemu komotrowi koronę niosą. Jak te 
ptaszki w powietrzu i ryrby we wodzie, tak 
żyj kochany Michale w radości i swobodzie. 
Życzymy ci zdrowia, szcześcia i blogoslawień
stwa świetego, a po śmierci zbawienia wieczne
go, abyś zasia<ll w niebie na tronie, przy two
im patronie. Życzymy ci też tego roku ladnei 
żony do boku. W kor1cu rwolamy; szan. ku ... 
motr niech żyje, aż się po calem Katembergu 
e<::ho odbije! Tego życzą M • .M. )(. l\1. 

·-~~t-~•HH••łl 
JlJeD JOOłOł90HatUli 

Towarzystwo św. J~zefa w Heissen. 
W dniu godnych Imienłn dnia 29 bm. za

sylamy serdeczne życzenia naszemu przewodni 
czącemu pana 

M.ICHALOWI GRAJKOWI 
Dzisiaj w nocy o pólnocy przyszedl ktoś 

i obu-dzil nas, W tern z.ablyslo i zgrzmi.a:o. a 
nam sie też przypomnialo, że to jest zna·k z nie
ba. że ci szanowny prezesie powinszO!Wać trze
ba. Więc w twoje progi wstępujemy, zdrowia. 
szczęścia ci życzymy, życia do sto .iat dlug.ie
go i blogos!awieństwa Bożego. laski z nieba 
i <lużo chleba. Będziemy Boga prosić ile star
czy sil, abyś nam droii prezesie dlugo żyl, 
abyś nie doznal żadnej trwogi, abyś si~ do.stal 
rw nieba progi, ażebyś osiadł na· niebios tronie 
przy twoim świętym Patronie. Życzymy, aby 
za przyczyną twojego Patrona kochała cię two
ja żona. Czy to na ziemi czy to w niebie, 
niech wieczmie będzie kolo ciebie. 

Towarzystwo św. Józefa w tteissen. 

-~OJtilOUi~~-0 
lHl1Ht(Jti•Jt*lat'1t-liB~ 

W dniu godnych Imienin dnia- 29 wrzdnia, 
skl.adamy kochanemu szwagrowi 

Młclaa. lowl Smektale 
i jego narzeczonej 

Teołllii Wałk:fewf.cz 
jak naiserdecznieisze życzenia. Jak te kwiat
ki w pieknei wiośnie, niech nadzieja rw Was 
rośnie, oczem serce wasze mar.zy, Bó~ Naj
wyższy Was obdarzy. Niech Wasz zamiar 
blogos.Iawi, laską swoją wszystko spra'Wi, by
ście do~yli dlugich lat i bez troski patrząc w 
świat żyli weseli, szczęśliwi, mieli dość chle
ba t zapracowali na wzgląd nieba. Życzymy 
zidrowia, sz.częścia i blogoslawieństwa św., a 
po śmierci zbawienia wiecmego. Abyś za. 
siad! w niebie i twoja Teofila kolo ciebie, a 
twe dziatki jeszcze dalej i niech wszystko Bo
ga chwali. Jeszcze raz Wam kwiaty ścielimy 
tern Was pewnie rozweselimy, że Wam ja
wnie oznajmujemy i po trzykroć wykrzykuje
my: Michal SmektaJa i jego narzecz? rta .Te
ofila Walkierwicza niech żyją, niech ży1ą, 111ecłt 
żyją. aż caly Wambelerholz za<l.rży, a echo 
do Żychlewa glos zaniesie! . . 

Tei.rn Wam życzą: Sti.. Glura, St. Mikota1-
czak, Fr. Cwojdrak i J. SarMnowsld. 

~tlHłHtt~m!OH~~~t10t1~ ~ 

miffttttitffO•Jttllt~* 
Ko:::han.ernu mężowi 

MICHAŁOWI WJTCZAI(OWI 
skfacl2.m w dn:u godnych Imienin jak najser
dcczn:ieisze życzenia. Przy dzisiejszym dni u 
ra<lośc i, który Twcm imieniem slynie, niechaj 
w o·b fitości sto lat życia Twego plynie. Chó- . 
ry anielskie d z i ś w esoro R'loszą i kochanemu 
Mężowi koronę niosą . Jak ptaszk~ w powie
trzu i ryby we wodzie, tak żyj kochany Mę
żu w rad o.ś ci i swobodzie. Życzę Ci z<lrovtia, 
szcześcia i bfoRoslawieństwa świętego. a po 
śmrerci zbawieni a wiecznev,o, a.byś zasia<i! w 
niebie i i.a żona kolo Ciebie, i nasze dziatki 
jeszcze dalej, ni ech wszystko BoR'a chwali. 
Teraz po trzykroć wykrzykuję: niech żyje mój 
Mąż kochany! Tego Ci życzy Twoja żona 

M.W. 

---~-lt 
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POLSKI SKLAD LOKC.IOWY w HERNE 
t 

nlieB Dworcowa nr. n, 
w miejscu pana M. Bartoga.;. . 

Z dniem I października otwieramy ak~ad lokeiowy, na eo już dziś zwraeamy uwagę Rodaków proszĄe o po. 
parcie naszego przedsiębiorstwa. 0 

Wladyslaw Malko i Sp.f 
Chorobyskóme, I 
łupież, gra czoły 
choroby nóg I 

Such!\ i DloAr1' łnp1et, 
łupież łuskuwl\. iirą,Cj\ ht
pież, łupiei w brudzit1, 
łupieś na 8Jłowie, piegi, 
wyr.zuty, 8wier1:bi11czkę, 
ł:yły kurełłowe, wrzody 
nanogach, moll:rzenie w 
jóźku, wypadanie włoeew 
zos~łe w wielu wy
padkach ueuniote prz~ 

P.ani F. Wolff, 
Boehum.,Kreuntr.16 
w pobliiu dworca połu-

·duicrwego (Stid). 

Dom 
i morgę ziemi zupełnie 

przy ~ieście leqcej jeat 
1anio do aabycia. Zgło
tsi~ się można do · ' 

· \ł'ladaka, 
Be c h u m-H o fa t e de, 

Ber,etr. 2. 
„ 
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. Hurtownie, dobry . towar i tanio!!! 
==========:::::mBZ=r.J:C:::::E::C==:::::::::=:::.:::::::::::.::::::i;:::~im:m:::::::::=amm::=:===========~ 

Z dniem 1-go paźdde-rnłka rb. otwieram 

w WATTENSCHEID, Johannesstr. nr. 14 OC 

hurtowny handel cygar, papierosów i tytoni, ,:z 

sprzedawając tylko tow~r dobry, jedyny z pier\Vszorzędnych firm polskich. 

====::::::::1==== Za dobry tewar gwaraatuje 81~ ! ::m:::::::::zci:==== 
'Nowo zakładajf\cym interesom . u<lzidam odpowiedny rabat, i przy .ern fl 

dajQ najlepsze informacyo skąd dal~y towar spro:waduć aby niepopaść w l·ęce 
oszustów. 

7..iMracam takie uwagę na wielki wybó1· rr ABAKI DO ZAŻYWANIA kownień· . 
ska, która "' tej stronie najbardziej za„rowadzona. Wysyłam takową w paczkachP ~ 
~-funtowych jako i beczkach pocz~wśzy od 25 hat9w do lO~ł funtów. · 1 

O łaskawe poparcie mego prnedsi.ębiorstwa, Rodak6w jak najbardziej proszę. m 
,j 

FB. KRAJEWSElf 
Generalny zast~pca znaaej firmy· B. Kasprtwicz G1iezno-6nesen. 

d·< 
111 
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·Bohra· spesebność ! 

Fabryka papierosów ,,Bessarabia" 
właściciel J. Pawłowski · 

Swój do wego! Swój io aweflo ! 
Jedyna polska destyheya W Westfalii~ 

\ \ 

~ • w Bydgoszczy .(Brombera) ~ * poleca szanownym Rodakom, kupcom i przemysłowoom po cenach najtańszych. s 

. 8 .„ .n•Jlepto17 t•war. 4111 . 
poleca. wszelkie swoje wyroby w najrozmaitszych gatunkach jako Pra-wrdaiw-e polskie wina 

speoyalnośó: ----- wszelkiego rodzaju likwory, koniak, rumy, aralii i .t. d. 

; . PralWd-złw7 •led kaaatelańskl, 
~erkur * Noblesse • Trójki 

Turc;foff • 4t · sokoły ~ 4) Narodowiec . 
· najlepszy nap6j dla. zdrowych i chorych. 

s p e D r .• I ·n •••• ------

~ fł * Ben·hur. ~ * • "Zgod.a" 1 „OWOOOW'ka".· 
Właściciel : . Zwracając Sza.nownęj Publiczności . tównocześnic '.uwag~ na nieklejon.ą, 

lecz pr-asowaną bibułkę, której używ~ SIQ do. wszystkich m?1~h. wyrobów, . a 
która bez kleju, odznacza:się czystością i przeto me wpływ.a szkodliwie.na zdrowie . 

..,- Cenniki na żyezeałe gratł11 i franko. -=-a ~G • . EW.aśN I E:WSKJ: 
Generalny zastępca: Fr. Krajewski, Wattenseheid. 

- ' . !~ . . . ' ' . . . ' - . „.~;. . , ·. ' 

Prawdziwa 

oykorya Re•aga 
jest I 

„ najprzedniejsz~m, najwy~at- ~ 
.! niejszym, naJzdr0wszym i „ 
:_ najtaAszym : 
i •••ałkle-a •• kaWJ'~ . t 
1 Proszo dold&dnie 11& f.rmo uwua~ ;o 
~ F. F. Ile ... , =
~ Szczecin. Berlin. Coepenick. : 
"; J enera.lna. ageatur& l akład f&bf!- • 
'l c~y u ~ 
= Stef. Neymaaa, ;. 
fi Wallae. ul. Karlstr. ie. 

'l'elef'on nr. 2289. 

Pestbestellungs-F ormular. 
Ich bestelle łtlermdt ~i dem l(aiserli

chen 'Postamt ei.n Exemrplar der Zełtu11g 
„Wiarus Pełski'1 aus &chum (Zeitungs
prcisliste 12&). rur · 11·a:s IV. Qua~tal 1904 , 
und: zahe a.a Ab~nnom·eint und Bestellgeld 
1,92 Mk. 

ił 
~ t e. 
'"d a ,p 

-·~ ł1 
~i 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ha:ben be
scheill iit. 

. . • • • . • • ' d. • • • • , 1904„ ~ 

Kaiserl. ,postamt • •• • • • •. 

Baeznose 
Rodacy w Herne i okolicy! 

prania i wyidżymarua, 
orar; 

Polecii.m ezano-wnym 
Rodakom mój 

skład 
żelaza, . 

maszyn 
do gotowania, ezycla, 

wszelkich sprzętów kuchennych 
pe ee&ach. jalt. nl\JłańHJt-h 

Zakupione rzeczy odett.wiam franko do domu. 

Za gotówk~! Na odpłat~! 

,' Stanisław Jankowiak. 
BEBNE, •liea Nowa Rr. 35 

,,.. B O C H U K , Gaebeaaastr. ar. 9. 

/ 

· Skład po1$ki w Kaslropie ! 
Szanownym Rodaczkom i Rodako-m z H.&• 

l!łtrc'tpa. i okolicy polecam w 11ajwiększym wyborze 
& po cenach najta~szyeh: 

Ubrania dla głrnik6w do pracy. 
„ · lł.laterye 

nn. euknie dla ulewiast, na fartuch„, blu2ki, na 
nasypy i powłoki. 

Jtłetae de koHwl, ftaaele, bar
. claaay, kołdry de 11pa.ia 1 •e Ila· 

k17waaia 16żek. 
Pierze darte i puch (kwap). 

llieliz•~• 
kosr:u~e, półkoszulki, kołniet'Zyki, manki6ty, ?iC-miki, 

krawaty itd. 

abra1la podht miary 
ptd gwaraa.cyit debrego 1&9eni& dost.arc2am w krót

kim cz-asie. 

Wielki skład materyj na ubrania 
dła męic1:1r.a i olłłoJ?,OOw. 

Ceny ba ... &49 ... „, ___ _ 
---- 1Jełap •kera I rzetelna t 

Rodacy I Postępuj.my zalhze według hasła I 
8 ·wej „ s·wept 

Z emae11nkiem 

Andrzej Nowicki, 
w Kaatropłe, ul. Bahnhofstr. 4a. 

c 



Mr. 225. Bochum, piątek 30-go września 1904. Rok 14. 

• odzienne pismo fodowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z V.'Yic.tkiem dni poświątecznych. 
Przedplata kwartalna n ~ poczcie i u listowych \\ ;,·::osr •1 mr. 50 fen., a z odnc ~zeniem do domu 1 mr. 92 kll. 

Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
W imię Boże za Wiarę i Ojczyznę 1 

Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen., a za 
og-loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często ogJasza, otrzyma rabat. - Usty do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokl:ld-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. R.ekopisów s;ę nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstras!:-e nr. 17. - Adres: "\Viarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! UczcUił dzieci swe 
· nówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
>olakiem, Ido potomstwu swemu zniem
;zyć się pozwoli! 

Z wypadk6w d?lia. 
em Alf'abet łaciński w szkotach ludowych 
ce zniesiony nie będzie. 

Póilurzędowa wrodawskai „Scihl. Ztg." 
chPisze: Donies:·~-nie pe\v111ej gazety pio1ls

. ieu , jakoby \V Księstwie Poz,na;(1skiem za
tnierzaino za1prz:cstać nauki alfa.betu la
~ir'1skieg-0 jest zmyś!.01ne. - Gazety hak. 
d·odają do powyższego taką uwagę: ,.Być 
nwże , że id·oniesie.nic gazety polskd! było 
przedwczesne i rozporządzenie te1j treści 
wyda:ne nie będzie. Nie wyklu1CZ<ł! to je
d'nakmvożJ, że: wlaidza szkólna1 spra.rwę tę 
jeszcze w.cźmie pod rnzwagę, czego się 
Polacy slusz.ni1e obawiają. 

Ośmiu ludzi zabitych. 
Straszne nieszczęście wydarzyl•o się 

wczornj wieczorem w piątym szybie ko
pah1i „Generał. Biumen:thal" w Recklilng
hausein. Belka się z1ł'amała pod rusztowa
niem wskutek cz.eg-0 zawalito się caJe ru
sztowanie zabijając 8 Ind'zi i1 raITTiąc 2 
ciężki01. 

Telegranay. 
La s P a 1 m a s. Puowce niemfockie 

„l(apitan Menzel", „Mylos" i „Pyladia" 
wiązące IO tys. ton węgla an1'iełsk. zawi-
ęły 27 bm. do Las Palmas i oczekują dal

szych rozkazów. Parowce dostarczyło 
niemieckie towarzystwo „Hamburg-Am~ 
rika- Linie". 

T o k. i o. Liczbę chorych i rannych 
żołnierzy pielęgnowanych obecnie, w Ja
ponii podają tródła nieurzędowe na 45 tys., 

·z których 9 tys. już do tyla wyzdrowiało, 
że wysłano je w góry dla pokrzepienia 
zdrowia. Wypadllii śmierci są ba1rdzo nie 
liczne. 

I( o n s t a R t y n o po I. Parowiec ro
syjskiej floty ochotniczej „Niżny Nowogo
rod" przewozi 1 OOO żołnierzy na wyspę 
Kretę, aby zast'Jpić dotychczas-OW'ł rusyj- · 
ską załogę. Obecn~ załogę przewiezie pa
rowiec do portu Said, gdzie oczekiwać bę
dzie dalszych rozkazów. 

I( o n st a n ty n op o I. Mimo protestu 
anglielskiego, otrzymafo niemieckie tow. 
akc. koncesyę na urządzenie p<>ł~cu~ia 
telegraficznego d:mtem podwodnym pomię 
dzy Konstantynopolem a l(onstanc~. 

Polacy na ebezyźnie, 

GełsenkiC'chen-Ueckendorf. Pozdrawiam 
Sza1nowną Red.akcyę i wszystkich Ro
daków na obczyźnie a zwłaszcza ziomków 
z piowiatu1 rawickiego i gostyr1skie.gio. 

Szanowni Rodacy! I(:a1żdy rólniik~ który 
sprzątaić pragnie, wprzód zmsfać musi, a 

1do zastewu mu1si mi.eć pewien cz.as, na.wa
·CZiOny. Tak i my, kochami, Rodacy, któ
rzy pragniemy czerpać i sf}rzątać oświatę 
zdrową, musimy tera!Z. pomyśleć o zapisa
·niu1 dobrej ga1Zety polskiej. Tą nam n.aj
bli1ższą1 wobec Pofalkówi ,na obczyźnie nan
zasłtrżeriszą i o n.as starającą sh~ gazetą 
iest „W.iarus Polski" WJ Boch'Um. „Wia
rus{)wi. Polskiemu·'" prawie wszystki.e to~ 
warzystwa· n.a: o.bczyźnie w ·znaicooej mie
rze sw&1 ro.zwój zawd'zięczaią, także: i 
wszełkieJ inne orga.ni,zaciye. 

l(ocbarni Roda-cy, którzy gazety czyt~
ciiei, z.pewnością czytailiśdc spraw.oz:cfania 
i mowy e pa1rlamentu niemiedciego~ A 

który z posłów polskich poruszył pierw
szy naszą d-olę robotniczą nai obczyźnie, 
który w każdej swej mowie nas Polaków 
wychDdźców w l obronę brał? Czyż ta1·d 
Rodak, który jeździ w jedną n:edzielę aż 
na 4 wiece na obczyźnie i do ludu przema
\Yia nie daje dO\\iOdu, że kocha lud? O 
tak. kocha on naSI, bo saim jest clziec'kiem 
ludu i zna jeg{)1 dolę. Myśmy nie wybraii 
go na posła\ tylko rodacy w Polsce, więc 
tern więcej winniśmy uzJ1ać jego starania 
i0 dobm nas rob0tników polskich na ob
czyźnie. Nie jest to żadem h::igacz:, żadw 
dziedzic ani posiedzicie! dóbr ziemskich 
jak niemal \vszyscy inni· posłowie, a mimo 
to, nie szczęd'zi ni trudów nL k·osztó1\v, alie
by się tylko mógł z nami porozumieć, d.o
w,iedzicć się, co nas boi:, co nas dręczy, 
aby mógł potem przy Qbradaich \\T. parla
mencie w nas, mówić. Nailep,ie'j się temu 
Rodakówi posłowi wywdz:ęczymy., jeżeli 
każ<ly zna1s będzie się staraL a1by Pola1cy 
na obczyźnie trzymali się wiernie sztanda
ru polskieg{> i katolickiego. 

Po\vi-edziaf em, że powi1rnniśmy' czytać 
,,Wiarusa", aby się oświecić, ai wiemy, że 
wszylSltkie 'via<liomości z. ·wszystkich stron 
przynioisi ,,\Vi.arus, Polski". On dlai nas 
zalłożony, dlai inas pracuje, to teJż jest na
szą świętą pot\\."irnnością1 przedewszystkiem 
.,,Wiamsa" popierać. ,,Wiarus Polski" ma 

1 nicprzyjaciót ze wszech strom: h.aikatyści, 
socyaliści, centro.wcy, a. także niektórzy 
wielcy pano\vie z stron mdzininyich ujaida;ją 

1na mi ego, ai t·o tylk<Ji ze zazdrości, że nas 
na obczyźnie dziś dobrze ·zorga1n.izmvaJ i 
iQ.Świecil. Ci paulQl\vi.e, którzy też się .ni
by to lu<llowcaimi mi.emają, przyz1niauą sami, 
że dosyć daleko postąpiliśmy 1iapr21ód', ale 
to im wcale nie maże w ich gł:owa1eh' się 
J)Olmteścić. że obok g-o-rliwych Rodaków, 
glówn~e. ,,Wiarus P 1olski" się {kJ , ;.gv przy
c-zyni.t Ja, jako robotni1k odpowiadam 
waim pa11k01wie, nie wtykaijcie nosai, gdz.ie·-. 
ście nie diali grosza. 

Cześć i· Sila:wa Wam, którz.y sie trosz
czycie o dobro nasze narodo'We, czytatiąc 
dobre i, JYD1żytoczine gazet}~, jak ,.Wia.rus 
Połski". Ale nie usta.wadcie w pracy, 
·jeno b;erzmy się gorąco do dzielai, aiby 
wszystkilch ospalych obudzić i pozyskać 
d'la sprawy rnaszeij . Osobliwie ty mlło
dz.ieży polska, która na, Bo~e na1rodzeinie 
doi domu: się wybierasz. pami.ęta1L że i Ty 
d'z.ieckiem 01jczyzny ·nasz·ej jesteś i kiedyś 
masz przyjąi6 obowiązek wychowalnia 
przysz1ych -pokole11 na d.zielnych sz.einni.e
rzy1 polskich. Nie; nale..ży zatem zawierać 
małżeństw mieszanych. Jak się to md'zi
'ce wa1si deszyć będą, kiedy powrócicie a 
tak pięknie w na<szd Oic.z:yźnie. pomówić 
i bard z.o. pięknie ta będ'z.ie ! - Przeciiwuie 
z:n6w, kiedy zaczniecie op·owi·ad'ać o ~,Gu
stach", .,Lrzadt~' i „Lotach", albo o sz:wab 
skich ,.ferajnach"! A panowie nd „wyż
szej" Polityki, skoroby którego z, was spo
tkaJi., od.· rnzu by powied'zieli: T{)I my mo
żemy jeszcze dalej za pi-ecem siedzieć., bo 
·na ob-czyźnie też jeszicze dale!j ni~. piostąpiili. 
- Na dzisiaj kof1cze i jeszcz.e . wszystkich 
dobrze myślących rodaków pozdrawiam, 
a w lrońcu1 wofa:m: Niech żyje ,,Wia,rus 
p ,0,lski" i wszyscy Rod'a~y, którzy go po
p·ierają i dla sprafwy narooo·wtj pracują! 

Robota•k z po4 Sarnowy. 

Polityka antypelska. 
Z kół miarodaw;cz.ych po~awiauą si~ 

ra:z. po1 raJZ w ga1zeiach rządowych artYlk;u
ły omruwiające polityk~ a•ntypolską w myśl 
programu hakatystów. Artykuły te. ma~ą 
n:a ·celu1 z.wrocoo1c UiWaigi, całego spo.łe
czeństw~ ni:e.m'łcckiego na. dzi'cltnice po.1-
skie. i rachr;ca.ni-e Oigólu do walki przeciw 

Polakom, a pochodzą one wszystkie. z je
dnego źródła. Takie systematyczne obra
bianie opinii publicznej nie puzostalo bez 
skutkó\v, jak to w życiu pry\vatnem i pu-
blicznem codziernnie sprawdzamy. . 

Nie \vszystkie jednakow,oi gazety nie
mieckie podają przesłane im w tych spra-
1\vach zdania w oryginaJinej formie, lecz 'ka
żda• stósownie do kierunku· zaprawia: je 
w swój sposób. 

Dla nas zaznai·omienie się myślaJrni 
wrogów na-szych o nas jest rzeczą lroITTie
czną1 . by tern lepiej obrcinę naszą prowa
dzić i przygotować s:ę na wszelkie ni.espo
dziiamki. Ostatni10 ogli0szone artykuły ga
zet niemieckich o sprawie polskiej są zaś 
jeszcze o tyle ciekarwei, że znać \V j1~dnych 
zawód i piocieszanie się przysztością1, u in-
111-ych za,ś namiętny i brutalny ti01n tak1że 
nie świadczy c za!dow-0leniu ze skutków 
polity'ki1 antypolskieli. 

l(onsenvatywna, p(Jzostauąca w bli
skkh stosulll'kach z ministrami pruskimi 
,J(reuz. Zeitung", 1omawiaiiąc obecny sy
stem! rządow'Y stosowainy na ,,kresach 
wsc.lm<l·nith", wyraża pewne \Vątpliw10ści 
co dio Jego skutków. 

,,Mybyśmy szczerze pragnęli - pisze 
ten ()PgaITT, ~ d.ać temu wia,rę;, że stosunki 
te uktadaJą s!ę korzystnie dlai pa1istwa i 
niemczyzny, niestety~ wciąż ai wciąż Vo·
wsta1ją wątpliwości, których nie fatwo się 
vyzbyć. Cl,odzi wlaśnie o to., pod jakim 
kątem widzenia rozpatruje się porożenie na 
wsch:odzhe. l(to patrzy tyko na d'zia~aJ
ność pa11s.tw.ową i widzi ów ogromny na
kład pracy w przeciągu ubiiegrych 20 lat, 
ten mai zu;pel1ną słuszność, jeżeli powia<la, 
że to nie mogą, być bezpłodne. wysilkL A 
jed!nak takie p.oimowanie rzeczy nie 111lQłŻe 
da1V.nać zupelnie wyczerpującego obrazu 
rzeczywistego pofożenia. Nie to, oo się 
rzucai prze·d oczy, winno być rozstrzyiga
jącem przy glębszem ocen~aniu, lecz na 
odwrót, to, co się. usuwa z. światłai dizien ... 
negq, a uatomiast zaiz.naczai się, w cichośd 
pry.w1atneg0i życia. W tern zrozumietlliu 
atoli! wciąż jeszcze jest wątpliwem, czy 
niemieckość się rozwija na wschod'zie, czy 
też nie za1zna.c-za się jej :\Vewnętrzny roz
ildaid. Ba, wi1~lu narwet jest ludzi\, którzy 
o tem ostatniem głęboko są, przek1011ani1, l 
dla tego uwaiżatią każdty grosz. wydany na 
politykę wscho•d1n:ich 'kresów, za wyrzuc()l
ny pieniądz. My zaliczamy s!ę tak mało 
do grnna1 tych pesymi·stów, jak nie może
my przyznać slusz.nośd z·byt zapalonym 
o·ptymistom. Pra\vidai ato.U nie leży, jak 
to się zwykle mówi., w. pośrodku. Tutaj 
mamy do czynienia z zadaniem\, którego 
rozwiązanie na1Stąpi1 d'Dpiero w: o<l'legtei 
przyszłości. Dotąd- wyirzy.maliśmy dopie
ro potyczki· przednich straiŻY, wa1lka r<:»z
strzygai,ią1ca odbędzie. się prawdopadobnie 
dopieror za lat dziesiątki. Nie trzeba oo
wiem zapominać, że Polacy to na1ród <lwu
dziesromilionowy, r-0zporządz.aJący niespo
trzebowanemi zapasami, sity nairodowej". 

P<Jdobne zdania wypowiada narodo·
w10·-lib-er.a.lna i haka.tys.tyczna „Nati10nal
Zci t:uing". 

,.W~lka, jaką niemczyzn.a z rządem 
na czele sta1c·za z rucll;~rn wsz.ech'J)()lskim 
- pisze - jest, jak ka;żda, walka iniarod:o ... 
wościowa, ro.z.prawą, która pomsza liczne 
i cenne interesy, mające u:zasad'nien.ie w 
rozwoju historyicznym, a .bronione z za
ciętą energią. Dla tego tci. walka ta n:i'e , 
może się wyczerpać w przeciągu rt01ku, 
aini w P·rze:ciąigu 1jed'nego pokolenia ludzkie- , 
kiego, ale wymaga o<lpowiednjego prze-

· dąigu czasu i musi s.ię ciągnąć przez klika 
pokoleń. Aby O'.Cenić motli!W'Y cz.as trwa
n;i;a tego wielkiego, ina.rodowego i kulruraJ
oe:g-o dzicla, trz.ebQ. umzł~{inlc - a. nie 
zaws-ze uwzględn-ia· sic: rnaczenie teg'(}1 

-

żl~ sita: przeci\\"nika1 nie ogranicza s:G by-
1naumniej na owe cztery do p'.Qciu miliDnów 
ludności polskiej w Poznańskiem, w Prn
siech Zachodnich i na Górnym Ślązku. 
lecz, że mai ona ·nieomal niewycuipane 
zapasy siły ludO\vej do rozp.orządze.n:a w 
sąsi·ednkh, częścią ros}'fjskich, częścią au
stro-v.-ęgicrskich obszarach z ludn>0ścią, 
mówiąicą po polsku. Ogólną liczbę żywio
lu polskie:g.o, który uwaiża:6 należy za armie 
ruchu zupclncgo WY'Z\v1olenia się politycz
.nego,, a, który z,w·rócony jest przecii.v obcc
U1e'mu1 stanowi po'siadania niemieckiego, o
bliczai się ta!kic: już ze strniny polskiej na 
20 m;1lionów ! Będzie s:ę. trzeba. zatem zł'.! 

strony niemieakiej pogodzić z te:m, że w1al
ka .narodn\\18ściowa na kresach wscho
dnich d:Opiero si1ę rozpo•czyna, i że, jeżeli 
się n:i;: mylimY], z bi~gi1em fa,t nabierze ta
kich mzmiarów, o których pra-w~dzirwe W'Y
obrażeni:e dać będzie mogla tylko objckty
wna, nieu1strnszona ocena stosunku s.iły 
p rz.eównika ". 

ObiedwJe gazety po<lHo;szą, że \\alki 
nairodmvościowej rnie toczą niemicy z, ma
lym 10.d'lamem nairodu nia:szego, lecz z ca
łym 20 mitll()nowym n.a.roo!em polskim. I 
>dla1 tegOI walka, tai nie tak szybko dobiegnie. 
ko(1ca. 

Na· tmchę. od1nietllną nutę zaigrała 
,.Rheunisch Westf.-Ztg.", którą przegl-o
sitai ueszcze „tlamburger Nachrkhten·'. 

Da:w.no już nie spotkaliśmy si~ z ak 
brutalnym; ii bezczelnym głosem hakaty
stycznej prasy. 

„ttamb. Nachr." pisząc o koniccz1niości 
.naJhe:zwzgilędniejs:zego p1ostęp0t\\r<a1n1ia na 
droozi.e polityki antypolskieg i uchwalenia 
nowych śrooków w tym celtt·, zaczymai 1od 
historycznych niby to d'°wodlów, w1 któ
rych obrzucaJ błotem wszystko, oo P>O!a
kowi drog'ie. Pomiędzy iinnemJ chlopa 
polskiego naizy·wa. pól-bydlęciem\, którego 
do.piem kultura pruska1 do cz.ltQ\vieczeń
stwa dl{)'prowa:dziła, Sobieski!f'_,go, p'fZedsta
wia jako skoiń'C'z1ooego łotra, a zastępy pol
skie pod; Wiedniem, jako sza)jkę rozbó.i1ni
ków., ·g>0towych stanąć poi stmnie tego, 
Który wi!ęce~ zaplad; podobnie plwa na 
bohaterów na:szych z ery 1napoleoif1skiei. 

Po tym wstępie przechodzi do obecnej 
polityki antypolskiej. Wszelkie d•oty1ch
cza&owe śro:dki uwa;ża: za. niedostateczne. 
żąd1a bezwzględnego zabronienia wpu-
szcza;nia do Prus robotnika polskfogo z 
Galicyli i l(rólestwa P>0łskiego, 'który niem
com zarobek odbiera, a przy samym kuń
cu ta:ki ro'zwiua. prcigram: 

,,Ażeby p-0<lciąć agifacyę polską,, pra-
sa p>0lskai powinnai zniknąć zupetni-e, nam-. 
diowe. polskie: t0warzystwa1 ,nawet tak 
zw;me rolni'cze i ekornomk:zne" powinny· 
byić rozwiązane, grnn~ce dlai kaiż<l'ego Po
laka za.m.łmięf:Cj, wszyscy Pofa.cY1, którzy, 
1n1ie są tutejszymi poddanymi' powinni być: 
bez,względnie wydaleni. Zpolszcwnym 
dia1w:niej nazwiskom nale'ży P'fZY:Wrócić 
datwne ich nłe.mriecki-e brzrniienie, wszy
stkie ·nazwy miejscowości polskie zamienić 
nai inii~mieck'ie, urzędnicy Polacy powilrnny 
być W1 czysta niemieckie prz.en.iesieini 
strony, a ina kh miejsce rdZe111niie niemiec
ki-eh trzeba przysłać męŻÓ\Vi W: oko:lice 
spolszcz.one. Samo przez, się rozumie się, 
że za!ka'z.ać należy chorągwi'., kokard, so
kolskiich odznak przy polskich uroczysto
śdach. Należy wyprarować a:ż do najdro
bniejszych szczegó~ów i jak ua!iśdślej 
przeprowad·zić daleko s.ięgaliący system, 

. któryby ws.z·elk"l agitoc.yę, czy to słrO'Weml, 
czy piórem w zarooku zdusił i polożył 
tamę wszełkiiej demonstracyil zre strony po-

' laków. Ntiłurainie skutek pcl1ny ta1deigo 
postęPowiania uwidlocz111i się dopłem po la'

. tach, ino.że dop~cr-o dalsze generacye od·
czuć g.o będą too·&'łY, ale {:e] os~ągnie si~ 



~' ten sresób, p.cvJcza_ gdy przy .obec~1cm 
1raktowaniu spraw l}Olskich, Z\\·yó~snYo 
Polak6w zapcwn!onc. A rnby to znaczy
ło. ·wiedzą dabrze czytelnicy ,)iamb. 
Nachr." z Ecznych artykuló\\. 

Otwarcie ogłaszają, o co niemrom 
.chcd'zi, .,Iiamb. Na-chr." i niemniej „Rh. 
.Westf.-Ztg. ", która pisze, że Polaków u
''raża się słusznie Jako niewi0Iników1, że 
Pi0lacy ja.ko- czynnik polityczny z widDwni 
:zni:knąć muszą. 

Takiego zdania sąi wszyscy \vrngo
'v ie nasi, chocia·ż wielu z. ni'ch tego ohviar
cie nie vVYP-0\\";a<la. Dla t::go ża<lnemu Po
Jakmvi ludzić s'.ę nie "\\"fOlnlO. Wafka1 to
._zy się na życie i śmierć, a zwycięży nic 
-cza:scm silniejsza1 p;ęść, lecz tylko silniej
szy duch. 

5±2± -
Z wojny rosyjsko-japońskiej. 

W .Mukdcnie 1oczekują bitwy w pobli
żu mLejsoowości Fuszon, pol-0oonei <> 45 
:ldm. na wschód od miasta, w -0kolicy wiel
kich kopalni węgla. które teraz, gdy Jen
tai jest w p<>siadaniu Japo11cz:yków1, mają 
tern większą wart·ość dla rosyuskiej k'Olei. 
Do Fusz10.n. zbliża~ą się przed'.nic straże ar
m:f Kumkiego, zebranej między· Benrtsio.
puste i. Bentiku. Przednie kolurnmy 
gel!1'erala: Nodzu' i Oku· zajmują kopalnie 
Jentai, mia-steczk-01 Jen.tai hlisk<} kolei ·i da
lej na zachodzie miasto San<lemi. frnm 
,,;szystkich trzech Cl!rmii jest zasJoinięty 
przez bardzo silne bryga.dy;, wysunięte na
przód. Nawet ofoolicznym Chiń'Czykom 
przejście przez ten k1ord·on jest surmvo 
wzbmaione. Wzdtuż rzeki Liao mniejsze 
<Jiddzklty japofrskie czuw:iją na<l: bezpie
czeńst\vem transportowych <l'.ż.oników z 
polud,nia. Glównc. sta111orwisk·o w1oisk rn
syjskich jest na pagórka·ch, wznoszących 
się łańcuchem okol 16 kim. na polml.niu 
rzeki lim~, o 12-14 kim. 1m po!u<ln:ie
wschód; od Mukd'enu. 

Ob-iedwie strony przygotO"\\rtdą s:ę do 
walnej r<>z.prawy. 

Z Tokio donosi „Daily Chronicie": Ko-
1e<l od Portu Arturn dio łiaj'czengu zam,ie
nioniOl na wąskotorową. Kursuje na niej 
60 lokomotyw i 1000 \1,raigonów. Jest ona 
wielkiej \Vagi1 dla Japo11ceykó-w~ gdyż port 
w Niniczwa:ngu zamarznie w potowie paź-
dziernika. 

Jap.oińczycy wybud<>walii także kołei
kę wąskotorlO\vą z Antu11g <lloi Pengw.al.!11g
cze,ng dzięki czemu otrzymwią prnwiant 
regufa.nn.i e. 

Dr. Westw„ater, który prz'ez. widu. lat 
mieszkał w Liaotiangu ośwfa.dtza., że zima 
jest najlepszą porą roku do prowadzeini~ 
W()l.i;ny W' Ma!I1<liżuryi pclud:niowej, dro~i 
bowiem znajdują się d'zięki1 zmarztetrnu 
śniieg-Oiwi w dobrym stanie. Pomi~rno. że 
zimno jest ;znaczne i termometer spada 
niekiedy do 25 stopni ni:żej zer~ to je.dnak 

R ESURREKTURI 
P@wieść 

J. I. Krasze.y.,·s~iego. 

( C~g dals;zy.) 
\V chwili· śmierci starościny, I-forysz~ 

łrnwie nie miel~, oprócz ksi~z.ai Kwlebiaki 
Szmula, ni'kog:01, ooby się. mógł na!Z\i>'ać 
pirz:yiacieleirn domu„ Doktór ttordzisze\v'\.. 
skj., pomimo sza<:unku dla panma Cecylii, 
ch;~Qp-CÓW zawsze na.zywa~· tmtniami i by{ 
te-gin p:rz.ekcinaniai, że· t-01 marnie ziginic. 
Mniejsza by byto -0 p1·zy~adół, gdyby mi-

, fość ttenryka ni1~ ro·zbu:dizila1 niema.wi:ści. 
Stary Slarwczyński jemrJ; przyp'.sywal nie
znośne po.życie córki1

• z zięcieml, a 1\1.aiz.u
f{}\Vi'Cz podburzał go \.Yciąż, w1 uszy kła
<ląc, że się łimyszków naJe~y pQ;zbyć z 
pJwiatu. Od!.rraiża.I s!ę TJJavn::t, że przy 
.spos•ohności zni:nvu w teb paln:·e Henryko-
wi. 

- Ta:k, tak - mówił Sla·\vczy11.sld -
i do tmmy póidziesz ?.„ Tu trzeba rndzi6 
imtczcj. aby to' śmiecie wyforoować. 

R.ad 1n'.e rad z '. ę~ mus!al teściowi zo
sta\vić pole <lziafa1nia w kwestyi· usanięcia 
lforyszków. Stary Slal\\·czyf1ski byt to 
szlachcic d1::iwbkiewicz. \V m:arę , jak mu 
się majątek P10wlększat. mr_bierar wiad·onro
śd, szczeig&lnicl zaś pra.wnicz-ych. Nie 
()beszf.o s~Q żadne jego kupno bez procesu. 
W środkach nie przebierar, chociaż nje JX}

pelnit n:'C, za coby ia>\\'Ilie móg.t odpowia
dać; ale w p0stępo:\vaniu ani· sztachetnośd, 
~mi delikatności żadnCfi nie posiada!. Bę
dąc świa<lkiem1 SOOpnk)Woi ruiny tturysz
kóW, doskonałe znal wszystkie ich intern
sa„ Zro:zumiail ! że aby kh z okofky wy-

\\ dnia~h. w których s!uike śv, icd jest 
bardz-0 cicplo, tak, że można " ' 6wcz3s 
maszer-ewa~ 1na\\·et bez płaszczy szczegól
nicrj jeżeli niema wiatru. Wobec te.g-o op-c
racye \\-o}cnne można przez caJ~ zimę pro
wadz;ć bez najmniejszego uszczerbku dla 
zdrowia Ż-Olnierzy . 

Dzienniki l-0ndy(1skie t\vierdzą 113. p<:i<l
stawie <>trzymanych depesz, że p1J1Iożenie 
Rosyan w Porcie Artura jest \\·ręcz roz~ 
paczliwe i że nieliczni już iobr.ońcy wy~ 
czerpani fizyczinie i mmalniei, nie. mogą już 
na1\vct ma1rzyć o· dlu•iszyrn opiera.niu się 
zaciek!ym atak.om przeważających liczbci 
J ap!Ończyków. 

P10ta1 jap0f1ska prowadzi bardz,o ostrą 
bioka1dę i liest przek0naną, że uda s:ę jej 
zdobyć resztki floty portarturskiej. 

,1Daily Chronid;;" donosi, że mim-0 
smutneg<J< pDlożeinia komendant Portu· Ar
tura: Stocssel odpawied'ziaJ na· weZ\l;anie dD 
poddania twier<l'zy, że zastrzelić każe na
stępnego po.slaika przycho<lzącego z pa
d0bną pr-0pozycyą. 

Telegramy z Cz;fu t\vierdzą, ż~ stra
ty iapai'1skie p.od Portem Artura• &1 obecnie 
wzgJędinie b3.1r<l'zo malei. ponie"waż wszy
stkie stanowiska japońskie po<l P(}rtem 
Artura są ju-ż omvaro"\;.1ane, a d·o a.tatku Ja
·po1kzycy idą dopiern-v,iedy, ·kiedy artyle-
rya japiońs.ka zmusiła bateTye ros:sn!skie do 
mi.Jczenia. 

Odt wsc.t.od'u strzelają Japn-11czycy do 
portu. 

jest uuruer dzisiejszy w ktvartale bk~ią
cym, kto więc jeszcze nie zapisał na 
czwarty kwartał „Wiarusa Polskiego", 
powinien to uczynić konrecznie zaraz. 

l(to się spóźnił z zapisaniem gazety, a 
; P'ragnie otrzymać wszystkie nume'fy, nfecb 

zażąda na poczcie: „ZeEtung „ \Viarus 
: Polski" aus Bochum mit Nacltliefqrun.g" i 
rdoplaci d-0 prenumeraty lO fon., a poczta 

musi wszystkie numery od początku kwar-
taru dostarczyć. -

**•*~**~)~~~*(~·ci~& 
:Ziemie polskie. 

Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur· 
Tuchola. Zwołany na przeszłą nie

dzielę wiec odbył siG przy udziale oik10fo 
400 osób. Zagaif goi p. ctr. l(ara:siewicz i 
na, o:gó-lne życziertie obiąl też prze\-i.'8idni
ctwio. Posel p. Kulerski HJ'ŁWl{)dzil' s:ę gló
'\.Vlł'ie nad nawą ustaiwą, osadniczą o raz 

\kurzyć, trzeba bylo koniecznie cd~brać 
im gn.!azdo, w którem siedzieli. 

- Póki tu kąt bę<lą mie1ij
1 

m0sal!1ie -
mó:wiJ - ztąd się rch nie JJOlZbęd.zfemy. 
Trzeba ich koniecznie depose{fuwać. 

. Przysz.l-o. mu raz na myśl, że mdędzy 
m1e.szczanami zawiechows-kimi· a etk{}[I()
mią istniał zadawniony Pl'Oces o grunta. 
Za. życia star.osty skutkiem różnych \v1Jły
\V'ÓWk zaniechano go, czy to z IXlr\\'OOU 

przed'awni1enia, czy też. ; że na fiOiYSZ'.k.a.ch 
nX: do: utargowania nre bylo. Sla\vczy1iski, 
który o wszystki<em wiedział, a, ttorysz
kÓ\v1 nie.nawidzil, ul'Ożyl zręczny p-lan na
bycia.i pretensy~ Qd mieszczan za ta.inie pic
nądze i <Jd111owie11kł procesu. A że rząd 
chdat naby~ mury na: szpita1!i

1 
więc można 

by/o na tym int~rcsie grubo zat{)b'.ć. 
Porw{)dzenie tego geni1alnego· pcmyslu 

zależa.t-0 o<l wykona1niia. Trzeba by!·o pia
stęp.uwa·ć ostm.żnie, żeby nie obu<l'zić cz-uj
noś,::i mieszczan, gdyż ci.. zm:a.rkowa,wszy 
o DO idzi·e, mogli za WYS<)•)rn ·ocenić swe 
pretensye. Nadto należatd s· ę up::\:..'n.:ć,, 
czy mury zostaną naibyte. 

Zresztą Slawczy11ski tak s:ę za"\v:ziąi 
żeby wyrugmvać nieszczęśli\vą rv\l:zin~i 
że w o·statccznJści gDtów by; na '\\·et p.o
n'.eść stratę. byb ·lla. S',', <)jem p.Jsia,, · ić. 

W każ·dyrn in tr :·esie cl-c3.zywal wiel't:ą 
ostrożność i prze biegl·ość. P.0\1;icrzdw
\vnic rubaszny, n i ezręczny, \Vyda·•.va! s·ę o 
\vielc giupszym, n~ż byl ·w istocie. \Vyra
cho\val &obie, ż .~ n::iHat,·dc:j <loi<l•zie <lo ce
lu przy pomocy sądl()wego sekretarza. W 
tym celu udał s:ę do restaurncyi i kaza\v
szy ~<obie dać jeść, cze:kat. Nieba\vem z~a
\Vil s:ę sekreta1rz: w v.:yśmienitym humo
rze. 

Przywifali się &erde~ie. Sekretarz 
by/ rezolutny ł R·Sól, Cli miał to w ~ej 

z·da-1 sprawQ z czynności K-0:a pDlskie.gD. 
Przemawiali też Jeszcze p. Ossow'Ski 

z lwic i p. Bydlowski z rielp'.Jla, który 
wykazał snrutm~ p~nując1,; stosunki szk<>l
ne. 

I'omisarz stróżem trzeźwości. Pisma 
zacmodni-0-pruskic poda[;ą nastGPUiący !11'0-

'"T popis znanego komisarza; poliqinego 
Ma·uracha: 

W niedzielę, 25 b. m. odb:rwafo się w 
Skórczu zebrnnie polskiego tO"\\.-arzystwa 
Iu<lmveg'>ct na które przybyli' także poseł 
Brejski i redaktor „Gazety Odańskietl p. 
Palidski. Zebnrnie dvziarowal p. Maurach. 
Gd'y p. Brejski wyka1zywal, jak t1oi gcrrna
niza·cya pm\\ra<l'zi do protestantyzacyi, ko
mi·sarz przerv:al mu, a gdy mó\vca z kolei 
przt~szedl do ·wy(ątkcrwej usta·wy kok\Iliza
cyliiflej. -0dezv.rał się p. Maur.a chi naigle, 
wskazując nai S3!1ę: Proszę \VydaEć tcg-0 
tam cz!·owtieka', bo jest p;jany ! 

Wszyscy ohecni na sali Polacy byli 
trzeźwi, więc zastępcGl' przewodniczącego 
zapytał, kta ma, być pijany. Komi,sarz po 
długim namyśle \\'skaza.I na: jednego z \Vf.e
cownikó.w:, który natychmiast ·\':stal i za
pyfal sp•okotinie:; Jaki'em praiwem zarzucają 
mu pij.aństw·o. Jest to cztowiek z:nra1ITy z 
trzeźwiości. Ody \\·brew życzeinfo p. ko
m:sarza', prze\v1odniczący v,·z.brnnial się 

,wy<lal'.ć rzeikomcig;o p:~aki., komisarn J:1oz
'viązal zebrnnCe. Spra·wa na tern się 11ie 
skończy, gdyż \Vfadze muszą stwierdzić, 
czy p. Mamach 1nadc.lic s:ę na stróża trz.eź„ 
w1o·śd. 

Z Wiel. Ks. Pezuańskiegt>, 

Poznań. Wia<lc11K}ŚĆ obiegają.ca Dd 
pe"-~neg-0 czasu Po·znaf1, że z, obsza,;,·ów, 
które powstaną po z11ies'.eniu1 \Va!ów: for .. 
tocz,nych, ani kawałka, nie dostaną Polacy, 
potwierdza ,„.Pos. Tagebl.". R.óf\v!r1iez przy
puiszczenia „Dz. Ber!.", że Niemcy chcą za 
poo111o:cą tychże manipulacyi wydrzeć Po0-
iwkorri mand'at do parlamentu, sprav.<dza 
·się. 

Śmlg·ie!. Poli>cya w ~mi-glu za.brala 
ksf~garzowi p. WoJciechowskiernu z 'VY
starw·nego oknia broszkę srebmą z polskim 
or?em i na!ożyla na niego 15 mr. kary. 

I(ruszwica. Na węg'.1~.l bn.matny n~
traifi.f przy kopa11iu studni w g!'ębokośd 50 
mtr. gosp. p. Wilhelm Ifotho z Wielki:eigo 
Stawiska. P-0kłaict węgla; ciągrnie się 10 me
tró>Wi w1 głąb; -Obecnie wykopano studnią 
na g!ębcimści 90 metrów, lecz na \V·o<lę do
tychczas nie 111atrnf.0•;110. 

Poznań. Jubileusz. 50-1-e.tini:e(! prncyi 'W 
za!ko1nie św. Win!Cente.g.a a Paulo obcho
dzHa tut<::.d \vtzorau przev„•ielebna matka 
Irena Lus:zcze\\:ska, prz.eiożona zailda-0.u 
św. Józefa przy ul. Pi-otrn. 

Poznali. W sobntc \\1ieczi0rem "\vyd.a
rzyl10 się n.a drodize z Biedruska dl~ Po
zinainia wielkie nie~zczęście. Robotnik No
wak, zairu<lJ.niony u spedytora ttartwiga:, 
wy-slany Z.G'stal z kilk-0ma kolegami w celu 

!X LELUI 

naturze, że, nie będąc anł zlymh ani dQ
brym\ lubia~ - przekorę. Splatać kDmu 
fŁgla hyło <l1af1 największą r.ozkoszą. Choć
by nai\vet oo stracił na te:m, jakoś ·\v)'irzy
ma.ć ··nie mógł. 

Slawczyński lrnzaJ dać pun'Czu i rad 
byt ugnśdć sekretarza. z czego ten za.raz 
zmiarkował, że musi mieć w te.n1 interes. 

Pienvszą myślą jego byfo, ou by mu 
za fgla splatać , za-pyta.I więc: 

Pan z2pewne Jakiegoś guza szu-
kaisz? 

A 1-i.o g!l'z - za guz; cłrsćby się 
oberwało, w s'.ę o<lda. 

Zao.częli się śmiać glośno i donośnie, 
patrząc sobie w acz:y. 

- No, dajcie mf. panie sekretarzu, 
ia!k.Ł interes, chętn~e gG wezmę, by~:. nie 
prÓŻ.11'0'Vv'ać. 

Sekretarz ruszyl ramionami i m~Iczal. 
- W iecie co? przyszta mi m'yśl do 

g!owy - rzekł \Vreszcie Sla\vczy11ski. 
- A oo? - spyta~ sekretarz. - O 

·cóż idzie? 
- Tu przed laty p'.ętn.'.Zstu , czy SZ€

snastu.„ 
- Stare <lzi·eje. 
- Ale bo ze starsch gaiga1nów robią 

fl(J\!,-y papier, Ba którym asygnaty druku
ją - roześmiał s:ę siawczyński. 

- CM: bylo przed szesnastu laty? -
spytal sekretarz. 

- Ot oo by!o: - począi SL:.1\\·czy!1s.ki. 
- ll'lieszczan'.e mieli proc.es .o gruinta: z 
Iioryszkami. Naówczas te łapserdaki, byli 
jeszcze w pierzu i. zdusili sprawę. Dla 
C""~-e-g6ż.by miastecz.łm nie :miaifo się teraz 
o swioje u,pomnieć? Ot i sprawa... Jeśli 
zechcą. to ja n~ę pretoosye. 

. Wypowie~wszy co . mla.ł n~ sercu 
i myśE, dopiero teraz . spostr~ S!aw.-

zalatwienia pewnej ekspedycyi fr2 . ..: „„0 r 
wei do Biedruska. Kiedy wraica! wie .~via< 
rem. okoto. g.odz. 6 z pmvrotem11 rozb~ ·kmc 
Iy się lmrne. N., chcąc tako\\~e U'SP'O~ sób 
zostal prz,:z u1:c z. w-aza ściągniętym; u ·zatr 
pod kota \Y-Ozu, które przeszly mu p, tyd 
glo\vę, miażdżąc ją na miazgę. N. \Vy; 

nąl ducha na miejscu. Pozostaiwi.a on ż 
z kilkorgiem drvbnych dzieci. . s<Jbi 

Bydgoszcz. Duż.o już zlegó, 1 t3 w c 

sa,ma zle,1 slys~ycie, z. Byct.g-'?szczy. ~ a ~ 
wianka tegio niech m1 będzie wolno 1 • p, 
nuejszy arty~ulik ·~01:zucić: ~an 

Przed kliku rrnes1ącam1 pękl .d'Z\\-011 'Clloh 

wieży kościofa farnego. Dzwm.uo:no di dyj~ 
szy cza·s \V kleko0t, aż nareszcve odnc Sta 
k-orporaicyc uchwalily dzwony przela.:2. niei 

Ponieważ mamy tu doskonaJego 1 rac: 
siężnika, s1y1nąceigo na cały ob'szar z.ab niej 
pruskiego, przeto1 spodziewaliśmy się, 
tak·mvemu oddaina będzie praca prze-lai Ma: 

Stal-o się i.naczej. Ksiądz p~bois: ~1 ie 
Ma-rkwart byl zdania, ie pan ZawltaJj nie 
a:lrnratnie tego; zrobić nie będzie :rv1 • star i h< 
Ra<l.1ni parnfialni pp. M1sclkmvsk1; 1 R' ag:.

1 
niewski byli za tern, aty sprawę przela ·ie 
dzw1onów oddano p. Scłmlz.owi (Niem c 
wi) \V Oda1isku. l 

Stal:o s l ę. dz'\viony po:w1.eszo.n-01i l:.q -Of. 
zgrozo, zamiaiSt talk przepyszin1::1goi giiC g 111 

co nam tu dav,nniej z.wiastiov-,;al umczy:s że 
iż ści kościelne, mamy coś tak okmpne1 
Rz: c-o_ś . tak st~aszne:g? h~rczy i warczy. dz:: 

·w1ezy lmśc1e]nd ze a1z Z!lriO'Za czkJW'le ., ~ . s~:r: 

przejmu!ie; z-daje nam się , iwkoby Pain E -<l:. 
I · b · • Zl nas ukaral. Odeszły z1oto 1· sre 1~o; 1 n dl 

szlachetniejsze kruszce d'o Qda'ńs.ka, prz 0 . ' 

szto - tela:z.:J - pruskie żelazo! :11 c 
W k~~dY_m rc>:zie nie m~oiże~1~ za Kc ~~ 

nelenl! Uieisk1m teraz pow1edz1·ec: , . 
d . I" 1 Q ., SCll ,.Dz\v-Ony Z'\\'1.omą. .ecz. , rapy w d· , 

l . I" 8 
\:Ocą. do· 

Ze śiązka czyli Starej Polski. bie 
wa 

Rybnik. Najwyższą wieżę na, Ślą.ii 
posiadać będ.zie. i;ii~·st:o tutei.is~,e·. \'~ie. w~ 
budującego s~ę kosc!-Ofa wyn01s.rc bQ<lz1re 1 wi 
metrów wysokości. Prace \V'YkOnY\\'a\: sn: 
cze powii2rziono pewincli frnnre. \V Wroci w 
wiu. 

\Viadomości ze świata. 
Niemcy. W Afryce zmarl na para! bo 

serca mai<n· Osterhaus. R2 

- lir. Biilmv spotkał się W· tlombu 
v. d:. ttohe z. wroskitrn P·rezesem mLnl·stró cz 
molittim celem omówfonfa ważnych spra pr 
politycznych. kc 

- W Bazylei z:ebrafo się trze: w 
generalnie z.gromadzenie ~,l\iHędzyn.aroid: ka 
weg10i Zjedn.oczenia. usta:wmvei ochrony r w 
ootnrków". Przybyli zastepcy 11 rządó'; ki 
:oraz 40 delegatów ·sekcyj krajowych. Si 
kretarz generalny Bauer podaJ dlo wi2id( J 1 

!X rnQśd, że ktoś, nie życzący sobie, aby j„ 

zz 
czyńskr, że mu toi Jakoś niezbyt Z1gra.bn: ja 
wyszło. . . ni 

Sekretarz w duchu p::)\vied·zta·ł S·oble gi 
- Aha tędy ?.„ to ju~ wie..,"11. Zje:s.z t: ., 

d~abla. n~ 
-No.. oo - do.dat g~·ośno - w+edE bi 

że to sprytna rzeczi, jak rzadko ... A ti>O, i C'.i 

z burmistrze1111 po,ga<lam. bi 
Ale -ostrO't11ie - prosił Sła.w-czy1'1sk d: 

- Mnie to tak nicwi·edzieć zkąd do gfow: g~ 
przyszri0, a może i byłoby oo ·z tego. st 

- Czemu nie - rzekł· S\:1\:refa:rz, llll le 
szczając w same oczy sędzremu1 klęby dJ zl 
mu z -cygara. - Jakby się uda.to p:iłac l~ 
za:·brać, toby (tu si,ę ręką z.asfonil) rz.ąd n P 
szpital kupil. a 

Slawczy(1ski ud:a~1, że ni·e rDzumie. p 
- Co? .jaki? z 
- Nie wiecie? C 
- Cóż ja.i o szpitaJu. wiedzieć mo·gG n 
Na>Stafo milczenie. Stawczy{1ski bJ 11 

nierad, że go zrozumiain,:J. <l 
- A to [,otr -- mówi{ do, sLebie. - k 

Proszę!... żeby tak od razu wiedzi~ć , gctz: ,v 
rnki zimują. j( 

- Wictc mam pogadać z. burm: p 
strzcm? - za·pyta1 sekretarn. ,d 

- Co? co? dalipan zapomnia~t·em - o g 
zwal się stary, budz.ąc sŁę z zarnyślen:a i1 
Tak bardzo. mi o to nie chodzi bo<; mam !1 < „ 
starość ,chleba d0syć !... Ale może i1iten2 -
byfby 111iczty. Czyby ·zarobek byŁ. cz: 
nie, to zawsze tych lotr&\v z po<l! ·cierrn1e 
gw"ia~z<l)'I, tych Iioiryszików. precz bym l 

powiatu wygoni!. N:ech idą z torbami 
- v..-~olal ZO.·'~"Zię.cie. 

Sekretarz głową po-takhvał, ale da . ~ 
szedlszy do dna i zgnmt.owawszy, o :;( 
chudzil10; pov.i~ział s-ab!.e:. 

- Niedoczekanie . tWQJe I 
.- ~ {Ci~r ftt~~ uarsią&)~ . 

i. ( 



_i;: go 112,Z\Yisko by!o po<lawanc do publicznej 
~ :wiad.amości, ofiarował 25,000 irankó\v na
~ ~rody dla tego, kto znajdzie naJlcpszy sp.o
.I\ sób zaradczy przeciw niebezpiecze11st\vu 
u~ zatrucia ołowiem rohotników w r-0zmai-
p; tych przedsiębiorstwad1 przemysłowych. 
Y. Najpierw 0bradowano w komisyach. 

Z Saksonii. Wandowie przypominają 
t- S{)bie, że są Slowiawami. \V BudzitSzynie 

.i \ \ Saks.onii wysta\.vion0 dom dla S.OrbÓ\\', 
a pisma n·:emieckie posą<lzają Czechów 
i PolakÓ\\", że to oni uprawiają aigitacyę 

narodową wśród W endów saskich. Po
d; diobno daje się ·ndczuw.ać ruch mtod·n-wen 

1 dyjski, tak samo jak wśród1 Litwiinórw. 
~c. Starzy Wen<l-0wie trwają. w1 uisposobie1niu 

·~. niemi0ck>0-namcl.iowcm1 lecz, mtcidsz.a ge:n·=-
1 racya iaczyna sk!aniać się coraz wyraź

nietl d-o nar·odowego ruchu slowia·f1skiego. 
Posądzainic Polaków o agitacyę wśród 

a: l\•1azurów, Litwinów i Wendów, to rze;cz 
.'5: nie nowa. Niemcy w zaślepieniu swojem 
~ nic chcą. v:iidzicć, że ic11 wlasny S'ZiQ•\V'inJzm 
a: i hakatyzm wszedmiemJecki, a nie żadna 

1 
2 agiitacyai,, obudz.aiią wśród S!:nwia1n p.:yczu-
a cie tnarndowe. 

Z Włoch. ,,Osserwafore Roma1no" 
,.., -0glasz.a pismo1 pa.pieżai do kardy1nala Respi-
1~ ghii. W p.iśmie tem zaZ'nacza Ojciec. ślW., 
s że z: nieslmf1czDną. troską -dowiedzial się, 
e iż rzekomo wi:)lnomyśLni ludzie ·odbyli w 

Rzymie zebranie. Treść ich mÓl\V' potwier
·i e dza: ich niskie. zamia1ry, które były ju1ż w 
IJ s 2mem zwołaniu kongresu ''"idoczne. Lu
; -clzie uczeni, którzy gtosz.ą1 że usuwają się 
1 

odi rależności od· Boga, popclniają bluź-
! L 

nicr"stwo1, które jest tern 'Cięższe, g-dy się 
_„c pomyśL, iiż wstalo popcln'.ooc. \V , Rzymie. 

Choda,ż fałszywe moce ni·e przemogą Ko
j-i śclo!a, pomi.mo1 t-o zgromadZ1·~nic zw10tane 
' d{)1 Rzymu, mające chairaikter międzynaro

dowy, j.est obelgą i \\'-yp~dkiem, który {)td
bicra: I(zynmwi -charakter spokot:111efi i p.o
watfa.neu siedziby zastępcy Chrystusa. 

U wa•żamy obrazę Boga za: ob-ra-zę nam 
wyrządroną i odczuliśmy z tegia. powc<lu 
wielką troS:kę. Oidec św. ·ziaknilc·zyt pi
sm;:) swe, wskaizutjąc na hold' katolików 
Wl:Och, z.torony mu w tak ciężkiej chwil'il, 
i wzywając kar<lynala RespLghie, .aby za
rząd:zil w kośdofa<ch rzyms.ki'ch naho!żei1-
stwa bl.agalne. 

K1air<lynat Respighi zarządził' takie n.a
a bożeń-stwa we wszystkich lmśdota.ch' w 

Rzymie. 
Z Ameryki. Kandydat derilOkraty-

cz-ny na prezydenta Parker oświadczył, że 
przyljmulje kan<lyda1urę i· jest bezwanm
kowym zwolennikiem wa:luty zl101ej. U-
waża za konieczne reformę taryf i us.taw 
kartelowych. Wyrarzi<l ubolew~nie z. :po

r wocfw nabycia przez Amerykę ·wysp Pili-
1,: pir'lskicll., gdyż zachiwiafo to diObre stosun

ki Stanów Ziedn01czunych z z.agrainicą. 
Jest za -zupełną niezawistością każd'ego 
paifrstwa amerykaą'1S'kte-g-0 z osobna1• 

Z Afi2tm. AogielSlkie pi-smci~ finansowe 
za~mu~ą się stanem skarbu rosyjskiego i 
jap.oń~kiegio. Skarb wsyjski· stoj: jeszicze 
nieźle, clroć w polowie przysz'kgo roku 
grozj mu zupeJne wycz.erpa.nre I. seryi po

yiczeki, zaciągniętych WI roku bietqcym, 
natomiast rezerwy zlota japQJI'lskiego SI.kar
bu. są w lepszym stainre, niźli byty rra po
czątku wojny. Rząd japoilski nie potrz.e
bl!'Je. zadią1gać pożyczkr za granicą. Lon
dy•f1ski aigeint flilansmvy rządu japofisildc
go Arakawa przed·kiżyI wybitnym fLnia111si
stom londyńskim wykaz i łoś-ci zrotai, Zina
łezk.neJg1o w J110W1G odkrytych kop.amiach 
zl-0ia w J aiponii. 

Z Rosyi. Moblizacya, któn1 potrzeba 
przeprowadzić, celem stworzenia drugiej 
armji, nie będzie uk<}(t1Cz·oną prę<fz:ej, jak 
przed! dwXYma miesiącami, przewiezienie 
zaś dział i materyatów wojennych do 
Charbina. potrw<l! oo na(m:iiej dalsze trzy 

G miesiące, tak \Vięc dopiem gdzieś Gkolo 
n-iar.ca mot.n.a się spcdziewae utwo rzem.ia 
drugiej armii. Wcdiug dzicnnikóWI amery

- kaf1skkh, straty, które Kumpatkin poniósł 
w Lia·oja:ngu na łl'ł-lil1kcie ma~erya.łówi '\VO
jenych, byly o-lbrzytrni·c. Poleżenie Kuro-

1. patkirnu u-cł!.odzi za ni·ekorzystne tembar
<lziei, żr:: <Jbecnie Japo(1czycy \\1y rzu·c l!l 

{) go z Mun.dżuryi poJudmioweti\ która jest 
a jedynym żyznym lrnrwalkiem tej krainy. 

Z różnych stron. 
Bochum. Spra\V'0'Zdanic z ś11od-01'vcgo 

w ieca w Stockum, podamy w P'rzysztym 
numerze. Tak samoi mowę ks. Wagi, ja

c ·ką teme chci~J wyglasić na wdeicu Wl Es
sen, w cz.em m1l' jedna1k poHcya prz.eszko

idZifa., z.amieścimy w iednyun: z następ
•. lfYch numer&w. 

Kupfcrdreb. Imv ali<la górniczy Schtiin
der został przejechany przez kolcwnika. 

Akwizgran. Pożar zniszczył! mlyn 
Krcutza. Szk<Jdy obliczają na 100 tysięcy 
marek. 

Koblencya. Zderzyly s i ę pociągi w~o
zące ż.olnierzy. Kilkunastu z n.ich cdn!Qsfo 
rany. 

Dortmund. Woźnica Pawel Lipski, 'Z 

•browam ,.Feldschlosschen" wypadł na u
licę z '\\'IOZu, gdy kQnie s:ę rozbiegły i tak 
z:osta•f okaleczi.o.TI'~i\ iż nazajutrz. umarl w 
domu chorych. 
Herm~. Centrowa ,,Westfalische Vi0lks

zcitung" z. Bochum, orga1I1 Zlnaatieg0i p. 
Krnappego pisze, że pewien Polski górnik 
()lYrzucil k2rrnieniam~ wóz. kolei1 ele:ktrycz
nej. N!e chcial c.n zaplacić z.a pakunek, 
jaki miaf przy sobie i zosta! z wozu usu
nięty i za. to sic mścit Naturalnie, że czl:O
wiek ten ptopel·nit wielki n:·erosądek, ale 
centrowy .,blat" dodaac, że to Polak;. aiby 
dwć pogardę Polaków. Tak to zaiw:sze bi
buły centrowe postęP11ją. 

Ro.z U leś-ci. 
Oswobodziciel księżnej Koburskiej, 

25-letnt buchhalter Thonnamn, skutkiem tej 
akcyi ratuirnkorwei u-tracił mieisc.e w firmie 
żelaz.netl w Dreznie Tycha·o.ff i Wiedtnainn. 
P.o otrzymaniu' dymisyi, u'Clal s ~«~ ·natych
miast do Pa-ryża dn ksieżnej, która! mu da
la: posadę sv.rego sekretarza pryw'at11ego. 
Nadto za ulatwiernie ucieczki: otrzymał 
10,000 mr. Thormann od jedfneg.o' z su.bric
któw owej drezdei'1skiej famy dowiie<l:z:lał 
się, że jego siostra koresp()lnduk z. Matta
si·chem, który w kh d·omu przez czas pe
w1i-en mieszkał. lee.z musiał o<ljechaĆt, ucie
kając przed policyą. Tharmarnn) pioslysza
wszy o pr:otiekcie ·ucieczki, zapalił się do 
~eii myśli· . Otnczyl Lin<lenihnf swoimi szpie
gami. którzy mu ·donosili o wszystkiem. 
Pierwn to zaiuważyl i za1p11osil J\fattarsicha 
oraz. Thormanlna na konferen'Cy~ ale di0-
myślili się zdrady. Thormann opowiada, 
że podczas nciecz:ki automobrileml, ja.dali 
l()bjad'y w przydroZ.nych rowach. Ks. Lu
dwika- wypJa.ca tymczaso-\Vb swojemtJ o-
S\V10hodzi ci elowi 300 mr. rrnesięcznic. 
Mattaskh udzl-eU mu też odszkod!mvainia. 
O pobycie księż·irei w Coswig- podaie 
szczegól'y dr. Pierson. Dmw:idzi1 on. że ten 
pobyt nie przysparza~ mu bynajmniej diu
chodó\v. Z Wiedniai przyslaroo. mu mi-esie
cznie '4,500 mr., ale t·n nic wystarczyła, 
za1klad musial dokla<dać po 500 mr. mv mie
siąc(!). Księ7.na z.aiimowala dwa apa.rta
nrnnty, miafa przysianą '!;. Wied1nii.a: damę 
d\\"'Oru p. VOl1' Gebauer. dwie panmy słu'Żą
ce il drwie pokojówki. .Musi.ano dla: niei go
tować osob>oo, a bylai wybredna. Nie 
:ch'ciafa pojadać kuropatw, gdy byly p~ 75 
f.; nalXerala nai nie ochoty do'J)iero, gdy 
ko-sz;tol\valy po 2 mr., Pockws jej pi(}bytu 
musiano ·odmawiać wstępu innym pensyo
m11rz1011n. Zakla<l Pierso-na: liczy kh 70-80. 
Wlaśóciel zrobil na tern miI'i()nO'\V'Y maJą
tek, dość porw:edzieć , że niedawno 11rz.ądzi~ 
sobie ciepla~trię dla storczyków za 180 OOO 
marek. 

Osłałide właffłności. 
B er I i n. Nowy tnmspo-rt wojsk zło

żony z 400 ludzi odpłyni~ niebawem do 
:Afryki. 

Paryż. „Tem(IB" d<>ooii z Tculonu, 
że Rosya ·zamówiła w zakładach okręto
wych przy morzu śródzfomnym 11 łodzi 
autytorp,edowych z dostawą za 15 miesię~ 
cy. Prócz tego Rosya ukłacblć się będzie 
o budowę 4 krqfowników typu Bajana. 

B e r I i n~ W stanie choroby króla sa
skiego nastąpiło poważne pogorszenie. 
Przy łożu chorego zebrała się rodz1na. 

P a r y ż. Z Petersburga de-noszą, że 
Al{\ksieiew depeszował carowi, iż działa 
ciężkiego kalibru sprowadzone dla Portu 
Artura z f r:rncyi już się zuiyłty. Załoga 
w twierdzy f.kfacia się jeszcze tylko z 12 
tys. ludzi. 

Brem a. Tutejszy konsu! iavoiiski 
donosi, że w drodze do ojczyzny przybę
dzie tudotqd okoto 1000 Japof1czyków u
chodząc z Rosyi i pror.i o datki dla tych 
nieszc~śliwych p-ozbawionycb śrcdków 
utrzymania. 

Od Ekspedycyi. 
Do Rołdlnghausen. W ogtoszemiu 

Bractwai Różaińoowego wydmkowaro 
przez: p::imy.Jkę Marra ttadryan z dopi
skiem przełożona, a miało być zastęp<;zyni 
przeMoneJ, co ·n~niejszem si~ prostuje. 

Przestroga z Essen ! 
Ponieważ do Rodakó'\V' PD doma..::h 

chodzą rnznc żydki. z. Essen i innych 
miast, przedstawiających się jako Aleks ..... 
z Essen. Wiec my dbając o rozwói i1 do
bm przemyslu palskiego, ostrzegamy 
Pu1bliczność polską przed v~· yzyskiem Ic
ków, którzy krzyczą, że na odplatG bez 
wpfaty dają, ale to dmv16d, że i materya i 

, odrobienie jest l:che. Popierajmy swo!ch 
polskich krawców! 

Grono Rodaków. 
-----------------
Tow. św~ Jana Nep. w Hombruch-Barop 

Czlonkom zarnicszkatym w: łfombmch, 
Barop i okoHcy, donosi się, iż w niedŻielę 
2 paździcrnjika .odbędzie się ina sali zwy
klych posiedzeń walne zebranie i spra/\V-O
zdanie z III. kwmiału. Pwsimy '\\'Szyst
stkich czlonkó\v, aby się raczyli Jak naj
liczniej 'Stawić, ponieważ przyjdą walŻinc 
sprcnvy pod iObrady. O liczne i punktualne 
stawienie się, prosi Zarząd. 

Uwaga: CZ'lonkowie, którzy należą 
doi za1rządu i re:wi:zoroiwie kasy win1ni się 
sta'Wić 0 1 god'z. 11 zaraz po Sumie, p>0n1ie
waż będą obrachunki z trze'ciego kwa.ria
lu i sprnwo-zd'anie kasyera. 

Jan Bednarek, sekr. 

Tow. św. Stanisława w Wann.e. 
W niedzielę dnia 2 paiździernika, po 

pols:kim nabo•Ż'eństwic, po :pot. o godz. 5.% 
urządzamy wieczorek iamHljny, na który 
~prnszamy wszystkich1 czl1011.ków z ro
dzinami·. Czl-01i1:lmwie winni. się okazać u
stawami, ponie\vaż za-bawai jest zamkniętą. 
R<0dacy, chcący być ob-ee.ni, \.vinni się za
pi.sać dlO towarzystwa. Wieczorek o<lbę
dz.ie si-ę w po1rządku,, jak w: zcszJym ruku. 
Koncert i rozmaite ro.zrywki', ro·zda.nie u
pominków mdzinotrn o·becnym. Wstęp 
wolny. O liczny udział pro:si 

Z ar z ą d'. 

Tov.r. gimn. „Sokół" w Gelsenk.-Bismark 
urzą<lzai w niedzielę <linia 2 październ~ka 
jesienną zabawę .na pożegnanie druhów 
wstęµu~ących Ao '\\."ojskai, polączoną z 
ćwiczeniami i· ta11cem. Zaibaiwa odbędzie 
się wi sali· p. Gustarwa Haltern11 UTZY ulicy 
Wi'Jhełmowskiej, nr. 110. P()cz:ątek zaiba
W'Y o: god·z. 4 plQ' pi0l. Muzykę wykona 
ka·pelmistrz. ct1ruh Ig. Kacz:rnarek z Schalke. 
O jak najlicz.niejszy udział Rodaków i go-
ści prosi W y d z i a- t 

Uwaga: Miesięczne p-osledz.einie od
będz~e się w tą samą niedz'iel_ę o g.odz. 2. 
Cwitzenia1 o go<lz. J , \vięc uprasza się 
v,cszystkich ćwiczą.cych d'mh6w1 o licZ11e 
st<l!'\\ienie na ćwiczeinia. O jak ootiliczniej
s-zy u<l'zia~ jak w rabarwie tak ~.w: ćwicze

niach i posiedzt"Iiiu uprasza się. czo.łem ! 
Wydział. 

Baczność! Oberhausen! Baczność! 
Koło śpiewu „Lira" 

~aiprasza; \';szystkich swych członków o
raz życzliwych Roda·k6w1 na zebrmie, 
k't6re odhęd'zie s'.ę w przyszJą niedzielę 2 
października zara.z poi wiełkim naibożeft
shv"ie w l-Okalu p. Puruke-Kaiser'a. ZaJZma
cza się, irż liczny ud.zjał jest po.ż:ądamy, 
gdyż mamy bardzo ważne spr<nvy do o
mówienia. Przypomina s!c;, rż za tydziel1 
przybędzie do nas dyrygeITTt p. Szulc z 
Manl-0h. Jeszcze raz. o jak 1rn.iitczni-ejszy 
udzia-l prosi. Z ar z ą d. 

l(oło śpfowu ,~Chopin" w Bochum V. 
(Hofstede). 

Szan. cztonkom <looosi· siei ii \\;1 nie
dzielę dnia 2 października Po pol. o g10dz. 
03 punktualnie rOZ']JOCznie się lekcyai śpie-

-wu. Po lekcył odbędzie się zebrat'1ie{, na 
którem są \Vaiżne spra\vy do zafatwie.nia. 
Licznyi u-dział sza!n. cztonków konieczinie 
pożą<lany. Goście mile widzia1nL Cześć 
polskiej pieśni! Z a r z ą d. 

Tow. św. Aritonfego w f'reisenbruchu 
donosi S\V'Ym cztonlwm i Rodakom w 
Freiseinbrnch i 'OkoEcy iż od polu<l!nia s-:::i
boty 1 października aż do pio1niie<lziaJku pio

tu'dnia jest spios-obn-o.ść d-0 spowiedzi św. 
Naiho1żeństw'O z polskiem kazaniem w nic
dzje!ę o g•odz. 4 i;o pd. O l:czmy udział 
pw-si Z ar z ą <l. 

Wiec polski w Iiinden 
. o,dbędzie się w niedzielę, dnia 2 tmźilif2r
mka o g.v<l-z. }~4 p:::i p0L w sa-li p. Schlilie
r:i, pomiędzy kościołem kat·ol'.ckim i ewan
gietck im. 

O licrny udzial Rodaków z Linden 
Dahlhause1~, Weitmar, Welper, Hattinge1; 
i okolicy uprasza się. Na· wiecu oma\\r.fa
ne będą narodowe. religijne i materya.Jne 
potrzeby Polaków na obczyźnie. 

Zwlązek Polaków. 

Tow. gi.mn. „Sokół" w Katernberg. 
\V niedziele dnia 2 paździerr ika o godz. 2 

po pol. odbędzie się posiedzenie. Goście miłe 
widziani. O liczny udzial uprasza sie. Cr.olem ! 

\ ydzial. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig 
obchodzi dnia 2 października 7 rocznJc~ swe.ge 
istnienia, na któr"l wszystkich Rodaków i Ro
daczki ora.z wszystkie towarzystwa, które za
:proszenia otrzyrnaly i te, które dla braku adre
sów z.aproszeu nie otrz~'maJy, a mianowicie 
Tow. św. Jacka i św. Barbary z Bottrop i 
św. Stanislawa K. z Boyer serdecznie zapra
szamy. Sz~n. Tow. prooimy, aby przybyly z 
chorólgwiami i palaszami, ale czy nam nabo
żeństwo odprawionem zostanie, jeszcze pewno
ści nie mamy, a wiec przybyć prosimy już o 
godz. 3. Zabawa odbędzie sie na sali posiedzefl 
u p. Hilsebuscha, przy kopalni „Neu-Cóln". O 
godz. 7 zostanie ode~rany teatr. Karty wstępu 
dla czlonków 30 fen., dla nie-czJ'onków przed 
czasem 50 fon., przy kasie 75 fen~ O liczny 
udzlal w uroczystości prosi Z a r z 'l d. 

Towarzystwo „Jedność p. op. św. Stani
sława B. w Essen . 

W niedzielę dnia 2 października br. 
urządza tow·a1rzystwo 14-tą rocznicę na 
więks-z.ej sali p. Van de Loo, przy ul. Schii
tzenbah:n nr. 58. 

Na po"f,ryższ~ rocznict; zapraszamy ""-sz:r
stkie towarzystwa, które od nas zaproszen ia 
odebra.ly oraz wszystkich nam życzli-...')~ch Ro
daków z bliższej i dalszej okolicy. Po po!. o 
g.odz. 3j-:4 polskie nieszpory w kościele św. 
Gertrudy. Po nieszporach udamy ~i~ na sal~, 
gdzie .nasta.Pi powitanie zebranych. - Zwra
camy szczesółnie uwagę szan. Rodakom na 
przedstawionie -.mators.kie. Odegrana będzie 
„Pałka MHe;a" za pozwoleniem jej autora, na
szego zaslnżon&io li.tora-ta p. Józefa Choci
sze'Wskieio z Gniezna. Pocz._tok jrzedsta-.;ie
nJa o ro-dz. 6. Koniec okolo godz. 10, aby w 
teu sposób d~.ć szan. Rodakom zamiejscowym 
sposobność «o wczcsnttgo odjaz<ln. Po przed
stawieniu zabawa z tar1cem. O liczny udziat 
prosi Zarząd. 

Uwaga: Nasz zaslu~ny literat p. Józef 
Chociszewski powziął myśl podanie gmin.n o 
Ma<leju przedstawić w obrazku dramatycznym. 
Aktor zaś powziąl1 sobie za cel, ów obrazek 
dramatyczny jaknajściślej scharaktery.zować 
prz-ed o-czyma szan. publiczności. 

l\lężów zaufanfa z okolicy Gladbeck 

upraiszai się, aiby się stawm \V niedzielę 2 
października· o godz. 3 do druha.i Sobolew
skiego, Kaiserstr. 25 na wspólną pogadan-
kę. H. Sibilski. 
-~~--~-----------

Koło śpiewu „Zgoda" w Witten 
urządzai na. sa•li p. L. K.oster'a przy ufa:y 
Glów1n2.i (łfarui;>tstr.) nr. 65 w niedzielę -dnia 
9 października rb. 3 rocznicę s.wegio ist
nienia, teatr amatorski p. t.: „J anek z p:::id 
Oicl()l\va", na· który szan. członków, Roda
-ków i wszystkie IJQlsto-kat. TO\varzy-
stwa be:z wyjątku niniefszym uprzejmie 
zaJprnsz.a1my. Program: 1. Przyjęcie brat
nich towarzystw o g'iodz„ 4. 2. Począkk 
uroczystości i po.witanie gości przez prze
wodni-czącego o godz. 4Yz. 3. K®cert , 
'fTliO'\:Vyt, d'eklaanacye i śpiewy r&mych kó
lek. 4. O rrodz. 7 teatr. Po teatrze zaiba
wa. z tańca. i. Wstępne: CzJonkto-\vie to
warzystw pla-cą 50 fen., goście 1 mr .. z 
niewiast mai je·cina w. towarzystwie męż
czyzny wstęp w10lny, druJga: p.tad 30 fen. 
Muzykę dostaiwi p. Tera!kowski z LaITTgen
dreer. 

Uwaga: Z po'Wloduc wie·ca.1, który jest 
na 2 paiździer.1ika do Witten ~\<olany, zo
stała wcZ111ica odtoW11ą na 9 października. 
Przed wiecem, tj. 2 października IO gcdz. 
2 o<lbędzi-e się dla cztonków „Zg-0<ly" mie
sięczne zebranie. Poniel\V.aż na! tymże 
będą omawi1ane sprawy, oo się. tyczą uro
czystcści i inne ważne, przeto spod:zle
wamy s:ę licz1nego- przybycia czlonków. 
- Kto z członków przed z.ahaiwą nie uiści 
si.ę ze sktadek miesięcznych, bęctzie u\\ a-
fany jako gość. Z a r z ą d. 

Tow. gimn. „Sokół" w Laar. 
W nied1zielę 2 paźdzfornikai o. godz. 4 

po pot odbędzi·e. s:ę w saJi, p. Wittcnkem
pera. zabawa z tańcem. O liczny udz:!al 
Roda-czek i Redaków z Laa·r i .okolicy u-
prasza s:ę. Czołem! Wydzial. 
---~--~~~~--~~· 

Bractwo różańcowe Polek w Bochum. 
w soootę od godz. 3 b~zie ks '.ą<lz 

stu,:hal spowie·dzi św. w ko-ściele khsz tcr
nym. W niedzielę przystępujemy \Vspól
n'.c d-0-1 Kc.mun ii św. w kościele św. J óz.efa 
·O gc<lz. 08 rnno. Msza św. za czkmków 
Bractwa <>dbędzi e s;ę o godz. 09. O I: cz 
ne przystępm~;a·nie do fooniesy101nału i Sto
łu Pai'1skiego uprasza 

Przełożona • 

~~~m~~~~.~~~..z~~:~""
~l~1~~~t'l>!i~~~~~r*1'~~~ 

Tow. św. Józefa w Herteu 
sklada w dniu g<ldnych Imienin dnia 29 
w·rześnia szain. prezesorwi 

MICHAŁOWI KRÓLIKOWI 
iak n.ajserdec.znietrsze. życzenia. S:z:a;n. nasz 
prezes niech żyje! Czt.oukowie. 

RIEDr.H~MOli 



Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
podaje s\\'ym czlonkom do wiadomości iż 
się Panu Bogu podoba,fo powiQfać do wie
czn<Jści czfonka z naszegio grona 

śp. ST ANISLA W A TEPRA. 
Pogrzeb odbęd'zie siQ w piątek 30 

w,rześnia1 1904 po poL o godz. 30 w Roh
Hnghausen. Czl<J1nkowie w·inni się stawić 
w lokalu posiedzefl o godz. 27'2 N' czapkach 
i oznakach towarzyskiich, także i chorąiży. 
.O licz1ny ud'ziaf w P·Oigrzebie i ptrnktuah1e 
stawienie się uprasza Z a r z ą d. 

Dom pu lski ~ Bottropie. 
Dotąd wplynęlo 1114,10 mr. Wszelkie 

skladki na powytszy cel posylać można pod 
adresem: Jan •woboda, mistrz krawiecki, 
Bottrop, Westf. 

Szan. publicz1n1ości donoszę rnmeJ
szrnn, i.ż esicdliŁem się w Kastropie, ul. Vi
dumerstr. 33, naprzeciw rcstau1rncyi Sin
dera, przy kopalni „Erin", jako 

go I ar z i fryzy er. 
Pmszę o łaskawe poparcie mego 

przedsiębiorstwa. Zemną może się każ
dy po polsku rozmówić. 

H. Huber, fryzyer. 

Szan. publiczności w Sodł:ngen i okolicy 
donoszę niniejszem, iż z dniiem dzisiejszym 

otworzylem na nowo w Sodingen, w skła:dzie 
p. Sternberga, przy rynku, naprzeciw poczty, 
moją farbłamię, zakład chem.iczne20 czyszcze
nia, apretury, dekatury .i palenia pluszu. 

Równocześinie zwracam uwaR"ę na me fi
lie w Iieme, ul. Bahnhofstr. 32, 72, 134. 

Przyrzekając skorą usluge przy ta•nich ce
nach, polecam me przedsiębiorstwo laskawym 
względom. Zalożony interes w r. 1873. 
Bochumska parowa iarbłamia I pralnia chemi-

czna. 

łtł.\łt~ł.\~~~~ it'«'~~« ~ 
~ ~ 
łt ff 
łe\ ~ 
~ fł 
ft ~ 
łt Szanownemu panu prezesowi ~ 
te\ .. Mi4't trnłolTi G~aJ.kowJ . ~ 
.,.._„ i .1ego owarzyszce zyciai panma ~ 
'Ge. Ba.ryaonie Lowakownłe 
~ zasyłamy w dzień ślubu ( l paź- ~ 
~ dziernika) jak nnjserdeczni<>jsze ~ 
~ życzenia, zdrow~a, szczęścia i ~ 
~ błogosławieństwa św. - tf 
~ Młoda par& niech Ż)drjbe~ ~ż się ~ 
~ echo po Holthauscn o iJe . ~ 

Zarząd 
~ Tow. św. Józefa w Heisscn fi 
~ ~ 
;;:~~~~~.»~tt~~fł1ł~~ 

Baczność Bruciihausen ? 
Od 1 października: koncertuje \V mojej 

restau:racyi ,,Zum Aincker" stawina i ulu
biona 

Kapela krakowiaków 
pod osobistem · kierownictwem kapelmi
strza· 

pama Żelazogórskiego z Krakowa. 
Kto pragnie prz.yjemnie wiecz..orek 

spędzić, niech przybędzie na :koncert. 
Bruckhause.n, l(aiserstr. 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelłe hi·ermit bei dem Kai~r

lichen P<:>stamt ein Excrnplar der Zeitung 
„Prz.yjacler' aus ThQrn fi.ir das IV. 
Quartal 190-4 und załtle an Abon•cment 
und BcstcUgeld Oi99 Mk. 
~.l. 
~:i' 
::o ~ • .g eo 
'; ~ 8 
-s.: 
";! „ 
~1 

Obłgt e,99 Mk erhalten zu haben, be• 
s~heinigt. 

. . . . • d. , • • . • .1904~ 

Kais«liches Postamt • • • • • • 

Janek: Dzief1 diobry P~nue Franci
szku! 

Franek: Dzień dobry Panie Janie! 

Janek: Gdzie ty Franusiu tak ryichlo 
idziesz? 

Franek: Idę do krawca po. ubra1nie i 
chcę sobie zaraz zamówi1ć palto, bo nied.'łu
go już zima. 

Janek: I ja potrzebuję palto. Ale jaki 
to kra\.\liec jest, polski, czy niemie'cki, jak 
się nazywa i gdzie mi,eszka? 

Franek: UwarŻati teraz Janku. To jest 
krruwiec polski n.azwi,skiem 

Toinasz Niedbała 

Wiec w Wattenscheł~. 
Wniedziele dnia 2 października o fodz. 

6 wieczorem, zaraz po polskiem nabożClłstwie 
odbedzio iie wiec w celu zachety Rodaków, 
aby wstępowali do „Zjednoczenia zawodo-..'ego 
pol.skiego" i w celu wysluchania sprawozdania 
deputacyi w sprawie opieki duchownej parafii 
Wattenscheid. Na wioc wszyscy Rodacy ja~ 
jeden stawić się powinni. 

Z polecenia fr. Nowak. 
~~~~~~~~~~~~~--~---

Miód pszczelny 
'wieży (lipcawy,, te~oroczny), patoka kuracyj· 
no...deserowy, bez ża<lnych domieszek, wysyla 
w blaszankach szczelnie zamkniętych po 10 
funtów z pasiek wlasnych, już z opłat~ poczty 
za 5 mr. 94 fen. z pCYWolaniem się na niniejsze 
ogloszenie. Zarząd Dóbr ziemskich i pasiek 
Zygm. Lityńskiego w Siemikowcac11, poczta 
Slemlkowce ( Oalicya). 
---

Dom I Młody 
r•ell\d•- kraw lel'. 
kk'>ry zrobi do\nti. ka.mii morgę ziemi zupełnie 

przy aieście leż11cl'j jnst 
tanio do nahyoia. .7igJ.o
Bić się rnrżna do 

\9l~Jaka1 
BJchum-IIof11tcde, 

Bergstr. 2. 

Perki 

zclkc i spodnie, zn::i.jdzie 
u mnie zaraz atałc irn.
trud11i1mie pny wyao
k ej płaey. 

T. łlih ·hew11ld, 

Ii s s o R (Hnhr), 
przy ul. Gr11.ben1tr. H I. 

Nnj•ańsre i 11ajrie
telnlej~1e źródło za• 
kupna. Zsłożc>ny 1835 r. 

N a.ileJłSZe b1·zytwy 
kute z Jlaj!ep~zej angielskiPj 
gtali, p cl gwarancyą w 
kaŻdl\ &Ztukę, SI} tibcrągnię.
te i juź gotowe do używa
nie.; a do U-go piękny mfl
cny futerał da1·mfJ. 
Nr. 33 34 36 37 

1,25 1,50 1,75 2,25 
Nr. 39 4.5 

2,75 3,2f> za eztn: ę. 
Pns\i do ostrzenia po 

80 fen., a ze śrubą 1, 1)0 
i 1,50 ILk. Pędzelek do 
golenia 40 fen. miseczka 
40 f'c11. Odsprzednjącym 
rabat. ';v"ysyłlut za zaliczki\• 

J...,. Soc!iacze,,·sld, 

p:> najLańse:ych cenach 
poleca 

~~~~~~~~~-:-~:----:-:::: 

i mieszka w Oberhausen, przy ul. Ooben
str. nr. 49. ów krawiec odstawia ubrania, 
paletotyi, spodnie itd. tanio, dobre a gwa
rantuje zai dobry krój. 

franek: A więc zaraz póidZ'iemy do 
krnwca polski·ego. 

Tomasza Niedbały 

w Oberhaust1n, 

J. lVierzJ.>fi:iuJki, 
Heh w~J'IJll. pray Ka-

atr-.łpie. 

Dla l\Iengede, Rnuxel, 
Kaitrop itd. dostarczam 
perki wagonami. Za
mówienia moż • 1a usku
teczniać przo:1 kartę po-

cztową. 

Wsu~k•e towary 
ko'łoniałne po ce• 

:nacl11 r:Ht.•lnyd1. 

Apolinary tf ojczyńslU, 
krawiec polski 

w Gelsenkirchen, ul. Vereinsstr., 
dostarcza Po tanich cenach ubrania, palctoty1 

spodnie, itd. Kto raz zamówi u Woiczyńskie~• 
11bnnie, stalym jego odbiorcą zostatnie, bo u nie„ 
io robota dobra, materya trwała, a ceny tanie. 

Korzrstne kupni, 
dla Rodaka, który by prag11~ł esiedlić si~ w 

Zu.iemyślu. 

Dom z zabudewaniem, z 1 m•rr:~ roli i l~ki i o
\Vecowem ogrodem, w którym znaiduill. sie 3 interes). 
któro daill. dobr~ c1rzyste•cyi;, piekarstwo, rzeźnictwo 
i bla""f.rałny polll.czony z kolonialnym, a nadaje sie do 
każdego inneg-e przedsiębiorstwa, przynosi dzierżawy 
901 mr. rocznie. jest z powodu przeprowadzki tanio 
na sprzedaż. - Zgloszenia przyjmuje 

St. Górny, Zaniemyśl (Sanłomischel). 

Baczność Bruckhausen! 

Pierwszorzędny warsztat łtr1r1i1ckl 
ADAM.A SLOJ.IY 

ul. Griinstr. 10. w llruckhausen, ul. Griastr. 10. 
Zwracam s.r.anownym Rodak.om '"' Bruckhausen i okolicy 

nwngQ, iż mam na. składzie rozmaite materye na porę jesienną 
i zimową. Rozmaite ma.terye na paletoty czarne i kolorowe. 
Polecam się do wykonywania ubrań, paleiotów, czamarek i 
ubrań sokolskich, po jak najprzystępniejszej cenie. vVizy~tko 
zostaje wykonane tylko z trwałej materyi. 

Za akuratne o 1robienie i dobry krój gwarantuję. 
Szanownym Towarzystwom dostarczam czapki maciejówki 

tylko z polskiej firmy. Zlecenia na prowincyę, wykonyvmm 
w jak najkrótszym cza~ie. 

A więc swój do swego nie do składu żydowskie~o ! _ 
Z szacunkiem 

Adam Słoma, polski krawiec 
w Brncklłau.seo, Grilnstr. nr. W. 

WaUenuu:heid. 
S.r.anownym Rodakom w ;vat,;cnsc~e~cl (. o~o

l'ZQ uprzejmie, iż r. dniem 1 pazdza.ern1ka .otwie
ram przy ulicy Bochum~kitj nr. 14i5 (naprnec1w go
ścinnego Born1ann) 

SKł„AD 

t1warów k1l1ni1lnych, win, cygar 
i 11apier0Gót.v. 

Mam na<l.:óejił,: że szan. Rodacy moje przed
siąbiorstwo popierać uądą. 

Stai•l~ła'"' .Zmy~lony. 

~ 
•acz•ośe B~tłaey ! 

Dtnoszę niaiPje / em, iż oi &łuższego crne.r:'! pu;yjl\łem • 

zastęp·st111 z1~ez~ieczen1a od· ogma 
Towarzystwa akeyjaego z Ber};na. 

P81ecam si9 1zsnownym R1>d1.kem i p1·••z~ o po1arcie, p:i.mi4'ta j my~. 
ew(>i dt.J swego l • • 

Rodakó "' którzy by chcieli t1ć zailtzpieczyć od ogn111 meble i sprzęty 
dornome \n.aelkle .łlndo"le, caor,gwie i przybory towarzyekie, proszę n:!t 
donieść a chętnie pn.:yb~dę. 

Zarazem poszu~uj9 agntów za wiuok~ p1owiZYl\· 
Z lłl&<makiom 

Józef Ni111icrza, 
słów•• aa;eatu.ra, 

Ge lee n kt w c h •n Bicm&rckstr. nr. 57. 

BAC Z N OS C! 
Oberhausen, Styrum, Alstadeo7 Neumiihl, Meiderich 

I Hamborn! 
Szanownym Rodakom w Oberhausen i okolicy 

donoszc: uprzejmie, iż z dniem 1 października zakła
dam 

w Oberhausen, Rollandstr. 55, 

pilak, piekarnię parową 
gdzie teraz obecny jest piekarz Schiltte. Staraniem 
mojem będzie, aby Ro<laków jak najlepiej obslużyć i 
upraszam zarazem o laskawe poparcie mojego przed
siębiorstwa, ponieważ wypiekać będę chleb swojski. 
przerobny, piękny, komiśniak, oraz bulki i ciastka, 
a także i pieczywa różnego rodzaju. Rodacy! swój 
do swego! 

Józef Łazarewicz, 
piekarz polski. 

Na życzenie prz.ywoię Rodakom chleb do 
domu. 

Postbestelłungs„ Fermular. Ptstbestellungs--Formtdar. Ptstbestelluugs-Formular. i: 
Ich bestelle hi1ermit bei dem Kaiser

lichen Postamt crn Exemplar der Zeitung 

Robotnik Potski" aus Bochum flir <las IV. 

Quartal 1904 und zahłe an Abonncment 

und Bestellgekf 0,68 Mk. (Zeitm1:gspreisli

stc II. Nr. 112a). 

Ob~gt ł,68 Mt<:. erha.lten zu haben be

sclteinigt 

. w. . . . 1904: 

.ł(aiserHches Postamt • 

kh bestelle hi·ermit bei dem Kaiser

lichen Post~mt ein Exemplar der Zeiturng 

„Gazeta Toruńska" aus Thorn filr das IV. 
Quartal 190~ un<i iahle an Abonnement 

und Bestcłigc~d 1,92 Mr. 

O.bige 1,92 Mk. erhalten zu lraben be

scheiui~t. 

. . . . d. . . 19CM-. 

Kaisertiches Postamt • 

Ich eestel!e hiermit bei dcm Kaiserrs, 
fi 

chen Postamt ein ~xemplar der Zeitu~~ł 

„ Wiarus Pelski" aus ~ochum (Zcituug~i 

prcisUste 121) filr da~ iV. Quarta1 19C~ 
und zahe a. Ab•irne•e•t und Bestcllgtec 

k 
le 
zi 

( 

;z 
cl 
k 

Obige ł ,92 Młt. erhałten zu haben bł F 

1clte in i1gt. 

„ •. • • • • • ' ... d.„ . • 

Kaiserl. Postamt • 

l, 

·i 
J~f 

. . 



226. lochom, sobota 1-go października 1904. · Rok 14. 

• zienne pismo fodowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone· oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym · 

ychodzi codziennie z wyjqtkiem dni poświątecznych. 
zedplata kwartalna n:t poczcie i u listowych \vynosi 

m r. 50 fen., a z odno-sieniem do domu 1 rnr. 92 fen. 
iViarus Polski'' zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem „t. pe.lnisch" nr. 128. 

'' imię Boże za Wiarę I· Ojczyznę l 
Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen., a za 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Ktn 
często ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

ny adres piszące~o. Rękopisów sie nie zwraca. 

~ Rcdakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres : ,,\Viarus Polski" , Bochum. __./lL_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~·ić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
~·kiem, kto potomstwu swemu zniem-

1!1ć się pozwoli! 

~;tit;t~~~~~it~;t~ 

Jeszcze teraz 
· sać można na każdej poczcie 

aździernik, listopad i grudzień za 1,92 

Rodacy! Rozszerzajcie bez przestan
' Wiarusa Polskiego", starajcie się, aby 
osiadał każdy Polak na obczyźnie! 

: it~;t~;t~:t~;t:?;t;t~ 

Z wypadk6w dnia •. 
1czyciele w dzielnicach polskich ma~ą 

otrzymać stalie dokładkii. 
my~. tlamb. Nachr." donoszą, że przyi 01be

m przedwstępnem zestawieniu budlże
~t~na rotk 1905 rząd zamierza' wista'\vić 
rr..tą sumę na dokładki pelllSyjine d'la: 1na'

.ydeJi, w d'zi"elnicaichi z: ludmśdą drwu
vczną. 

Jkłady handlowe z Rumun~ą zostały 
ukończone. 

_ W edlu,g ·doniesienia „Frnrukf. Ztg." za-

'

rto wc~oraj ni1emiecku-rumu1!1ski trak-
handfowy. · 
Dla kupc6w1 niemieokidll trnktat ten po
a: znacz,enie d{)ini{)ste. 

Telegra1ny. 
D rei z n o. Stan zdrow~a krókt sas
o polepszył się nieco. 
W i e d e ń. 1 O obywateli węgie,rskich 
osło do ministeryum skargę honorową 

iw księciu Koburskiemu jako foldmar
łkowi i pułkownikowi 57 pułku z po
u zachowania się tegoż wobec księż-
Ludwiki i Matta.chicha. 
Em d c n • Trzy parowce obładowa
węglem opuściły port z zapiecz~towa
,j rozkazami. 
C e 11 e. Przy wyborach uzupehtiia
ch do sejmu w drugim okręgu obwodu 
ncyjnego Liiineburg wybrano liberała 
ermanna l głosem większości. 

na obczyźnie, 

Smutne wieści. 
B c r nb ur g. Tutejs.ze T.Qlwanystwo 

~ rllsko-ika totick ie św. J óz.efai obchiodiz.iło 
rocznicę istnienia. Na.jpienv odbył siG 

u~~hód d:o kiościda: na naibożeństw10. My
rg~ie motże. że pulskie? Boże uchawaj ! 
9(~)1() to .n~boże_l'1stwo ·niembeckie a1 n~si 

td.acy sp1ewalt. że aż str.ach po - n1e-
~eecktL. Po naboże.11stwic mszyt pochó<l, 

którym braty u.dział i tow. niemiieckie 
len111eirów" do Jo'ka·lu ,.łfoh'r..nZ0llern" , 
zie odbyt s i ę koncert w ogmdiz'ie. Wie
~~rem rczpoc·zę ty się tafrce. nia s:Jili. 
Okoł·O' rgo·dz. 7;/i zagaif p. Spry<:halski 
~zes t·mv. nmczy.stośó, wifająic w gorą
ch slnwa1ch delegatów towa·rzyistw1 i 
ki "< ~: \~-·-~„ 

błP1:zema1w.iali potem delega~n ~. S~as~f~1t
': Gcmmem, łfotzwei,ss:1g, ttelbry, Tha· 
·1 Bitte'rfel1cfo. Ubolewać iylko trreba, 

1ł1 Pola,cy z niemcarmi do tego stopnia się 
ratali, że ·i mowy niemkckl1~ były i 

przedstaiwienie niemi.edrie przez niemców 
ode.grane. Jak . śpiewano. zaimiiLczeć \Vl(}lę. 

Ziostałyi też przedstaw,ione obrazy świe
tla111ie, które otrzyma· l,i śmy be:zipl.artnie od 
reidakcyi „\Viarusa. Polskieg-0 " zai co skła
·d'amYl serdeczne dzięk, i i: za,chę\Camy; dq 
popiien11ni1a1 te:go pi,smai, które dla nas. już 

nie jed'niO• uczyni:ł:O· ·i wcią'Ż. czyni'. 
Roda;cy w Bemburgu1 weźcie. do ser

ca; słl()1w.1, je'dnegio z. de:l1ega1ów'.. że lo1trem 
jest ten kto, przestaije być Polakiem, który 
nie wychiO!WuJe dizied na d\Q'brych synów 
tak ojczyźnie: frak i kiościlo.łorwi1 św.. Precz 
wi!ęc więc z :01bcemi naleciałośdami, wyru
gujmy to a bądźmy sobą! I(to zaś je·szcze 
inie dest w towarzysitwie, nieah do nas 
wstąpr i: pomoże nam w, pracy. 

Jeden z obecnych. 

Kongres ~arvański 
we Lwowie. 

W środę mzp-0czął się w;e L.Wl(}l\vie 
Konigres Marya:ński na cze:ść Matki Bo
ski'eJ. Mi1asto przy.brało odświętną sz.atę, 
ruch jest niezwykle: oż}'iwiony. 

w kośdele kate.draitnym oohyłQ się u
roc:zyste nabożeł1·stwo, '1113! którem ks. bi
skup Pel.czar wy:glosi t piękne: ka1z.ani·e. 

W pod'nioslyich slmvach prz.ed:starwit 
dostojny kaznodzi:eja cz.eść, jaką na1ród 
polski1 .żyiwi1l ·zawisz.e dor Matki· Boskiea. 

Gdy i•nne namdy. tracą wiarę, gdy tam 
szerzy się refonnacya, wolterya1nizm i1 li
be:rafo;rrni, naród polski swej. '\Viary nie, strai
cil. Lecz wiara ta. oslaibra. Rzadką jest 
głęboka wiaira, wyzn.a:wstw:o i śmiafa. jej 
obrona. 

Pokryty wa1rstwą partry1otyzmu pooy
tywizm wyd1z.iera wiarę z, s.e.rc mliOdzie!ż.y, 
do war.stw niższyd1 w ikrnd:a się s-C'r:yaili'z;m, 
łudiząc obietnrcami' ,,nieba na ziemi". To 
<liwaij wrl(Jlgowi·e wiary, prze.'ChV' którym 
.spoleczel1stwo br:onić się powinno. Lu.d 
roboc:zyi łączyć się. pmvinieni w. st{)\varzy
szieniai ka-t-01icki.e,, wa,rstw'Y wytsze ziblilży(; 
się ct:o ludu i wzwiuać większą dzia>la1lność 
spolecz,ną. 

Przechcidząc ·wady nasze Uak miękkość 
i lekkomyślność, które dopro.w.aidza:ją az 
do frymarczen ia ·zi·emi,ą, ojczystą i hono
rem. lenistwo, niekarność i niez,godę wzy
wa mówca do poz.bycia.i się tych wad. do 
silrn:l! i glęboikiej wi·ary. 

Koflcząc ka\Z.anie we-z:wat kazn1od1zi·e1ja 
do wspólnych modłów, od ca-teg·o1 nar:odu 
ii wszystki1ch naro:dów. po ·wszystkie wieki 
by.fa Ch1wala1 Bogiu i •cześć B()lgamdz iicy, 
a·by coraiz . .nicywe byly jej koronaicye, aby 
staira jej' stoliica w p ,oczaiiowi·e byla -0dizy„ 
skaną i aby taim1 odbyla Unia, aby zakróln
waJla· we :wszyistkkh dyecez.yach. 

„ Módl się: caily namdzie. !" wiola:t .kaz
nodz.ieja:, 1,a przyspieszy się chrwiilai 'Zmił,o
\Vainia". 

• ,Królowo Pulski1, Litwy i Rusi·! Kró
luj nam po wszys~kie wieki, -0'każ nar-0'<10~ 
wi; rnifos·ierdzie, ·daj mu pobożność, mę.stwo 
i1 hart. módl się za nim i prze.puść lu<lowi 
Twe:n1rtu i, l().dbiera.j ·w to o<l synów Twych 
i cór cześć i m;fość. Niech Imi:ę Twoje 
jaśrnie:je Po miastach i wsi·a(:h, na s:z.czy
tach gór i falach rzek na d:omaich i wszy
stkidr •sercach po,Jskich". 

Po naboże.f1stwie orworzyl .arcybiskup 
ks. Bilczewski w sa•rt: Filharmonii kongres 
Mary:a.J1ski. 

Arcypaisterz w·yka1za·ws.zY). tlak kon
gre·s przysz.edł do skutku tak Qkreślił jego 
za<lan·i1a: 

1.I choćby nawet z d'z i1si'enszego Ko1n
gresu Marya.(1skiego żad.en i1nny nie po'ZiO
stal ślad!, że się li' nas kilkadziesiąt tysiccyi 
()Sób wszystkich stan6w, zebrnl·o na 
wspólną mc<llitwę publi'czną, jnż dcbrz~ .• 

że przyszedł do skutku, alb·owiem w1obec 
dążcl1 niektóryich ludzi. aby relig ię z e.p

·Chn~ć między przeżytki ludzkie, a· co naj
wyżej zestawić ją w cienią~ ·i ukryciu, j~ko 
ne.cz: każdego człowie'kai ściśle oso1bistą 
~ k-0niccz.ne, arby o;gromna większ,ość na~ 

rodu, wierna Bogu1,. cd czasu• do 1czasu pu
bHcz:ni·e: stwier<l'zrlai, iŻ! wiarę katoli'cką u
waJża za na1j.glóW1n'iejszą ·siłę , zai podporę i
potrzebę spolec'Zef1stwa. 

Kongres nasz. ma jeszcze inne ·zadanie. 
fak BÓg pÓdstawą jest i; źrćldłem wszel
ki1ej praw'dy, wszelkiego; piękna. ·i1 c1obra1, 
ta'k Marya naddoskonalszcm st\Vlorzioinem 
jest od'biciem Bo1żeg10 pięknai, prawdy crno
ty. ,,Tota pukhra". Cześć więc, którą 
·dziś, składamy u stóp Boga1ro,dzicy:, jest 
temsamern h()Mcm, zloronym prawdzie, 
pięknu i1 dicibrn. jest uroczystą, z naszej 
strony afiirmaicyą etyki, chrześciailsk i ej, 
liest protestem prz.eciw \vszel1ld'e:rm1 obni'
ża1niu -g{}dnośd 1111dizki1ej, przeciw tarza1niu 
jej' w biode1, prz,edw temu ogólnemu dziś 
kultowi ciala, które n•iby ł>ożysz·cz.e wieku 
stwa·rza sobie wciąż. nowe ndech śwjąty
nie. 

Jeszcze jedno. Wszędzke, a więc i u 
1nrais wiele zaga<lni·efJ' społecznych czeka 
roz.\viązania. Trneba tedy ciągle wys'zrnld

•wać i1 wyrabiać ludzi ·zdolnych do ofiiamei, 
bezEnteresown:ej a skutecznej pra:cy mt ni~ 
wie niezbęd'!11ych reform Si()lcya1nych. Otóż 
I(ongres mai ułatwić zsz.ereg1owami.e slę Lu
dzi· dobrej \voli- i zasilić nowymi ochotni1-

kami kadry prawjącychh dla· dobra ludu 
\VI stowarzyszeniach robotni1ków, termiina
torów, sług, ma pomód:z, stworzyć 11101\ve 
organiz:aicye So:d.alicyi. cli.a· męskiej mlliO
dz:ieży malomi.ejskiej ·i wJ/ościa(lskiej." 

Marsz.alek Ga.Ucyi hr. Badeni mówil 
między. hmcmi· jak nastQpude: 

Boga Rodzica Dziewiica Bogiem sla
wi•ona Marya ! 

W tych słowach, które byl'y nasz,ym 
naij,dawniejsz.ym hymnem na:roic\1(J\V1ym, 
wi<J<ll y na:s do z:wycięs.hva nai pol1rn wailki!, 
w1 tych słowach składa. dz i·ś kra1j cały i 
naroo pol1ski hołd ·i C'Ześć miJJ,głębszą Ma
ryi, Matce Bożej, chcą.c wiernie przecho-
1wać i wzmccnfoną prze:łrnzać naszym na
stępc-0m tradyicyę, chwałę i chlubę naisz,e
go naroidw, strzesz.czaj~cą, się w tern, że 
n'.1g-;d'z,ie w Eumpie nie było imię Maryi, w 
takie.i czci, jak w Pols1ce. Pomni jesteśmy, 
że truka jest wola Bo.fa. albyśmy wszystko 
:dobre przez Maryę mieli·, dzieje, też nasze·, 
pefoe łask i dobrodziejstw, któin; zawdzii ·ę
czamy potężnemu oirędow1ni!c.t\v1u i· opiece 
tej prnwdzi'\vei Ma,tki nasz.ej. 

Downdyi tej szczególnej laski znaj
dziemy .nietyHm w owych wielki.eh dziejo
wych c.hwi'la.ch, przy których .chętni'e za
trzymuje się pamięć i ser.ce.i, -czy o·ne na
zywają się Grumvaldem, Ohocirnem, 
Wiedniem, Częstoichow'Jj, lub Ba1rem, ale 
moż·e bardziej 1je.SZiCZC, w tyich c:!chych, 
\V'ewnętrznrych a wzstrzygających zwy
cięstwa1ch woli ducha! i lmrtu narodu• nad 
naszą ·stalbością i ulomnością, uciskiem i 
pokusą, \V tych Dbiaw.ach wytrwalośd w 
\Vierze, męskości W cie:rpi.eniu, a UVOrOŚci 
·w faskę i sprawiedliwość Bożą, która nie 
opu.ścHa1 i ni.e. 01puści' naSt nawet w najcięż
szy.eh chwilach, gdy zda.waćby się mogło, 
mówiąc słowy poety: ,,7,e wszystko ury
\\1a! s i ę i pada, ,ginie wśród kami~.ni" 

W życ:u pirywat,nem i w życiu pu
blicznem akt 110ildu. i czci łączymy zwykle 
z ofiar:owaniem daru, a starnmy się z.aw 
sz.e, alby dar był mile p,rzyj~ty. przez t:yich. 
których uczcie zamierzamy. To też dziś 
sądi.ę, za pytać sarni siebie powinniśmy: 
Jakii my dar te1j Krófoweij Pol-siki zt•ożyć 
chcemy, w ja.ki sposób, nie s!f.owy tylkm 
3le: czynami i życiem chcemy na Jej l:lsk~ 
i opiekę w przysziDśc i; zasłużyć? 

OcLpowiedź na to pyta1nie ciśnie się do 
serq i1 nai usta nas wszystkich. Pragni.e
mY,. nawiqzując do przeszłości, wznm' i~ 
·i zastosow-ać do chwm dzis'.,ejsz:e1i .ślu1by, 
\vl ciężkiem p.ofoże11iu pa·ństwa i narodu 

1pols.k.:1·~·go1, Maryi zlożnne. 
Nie tu miejsce i chwila rozważać, czy 

śluby te, uroczyste przez króla: imieniem 
nair.edu całego złożone, d•otrzymane zos.ta
ly ~ czy wówczas w cał.ej pełni <l:Otrzyma
ne być mogly - · w każdym razle pcde
szauąe:em jest 1W1Spomnfonie, że P'Qdczas 
Sejmu Czter:olebniego odez,watio się wre
sz:cie sull11ieni1e narodu, byl'a juź \V;docz1na 
chęć spełnienia ślubów Jana Ka·zirnierza, 
niestety przyszła za1 późno, dlaiteg-0 też 
I(cinstytu.cya T.rzecie·g·O' Ma1i;a' poziQstara, 
ni~stcty, tylk.o arkte.m d{)bre~ Wioli' i spra
wiedliwości. 

Dokąd istnieli-śmy jako c·wbne pań
stwo, śluby te· ciążyły raczej na rz<:ida•ch 
i1 wla,dzaich na1rodowych; dz.iś ied!nak na 
ł(afŻ!dym z n:as dęż.ą dłuigi 1naimdu, wzglę
dem Boga a; S'Ziczeigóhniej dł't1gi przez ślub 
za:cią1gnięte. Ma1!11y więc prrzede\V'SZY
sikiem g·urliwic slu'żyć Mat•ce Bożej a I(ró
Jowe/j naszej i odz,nacz.ać się czyniną gior
Ewością o chwalę Jeti, Syna. 

Chcemy mi\eć wi·arę świętą Za! matk~, 
ch:cemy jeu silu1żyć na• wzór ojcól\V m1s,z;yd11. 
a, nie będziemy się nią posłuigiwa:ć w życiu 
publicznem, nie będziemy jej U1żywa:ć w 
w:i'dioka1ch poliitycz.nych z.a hasto lub za na
rzędzie, które się odstawia na stronę z 
uszainiowaini·em, ilehoć w tych wid-Okad1 
politycznych zawad'za; n~e bęcfai1emy 'PO
tępiać tych, o któ1J;1ch są:dzimy, że błądzą. 
lecz będziemy się ich stairać przyJdad'em 
na drngę spraw1iedliwQści naprmvadz.ać a 
naitomiast śmfa1f.o i otwarcl!e potępimyi błąd 
i grz.ech. 

Chcemy się pc,czmv.ać doi wszystkich 
bez. wyjątku: obowiązkówi cz.łonka! Kośpi.o
la katol ickieg·o, chcemy stać si.Inie w ży
ciu1 prywatnem i puhlkz-niem ina, gruncie 
zas.ad kat-0Hcki·ch, a pamiętać będziemy, 
że naupilękniejszą i niauwspania1lS'Z'ł cecQ-J-~1 
kra~µ kat-O'li.c'kieg-0 jest milliość i zg-0da; dla
tego berować się chieiemy zarwsz.e spra
wiie<lTiwością ii miłością ai nie' wyłączn ie 
właisnym interesem. Chcemy tm;'ka6 wza
jemnych rekryminacyj a, natomiast zaiSta
nawi'ać się z, jednej l drugiej strony nau 
wfas·nemi wi1nami. 

Poprawa d10Ji warstw słabszych w 
imię mił·ości Boga i miłości bliiźniegoi, po
prawa. stosunków społecznych, miłość. 
spoleczna1 w na j:szer.szem tego slowa 
z1na·czeniU'. to. \ V chwili •OlbecneJ .czyumy do
wód mił·o'ści Ma"ryi1, to świadek zas.łuże.nia 
na Jej łas'kę i' o:piekę, to -0<linowienie ślu
bów Jana, Kazimierz.a. Z ra<l{)śck1 patrzy
my, że lud wierny niezl-0m11ie: wierze c1-
ców. rozwj,jai się i· podn!Qsi się. z. ·dniem 
każdymi umysłowo' i morailni'e, nabywa 
świadomości swych prnw i obO\viązków 
wobec Boga, Ojczymy i ludzi . 

Czynić wszystko, aby mu dalszy roz
wój na tej sameti' podstawie umożHwić i u
latwić, d:t-ać {)1 je1go byt materya1lny i łą
czy.ć się z. ninll w czci dla' Maryi~ której () 
pie1ce zawdztęcza· krni dzi'sie~sze korzyst-
1nieisz.e po{ożenie, jest naszym bezwzg[ę
d:nym ooowiązkiem. 
Zamiairy !1'asze i postaino\,-'ienia nie zawsze 
spefnimy z lat\vością; walczyć mus!my z 
naporem zewnętrznym , lecz częściej je~ 
s21czc z własną 11l1omnośc ią , stabością i 
gnuśnością. Ale w .chwilac h~ w których 
srabnąć będ''ł siły nasze, w których zako
rzenione wady i przywa.ry odwracać nas 
będą z drogi. jaką za ·obowiązek na·sz w-0-
·bec Bogai i, Ojczyz,ny sami uz:na·liśmy, w 
tych tn tmdnych chwilach szukajmy po
mocy i sity w modlit\\'ie i sf{) wach, które 
s~ tcig:o· K cngresu myśl'ł p rz e\\1cdnią i pro-



gramem: .. Pod Twoią obronę uciekamy 
się, Swięta &ża Rodzicielko!" 

Prezydc.rrl mia,sta Lwowai <lr. Mała
cho\v·ski da~ w pięknej mow~e zarys hi'StD
ryczny czci Najśw. MarY1 Parmy we Lwo
"~ie. 

Na·stępnie wybrano prezesem kongre
su p. Wtadyslawa Kr.ais.ińskiego. 

Dr. J anu'Sz Przygodzki dal poglątl na 
rnzwói sodailicyi1 ma:ryaJńskicll.. 

Potrzebę stowarzyszei1 tych 01 cha
rakterze wyinaniowym, mówca uzasadnia 
tent że brak wiad'omoś'Ci dlostatecz.nyichi i 
jasn,ych pcijęć w rzeczach wiary odczuwać 
się daue w spoleczeństwi·e. 

Sodaliicye mają nai c·ellll nie tylko -0d-
. mawianie modlitw, ale i twiorze.niie dziel
nych charakterów, szerzeinie zasad milo
śd i, sprawied'liwiości. A wszystko to Uest 
niez:będnem w dzisiejszy.eh opłakanych 
stosunkach. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Wiadomości z polai w1ojny nadchodzą 

bar:dw skąpo , bowiem gotu1ąc się do roz
prawy, ka:ż.da z stron n:ieprzy}adetskich 
okrywa swe mchy i' prz:ygot()IW'aniia ta
jemnicą. Tyle wiadio111101, że fapo!liczycy 
posul\vaiją się naiprzód i starają; się po QOY
dwóch stmna·ch oskrzyid.lić Rosyan. 

Codz:i1ennic od'bywa,j·ą sie potyczkt Ja
poł1czykóiw z o d(lzfalami1 koz.a:ków, którzy 
mau,ą wstrzymywać pochód vrojsk japoń-
skiich. • 

Z W ladywlostoku. donoszą, że nade
szły tamdotąd; wiaidomośd z. Portu ArtuJra, 
wedtwg których 1 parowiec japańsiki i 2 
tąd2iie tmpedowie natkn~. się na minę 
pod'Wodną i zat{)nęty. Jeden krątź.i()iWIIlik 
ma! być ciężko uszkodzony. 

Zi~mie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur· 

Malbork. Donoszą nam o wielkim 
pożarze:, który tamże ·we 'Wtorek dnia 27 
b. m. wi nc·cy powstal. Za1palila się prnco
wrn'.a stolairza' Zarnmvskiego na przed'
mieśdrn i w okamgnie1n1u ogień takie przy
brał rozmiary„ iiż o rntOiwaniu ia!ldchikol„ 
wiek ruichom;0ści nie byto mowyi, 01 mi'e
szkańcy tylko z g<0'lem u1szli życie:m. Mr
mo rycht·ej pomocy ochotniczej strażyi o
ginimver prz.eni.osł'y się płomienie z praico
~v1ni na! dom miesztlrnlnyi ZaJrtlJOł\Vsiki.eigo, a 
ztamtą.d na domy wlaśdciel'a: Krauewskie
-go i Lehmanna, nisziez4c wszystko ®
szczętni·c.. Zgorzały także obok stojące 
sta.inie: ·i za'.iaizd kupoowej Kabwwskiej. 
Prz.yczyina1 po.żarn dOt)~chczas nie wialdio
ma. 

Nowyp<>rt. Na tarze kolei' elektrycz
ne~ najecha-t w ubiegły poniediziatek po 

R ESURREKTURI 
Powi•ść 

J. I. K. rasz~w~1ci~o. 

(Cłu~) 

Pooali so!bie ręce. Sławcz.yńsk~ cłtcial 
iC'SZ'Czie ikarzać pod'ać butelkę, ale se:kreta1r~ 
tlldlrn<wit Naiz.ajutrz mieli się zeJ·ść w. po
rze obiiad:o1wej. 

Slaiwczyńs.ld, uda<ląc 'Si1ę na spoczy
niekl, zrob:r wiotutm, gdyż: był to czrowiiek 
na:bożn"Y\, te :jeśli mu się uda Horysz.l(ów 
wyzuć z, -O'Statniego kawałka · chleiba.. ofia
ruje cztery. świece a.ci obrazn.1' w ZbirO!Wej. 

Talk mb Boie dopomóż. !... dam!... n11e 
nie pożałuję ii jesz:cze wotyrwę solenną z.a
·eiakulpi ę. 

Nai dmgi dzr. e:i'1 '°' umówionej parz.e., 
izastaf jwż sekretarz.a w -restama·cyi. Nim 
mzpio1ezęli roz:miOwę, ka'Zali podać wód.ki. 

- A co? - spytał sęd:zia. 
- ZagaHem spraiwę - rze!kt sekre-

tarz: - aile jest sęk! 
- Ja:kL sęk? 
_ Najprzód. zdaae mi się, że z.aiszto 

prz.edaiw1nie·n1ie, ale n1a to by laby rada; w 
akta można cQJŚ •WIC'isnąć ... 

- Tak, tak!... nie bez. te.g.o, gdy· poi
trzeba - poi\va,żnie rze1k l Sł:aw'Cz:yifi ski -
z czystem sumieniem„. taik ... 

- Ale gorsza; jics.t rz·ecz - rz.ekl ci
cho sekretarz. - Miesziczani e: madą: pre . 
iensy:e do masy. A przy ostatniej cks.dy
''11izyi to, co pozostało ttorysz:lwm, U\v10I

n~Jo,n10 od! wszYs.tkich ciężarów: masa je 
\V'Zięla na siebie. Więc kto o:ctpowiad~? 
pa;n. !. .. jaiko .naJbyWca masy. 

Sfaiwczyf1ski a'Ż podskoczył. 
„'. - A n i.ech to pf~n trz~ie!... Toś-

• • • • ' • ' • ~ . • 1 '. • ' •• • 

potminiu wagon elektryczny rchntnika 
Karszn~ka. ·raniąc g-o ta1k ni·ebezpi~"'Zllie \V 

tylną część glowy, !,ż wkrótce ducha wy
z~onąL 

W Pruszczu za>rr.-0rdowat w niedzielę 
1prze<l potudniem na ulicy nciem uakiś ob
cy robotnik, robotnika Schulza. Zbro
dniarz1• osadzono w więzieniu. 

Z Wiei. Ks. Poznańsldego. 
Poznań. 30 tysięcy marek przezm

czyt minister oświe·cenia; na sprawienie o
brazóWi puglądowych histaryi. niemied:dej 
dla obwodu reierłcy~nego bydgmvskiego. 
Oprócz te:g.o poitwie11dz.a; si~ wia<llomość, 

iże na koszt państwai mają: być spirawit0ne 
dla: w.sz,ystki·oh katoli·ckich, symultannyd](, 
oraiz ew:arngeHckkh szikól, do którycłt u
częszczają katolickie dzieci, biblfjne obrazy 
poglądowe. W szyistko to ma stu:Ży'Ć PO'
pa'rcl u1 ni,emczyzny, Cl! innenti sllowy okaSIO
waniu nawku religii, poi połsku w nailin1ż
szy;ch oddziałach. 

Nakło. Sąd adm~.nistraicy}ny a prawo 
i stowarzysze1niach. W •. Pos. Tiagebl." 
czytamy: W Nakle miałio się 14 lutego 
br. odbyć 'z,e'branie, zajmując e; się spraiw:a.
mi' publkmemi. Zwo/>ujący z.ame1d0.wal je 
.na policyi1 osobiśde i żąda~ natychmiasto
wego poświ.adcz-enia. Poiic:ya o<lirll'ÓM"il~, 
a po obeJrzeni'll lokallu z.ebrnni:at dmiosta 
z.wtotu'ia,cernu, że ·sala: nie na<la~e. 'S Lę cfoi od.
bycia ·z.ebrania w myśl mz:porz,ąd'.z.enia re
!encyi byid'gos'ki-ełi z dnia 25 kr\vietnia: 1891 
r. Zaża1l1enia d'o laintdirata i prezydenta re
ijencyDniego nie odnias!y skutku. Wyito
cwnia skargę dlo. 1na\iwyż:szego są;du ad
min!istracyjnego, ktć-ry, wydał wyrok na
stęp'Utią•cy: 

Pol:cya była powinna uidzieHć z:wotu
ją:cemu natychmiaistowego poświadczenia, 
że zebrain~e zostat-o z:arneld'owa:rne. Zre
sztą sika:rgę 01cJ.irzuiocrnl()l1 poniewa'Ż w z.a!Ża
k:nitt~ nie ipodano powodów. 1wystawi·aią
q„ch dalsze plOstępotwainie policyt jaiko inie
sfosz.nie. Naileżafo wysz.czegótnić, że sala 
odp10wia,cfaJ przepisom polic.y}nym:. 

· Gmezrw. W sobotę stawatro prze:di są
dem la!wtniczym 14 IQ.bywateli, którzy 
w.zibrani:a.Jli s1ię iod'd'aić '\Vymiaitanie m1rzuoo
:nyun im przez wlad1ze komi1niarz:o.m, pcrnie
w.aż talksa ty-eh panów. bardz;o jest .w'Y'50>
ka. Karę polkyjną zniżono wszystklim na 
2 rn:airki, oo się tutejsz.em11 .~ ,Gen. AniZ:· 
bairdzo n~e poooba. Wed1U'g. niego trz,e:ba 
obywateH nauczyć, że muszą się poddać 
rozporząd'ZenknTll wladzy. 

Poznań. Dżi·esięci()llecie haki.aiY1ZJTIU 
postain-01wkma obchodzić u-rocz.yśde w 
P01Zlniainiu. Także wydaidząi haJkatyśd bro
szmę), <la:i'tcą pogląid .n~ swJOlją 'd7-iesięcio
letnią, dz±atalność. Ponieważ nlic wszyscy 
rn!Ogą prz.yje1chać do P()IZnainia, ·przeto i 
poszczególne gmpy. lokalne m:alią w swo
ich miastach obchodzić uroczystość <llzre
si~tą fiOcznkę .zailożenia T()warzystwa dla 

popterania nremc.zyzny na kresach \Vscho
dll'ich. 

Wiec w l(oś~nie w celu zaprotesto
wainiia przeciw prawu o osadni·ctwie ZWIO

lany przez komitet wyborczy powiatowy, 
ragaił w niedzielę. piękną przemową prze
.wodniczą:cy miejskiego lromitetu \vyb-Or
czego p. <lr. Nowalk:o.wski', dając krótki 
szkic wailwi nŁemc6w z {)Ols1lrnścią. Prze
wo-dnicz.ył wiecowi p. hr. Adam Żółtow
ski, referowat zaś posel dr. Skarżyński, 
zaznajamiiaiąc sl'uchaczy mianmvicie z, pr2e 
biegi1am <lys.kusyr w komisy obradwi~cej 
nacL noiwem praw.em~ wyi;iuisz.;::zyr powlOdy, 
db których wystąpił z: ·owej komisy~. w 
'której prze;gimnej sprawy już broniić nie 
mógl, zaiz:naczając, ż.e od:pawi·edzi,ailn10ść 
za oświad'czenie zaf.ożone przez· postów 
polski'ch w kom~syi1, w. którem ni1e z.osta.ta 
utrafiona odµowiedni,a: nruta. pcmosi ks.. po
sei dr. Jażdżewski. W kofLcu omawiat sza
nowny nasz. poset § 13a. 

Ostatnim programowym mówcą byl 
tks. mainsy-0-narz: Dykier, ·h.ióry. przemówił 
na temaJt „Swól do swego", z tak porY'\v.a
jącą wyni.JO•wą, że wywota:ł burz.ę oklas
ków. 

Następ.nie -Odczytał hr. dr. Żóttowski 
'niastępuj.ącą rezohvcyę, którą przyjęto ie
dni0glośni1e: 

„Zebrnnr w I(ośdainie dnfa, 25 ,wrze
śni.a . wieoownky wyrafa.J~ (~ednoz.giOO'nie 
prz.ekonainie S\'/IOie, iż '\v1obec 1n:oweigo 1do
su. który z~ strony rz.ądu: prnskiego przez 
ntOIWlelę <lio prarwa: o osadnictwie spatkail 
naszą na:rodowość, Polaicy wszystkich 'Sfa
inói\v. ręka· w rękę na wszys~kichi posterun
kach żyda pu.J:J.licznego i prywatneg:o ze 
zd\v1o:ioną energią nad obroną i rnzWlOtiem 
:narc<llawych i ekonomicznych i!nteresów 
praoow.ać 1będą. 

P rzeldwlko tej oowe;J o pomstę do Bo
g,al W\Otającej n.oiespra;wi.edliwiaści1 jaiko też 
w'szystkim innym 'krzywtl()m nieprzedaiw
nionym i nie za1X)mni1anym, a pod zabo
,rem pmskim nam :zadanym protestnjemy 
uroczyście, a odpowiemy nia nią pracą, 
oszczędnością, wytr.wa1'oś::ią i: 'P01piera-
1nfom swoich ! " 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Glliwtlce. Pewna rooz.rna z, uHcy Nó·

weg.o Swiatu zrostala w tych dn!1acbJ cata 
przewieziionai ·do lazaretu., gdyiż cala! z.a
chqrowała na tyfU's. Składa: si~ or.a z. mę
ża i funy oraz z: siedmiQrgo d1zi:eci. Ty
fu,s . poW1stal' w skutek iglodu i nędzy. ~ 
Tyfus jest u tyc.h schorzaiych łudzi· łżej
sz.eJ .niatury, więc jest naidzit'Ua, że nie
sz:częśliiwi! z,ost~ną utrzy,mani przy życiu. 

Smutny to nawet wypadek, bo w. dz~
siej'sz-yich czasa-ch pary ·i ·ele:ktryc:z.oości, 
w czasach \vierkieg:o ruchu przemyslo\Ve
igo i rzeki0meg·o .,diabrobytu'" ooś podo
bnego inie pmvfamo mieć miejsca. Zamia.st 
ugrzysk. i festynów), bytQby lepi•etr, ż.eby 

my gotowi beknąć jak się rrieszczaJnie o- ohu sędizia - trzebaJ się wy.przeć przed 
}:}Uldzą. . nirrnl tej sprawy. , 

- Któz ·wiedzial1, jak sipraw.i stoi? P<OlSpi·eszyl więc na1 pow1tainii.e. 
Wlaśnie z waisizeg-OI rio~kazu, mówiąc z - Ciesz.ę się bar<l!zo ze spoitkaniia: -
\burmistrz.em, mimo:wolnie... praiwht sędziia - bo pragnę się wy,tfóma:-

SłaIWlC'ZYiiskł zerwat s'ie .ad stołu. cz.yć ... 
- A toby dopiem było, żebyrni sann - z .czego? - z:apytat bunniistrz. 

. sobie takie g·ady wyipraiwiL Ale szczę- - A 'W tam plótt teu sekretarz: o iinte-
·ściern Jest przedawnienie. res~e, o którym mówiiJ: z painem. 

- Tak - odparł sekretarz - ałe pan - On ze mną o żaJÓn!y1n interesie nie 
przecie umai, że z. czystem sumLeniem... mówil. 

Slawczyńsk'i \Vybuchnąl. - No. dziś, o ted głupiej pretensyi? 
- Jam ro porwieidzial? ja? Ja:k tQ?... - Nile ni-e rozumiem. 

aktai faitsz:ować? Wszak to nie co hme- Spodrzat w oczy burmiistrZOl'Yi i ~12'.iąl 
'g;o ... akta: fałszować? go pod rękę. 

Sekretarz a·ż się zanosił oo śmiechu, - Może na.i chwileczkę zajdzie pa.n d-o 
ale sędzia .nii.e miar ochoty mu wtórować. mnre - prosi! z. przymilen.i·em. 

· - Ale.ś pan przecie ini.e mówił burrni- , Posz:li, raiz·em dó zaJiazd.IU. Jak s:ę oka-
strz1otwi· !l1ic, kto, co, §aik?... za.to, sekretan wcale się z burmi'strz:em 

- O\Viszem, wspam111ia·łem, że sędzia ni'e widzi'al, pretensye ni·e byly przeda-
byś ich pretensye mógl przyjąć. wnione i nie opieraly s·ię niai masie. Staw-

- To się bairdzo źle stat-0 ... bardzo czyńS!ki' pirz.y ditui'szej rozmowie W'.Y\!lJU'-

źle.... rzyl się burrnistrzowt z zamiiaim wyipędze-
-- Nrema o czem mówić'1 , k iedy się od- nikł ttoryszków z irch rod.zimnej siedzLby. 

Pob1ć ni·e d:a - rzekt sekretarz. Dobide: upadleu szlachty za:na<lto się 
Niewesofo przcsz'e.<l.t Qbiald. Sędzia uś-mi·ochaito burm:JStrzowi, aby nte skorzy-

pić ·n~e mógt:, u~brżając się ną b6l gt01w y. staJ ze sposobności. Obiecał więc diollo-
Sekretarz . splatawsz,y fliglai, wyniós ł się żyć wszel~ich stara:ń o ustąpienie catej 
.czemprędzeii. · Sla!wczyfrskiemu aJ± się pretensyt sędziemu. 
sla'ho zrob'ito przy pfa,ceniu rwchu,nku 1od- X. 
rnz.u, za wczorajszy r dzisiejszy dzie ń. Po śmierci starnściny, w pałacu przez 

Wyszed'fszy na rym,ek:, nie wi·e<lzial pairę dn:1 wszystko pozostafo w dawnym 
sęd'z i 1ai. co ·z,e swciją osobą mbić , a tu jakby sta1ni1e. 
na złość nastręczyl mu się. bunńl:strz. Byl NaTeszcie pewne1i!'O rama. panna• Ce-
to cz.t.owie:k mtody, dosyć zamo.żny. Dz·i ę- cylia wstatta z rnocnem pastamowkmiem 
ki rwykształce·niu, zje<linat sobie sz.aK~UJnek wzięcia się do porządków i vbmyślenia, 
u tud'Zi, chociaż był synem rzemieślniik::t. c-0by slę ze zrujnowane.go pałacu z11obić 
M'iaJ jedOOk tę wadę,, że nie lu'bit szla!CMy da~o. Tyłko część ~tówinego korpusu ·by-
t gdy mu się nadarzałaJ sposoboość dloku- ła miesLJkalną, ·resztai stała z. .oknam~ paz.a-
czenia i't~i. QZ)'ini'l' fo z prawdzirwą przyje- biiane:m4. pusta:. lub zarmnoona sprz.ęterri 
m111ością. bez wartości. KHka tzb zai~ żyd na 
; ... :-::- 'Oto bunn:1strz - pomyŚ!at w du„·. " skład zbc)ża. : Optócz -tycli · ~~ w 

ro:tciągniętd wi~cei opieki nia!d. bi-e 
i UJbogimi. 

Wrocław. Zmiany w duch'owiei 
Księ.ża świec·cy zostali uista.oowieni 
zel jako kapelan do Sycowa, Sum 
kapelan do Wiśni'cy, Boryński j( 
•kapelan do Olirwic. 

Z Op-0Jsk,iego. Cwrna ospa p( 
się u ·pewnej kobiety w kopalni „( 
ort" pod OmszowicamL 

l(róL Huta. Aktor Willy Beuger 
·dtXY\vtn.ieg·o teatru gennanizaitorsldeg1 
ry prze~ dyrektora zo:sta~ przed 
,dniami przyijęty na calą zimę, :wziął 

kę 40 marek od dyrektora i ulotnit 
kaimforn z pieprzem. - Nowo przi 
garderobistę l(arola Ploetzai tegoż s . 
teatru znalaizła; polkyia Jednego pi1 
dnia na uhcy ~leżał pijany jak bei 
stów i muskmo g-0 wpmst do dom: 
rych zawieźć. 

To ci do1pi·ero ,.kulturnicy", 
chcieliby Oómy Slązk uszcz.ęśfiwił 
1chaj nikt do niemieckiegio teatru i 
n fzat-0rskieg;o n1e c.hodizi ! Qmi1nyi 1 
ślązkle nie powLnny forryga cfawać 
przedsiębiorstwo. , 

Bytom. Prz.ed tuteijszym sądem 
.cz3~rn sta~vailii w tych dniach pp. bm 
czy Sobodński, Janowski' z Spól~ 
·Celwcyjnej i re'staurator Wiecrorek, 
tżc;ni o prz,estę.pstw10 przedw. prarwm 
lbra;n ~'U. Oskarżenie zarzucal101 i'111), i1 
\\nsfi dwaj os.Irnirżeni Z\V1()faH 1nai saile r 
rntoraJ \Viecziorka w.aloe 'Zebran:~e b 
s:kiej „Spóil:ki Pa:rcela-cyjneJ", nie ma. 
to pozwl(}!enia policyjnego. 

Sąd {)Skarżonych uW10ln..it, por. 
zebrnnie spółki nie podlega prnw:u: , 
warzyszenia.ch. 

Wiadomości ze świat 
Nłemcy. Z Hamburga dornosz-ą, ż 

łupa „Roland" wynajęta przez Rosy; 
pil'ynelai w :ruocy z· 26 na 27 bm. ina 
morze. Na: pokładzie szalupy, znaiJd~ 
cti•cer marynarki rosy}skiei i 29 luiu 
prólcz: teg;a zaś wsz}'lstldeg()J przy 
potrz.e'brue dd telegrnfowamhl bezi d 

Oficer o~rzymał zialpieczętai\Vaine 
kazy, które ma otworzyć dopi'ero ,n 
inem morzu. W k6ntrakcie d.Jziefta· 
rząd rosyjski· oświa.ckzyŁ, że ma tr 
statek ·Sygnalowy, naprnwdę przech 
staiteK będlzie użyty WJ celach sz 
w.skkh. · · 

Z Prancyi. Naideszly tu z Algi·en 
<lotności, że general LiandeY'I, ko mt 
'Wlojsk w; połu:dni101\\.„Y.m ·Omanie, spo· 
w.any zaszłymi tam wypadkami~ o'b 
rozmaite pll'nkty na: niewstalonej ii 
grankyi między APgie·.rem a Marolde11 . 
oni1st~r wrnw. za.gra.niqznych j-eist i 

że fakt ten nie doprowadzf do dyp 
tycznych zawiklań. Ge.neraJ Li: 

których . mieszkali starośdna i· chi 
pan!f1at Cecylia reszty: prawie nie : 
Trzeba by,llo to wszystko obeirz.e.ć 
rać się uczynić użyte:cwem. 

Miasteczko się murow1alo, cegta · 
mień rriJOgily być korzystrnie spienię 
Za życia ~tarośdny nfkt o tem ni:e p 
ślał, bo i ona nie dalaby ruszyć ani 1 

-ce+giclki. Pi.otrnska1 miaiia u siebie ~ 
od .tych pustek 

Wziąwszy Julka do pomoicy, p 
panna Cecylia ·po Ol\Ve klucze. Na 
stara dlugo ni·e rozumiał~. o ·COchod'2 
g'dy się dowiedz,iata. że Q paifac, Z'cL~ . 
trw10ga i zaczęta płakać: 

- Niech i<l·ą, niech rew1duuą wsZJ 
kąty, niech robią, oo chcą. Prze'\ 
wszystko do -góry nogami. Pajdę <lo 
tałai, naJ żebraczkę, aiby na to ni·e pat1 
Ledwie ją do grobu ztożyli !. .. 

- Sprzedamy materyat z: tel.i r 
- mówila Cesia - dostarczy nam t< 
duszl!I na wyrestamo\'mll11e śr.odka. 
'jed'nem skrzydle oo poiudnia będzie 
cieplarnia, która przy ogmdzie na 
jest !niezbędną. 

- Cóż d się śni? - ·zaw1ota:t , 
zdziwiony. - Og·ród... ci1eplaitinia ... I 
my na życi e ledwie mamy. M6wi1e 
przecie, 'że stysząc o t~m, myślałem, 
żart. łfandel... c~gród ? ... Nie! 

Ogrodnik przJ~edzie la<fa chwila. ~ 
z nim rozpo:cznę. Jesz:cze W1 W·arsz 
LtSlnulam sabie ten pia.n, mając. w myś: 
szą biedę. Zaczęłam ·szukać i z:nala 
starego wielkopolaJnina, który o;d kiH 
stu lat w Warszaiwi e i po wsiaich ·za;k 
ogiiody i. or3J11f,erye. Zrobiłam z ni:tll 
nmkową, umow~: 

-: Przyznam d się, te 111.igcfy ni~ · 
l em nai seryo. . . . 

( cią~ dałszy nastą.pi).. . 



przyprzyieidż.a do- Paryża, aby osobiście 
na.radzić się z Delcassem. W kolaich u
rzędowych przypuszczają, że obsadzenie 
wspomnianych punktów bQ<lzie przez, rląd 
fr3.ncuski zatwierdzane. 1 

Z Rosyi. Wedlug wiadomości z. J e'ka._ 
terynoslawia, dnia 17 bm. podczas mobYli
:zacyi rezerni przyszfo t:im do wielkkh 
zabu1 rzeń . O godzinie 8-mej ram rezer
\\·!.ści za.częli rabować składy maz rzu1caJi 
się na.i przechodniów, głównie: lepiej u'hra
nych. Policmalister wez\v:at poHcyę i wet}
sko do wkmczenia, lecz i PoJiicya i w 1Q1j
sko odmówilo post·uszeń1stw~. niie chcąc 
s i ę narażać na bójkę z. rezerwistami. Po
HcmaJister z rew10lwerem 1Wl ręku zdoilal 
zmusić l){)licyę do wystąpienia. po.cz.em 
do pomocy poslat Kozaków. Rezerwiści 
jednak jeszcze przez. 2 na1stępne dlnh gra
.sowailY~ i doipiero <linia trze:cie:go pod wie~ 
~zór, zmęczeni i zupetrrle p;gaini, z.aiprz.esta
Ji rozmchów. 

Także podczas mobiHzowania rezerw 
w innych miastach pol'udniOl\.\·1~.i Rosyii 
przysz.lo oo CZJ"'I1111Cgo opoir:ui rezerwi1stów. 
Ośwhidczają 10'ni wręcz;, że nie chc'l: iść na 
pew!l1ąJ śmierć. Wo}na w .Roisyi staje ·siG 
coraz. ba·rdzied 1niep10-pułar.ną ·i z ka1ż.cfym 
·dniem mnożą się demc1nstrncye ludności 
,przeciw wojnie. 

,,Morn~nig Post" dnnios,r, że zaiburzenia 
'\\1 Odessie, 'któryin pie1rwotn-ie prziypi1Sy
wa1no ch.:uakter .anty.semicki', miaiy chara
kter czysto aintyrządowy: rezerw.iści, 'PO
wofani do slużby czynnej arn Da~e:ki 
Wsch~~ , odmów:J'i• stawi.enia się dio wc1js
ka. Mó•Nią, że -0d'dział piechoty wyS!l<liil.y 
dla przywrócenia po.rządku odimówit strze 
Jau1ia do zbunfowanyah. 

„Kuryer Warszawski" d•()nosi że 
biskupstwo płockie, ni·e obsadzone dotych
.czas. po prze:j'śdu ks. Szembekai in~ sto1'i
cę mefoopoMalną mohy1owską, mtai cb~ąć 
.ks. Apolinary Wnukowski. KoosyiStJo1rz 
pfo..:ki otrzymai za\via<lomienic, że ki0!11Se
krncya; nowego biskwpa odbędzie s '. ę 20 
października w Petershllirgu·, a ingres w 
Plccku w :„ początlrnch Listopada. 

~ien111tk ,wi·e<leński „Die Zeit" prz.y
.nos~ depesz.ę z, Berlina. kt6rą bi1u
ro •. Herold" sotrzy.rnalo z PetersbU1rga, że 
car rosYliski jwż z.gc.<l!zil się na zniesienie 
ukaz.u ·cara Al'eksa:n1drn U, wyid'ainego w 
rnku' 1866, mocą którego osobom n.airodro.- • 
wości polskidi i ·wyz.na1nia rzymsko-kato-

, Jickiego ni·e wo1no- bylo rnabyw:ać gmnttów 
na UtwiQ, Wołyniu, Podolu1 i Ukrni::nfo„ . 
To przedtoiżeni.e, które podpi•saJt c::i;r Mi
.koiaj II, bylo pierwszym aktem urzę<lb
wym, daiki nowy .mi1nister spraw, w.e'\v:rtę
trz:nych ks. Świartopelk-Mirskii poda.i ca
rowi do zatwierdzenia. Ową: wiadomość 
kt6rą po-daje ,.Die Zeit", należyi •przyJąć 
'Z wi'elkie.m zaJStrzeżeniiem i niedbwierz.a
niem. 

Z różnych stron. 
Wiece odbędą się w prz-ys:z~ą ni·edzie

Ję: W Witten, Wattensche·i1dl, Lińd.en. Ro
dacy wihrti licznie się zebrać. 

Bochum. Dzieci. ni·że] Iait IO jechać 

Wattenscheid. Robotnik Andrzej P-0-
piól został w kopalni „tlolland" okaleczo
ny. 

Gełsenlcirchen. Dworzec kolejov.ry w 
Gelsenkirchen został wykończony i odda
ny do użytku. W uroczystości. jaką z po
wodu tego urządzono, wiziąt też udzial mi
ru:ster kolei Budde. 

Agitujcie, Rodacy, aby w ka:żdym do
mu- polskim na obczyźnie czytywano 
„Wiarusa Polskiego". Wszędzie, czy na 
zabawie, czy weselu, czy przy pracy, 
wszęd'z:ie zachęcać należy Rod'ak6w. a bry 
zapisali. sobie pismo t>Olskie. 

Osłałnie właftmośd. 
P e t e r s b u r g. Pomocników mini

stra spraw we-Jtętrznych Sinowjewa i Sty
szyńskiego powołano do rady państwa. 

L o n dy n. Reuter donosi z TQ.kJio, 
że nowe przepisy poboru wojskowego 
pomnożą liczbę wojska frontowego o 200 
tys. chłopa. 

DonoszQ ws~yst.kim krewnym i .zna
jomym, iż we środę, dnia ~o wr~eśnia o 
godzinie łl '-viec.zorem spotkało nieszczę
ście w kopalni „Blumenthal~' mego naj
dro.żsv;cgo męża, naszego ojca, brata i 
szwagra, 

śp. WoJcłeeha Kurowskleuo 
urodzonego w vVyrzece, powiat kościa„ń
ski. 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, 
~ pażd?.ienlika. po południu o godzinie 3 
\\. yjazd ~ kopalni • Blumenthal·' w Bru
chu. O liczny uchiał w pognrnbie prosi 
w smutku pogrążona żona. i wszyscy 
krewni. 

Antonina Kurowska. 

l(onferencya św. Wincentego a Paulo 
w Bruchu. 

Szairl!. ·braciom d<mosi sl:ęt iż teraz sta.le 
zebrania odbywać się będą, W1 lokall.11 p. 
Wienforta, przy kościele ka.tot w ka:żdą 

pierwszą, i trzecią niedzielę. POI wlieikiem 
·nabożeństwie. Pizyiszł·e zebranie 2 paiź
.dziemika, na które s:ię wszystldch brad 
zaprasza. 

Uwaga: Rewizyai kasy o godz. 10 
przed polu.dniem w tym samem lokalu. 

Zarząd. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Hamme 
W niedzielę dt'.ia 2 paźidziernika po pol. 

o godz. 4 odbędzie się walne poSiedzenłe, na 
którem będzie przeczytane sprawozdanie z III. 
kwartalu. 

Uwajl;a: Zaraz po wielkim ,nabożel1stwlc 
w · oznaczoną niedzielę zaprasza się caly za
rząd oraz. rewizorów kasy na salę posiedze11 w 
c.elu obrachuniku kasy. 

T. D~mkowski, przew. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar. 
m:o.g'lł koleją żelazną za pól' ceny. Kto po
-da niższy wiek dzieci, mKJiż0. zostać ukaira
ny karą pienię,żną luh więzieniem. 

Re:ckliir1ghausen. · Naz.w.lska Ósób, któ
re w kopafoh ,.General Btuimc:nrthal" zna._ 
lazły śmierćr gdy się rusz:towanie zarwaJn 

W niedzielę dnia 2 października o godz. 4 
po pol. odbędzie się walne zebranie. Pożąda-

. ·nym jest, a.by . się liczr.ie zebrano. Kto z czlon
ków bez uniewin~enia na zebra·nie nie przybe
.clzie. za.placi 25 fen. kary. Goście mile rwidzia-

' .są nastęP'u.jące: Henryki Bu1Ssmwmr, Her-
;marnn Take, Jan ttessling\, Herm. l(emk.ec, 
Tomasz; Beba-, Wojciech Kurowski, foli:usz 
pai1~ski i Antoni Pawlowski. Jan Re1si.ng 
i M1chal Drya:dkowiak zostaN akaleczern. 

Jak donosz.ą, rusz.bowamie byl'io z nio
·wegio drzew:a. J e1żeli ta:k, t{) ·drzewoi byto 
. .zibyt slabe. Zaznaczyć trzeba. że tu tylko 
·brak należytej kontroli1 zaw!n1it. 

Dortmund. P0licya przyareszto;v.rala 
3 handlarzy · dziewczętamiL Jeden z; n:ich 
.by;t z, Londynu. 

Hontrop. Z powlOdu z.amknięciai ko
pal!l „Mari~-Anna" i ,,;Stef111bank" duiżo 
mieszkań jest próżnych. 

Giinnigield. Pewie.rn ojdec dclkonal 

ni. Z ar z ą-d. 

Towarz.ystwo św. Anton:CR:o w Essen-West 
(frohnhausen). 

W niedzielę dnia 2 października odbędzie 
się polskie ,nabor.i;c!1stwo o godz. ~5 po pol. -
Po nabożeństwie wymarsz na 14 rocznicę Tow. 
„Jedność" p. op. św. Stan1S1la.wai B. w Essen. 
Zarazem oznajmia się czlonkom, iż zebranie 
odbędzie 5ię w niedzielę dnia 9 października o 
godz. 3 po pol. O licziny udziaJ prosi 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Ałtenessen 
<lonosi swym czJonkom, iż mamy walne zebra
n ·e w niedzielę po pet 9 paź<lz!crnika o 4 ~odz. 
na którem bGdzie obór nowe~o prezesa. Czlon
ków uprasza się o jak najliczn!ciszy udzia!, 
gdyż są ważne sprawy do zalatwienia, na sali 
zwyklych posiedzei'1 u p. .Emschermanna. 

Sekretarz. 

Towarzystwo św. Barb~.ry w łiert~n 
W niedzielę dnia 2 października bierzemy 

udzid w rocznicy Tow. św. Micho.la w Bru
chu. Wymarsz z Herten o godz. 2 po poI. O 
liczny uodzia.Z cz!onków upra'Sza Zarz~d. 

"ha.rnicbnego czynu na własnym synu. Oj
c iec i syn prnc.owali w polUJ. Syini tak dlu
go1 zostait przy prncy zatrzymamy, że za
późnil do prncy w kopalni. Gdy przybyl 

·n.a pe.Je., został rzu•clQ.ny na zlemrę przez Towarzystwo ~imn. „Sokół'' w Neumuhl 
· · . donois.i swym druhom, iż w niedzielę dnia 2 

OJca 1 spornewi,erany. .Riozibest'>viony oj- października zaraz po nabożef1stwie odbędzie 
ciec u<lerzyl •S)lina tak silnie \Vl glowę, że się na<lz.wyczaine walne zebraniie na saU zwy-
\\1 drnd'ze do domu chorych umarl. Spra- klych posieodzeń u p. :Eickoiffa, przy ul. Kniip-
·\vę ·wziąf w rękę prokurator: pelstr., na które zaprasza się druhów iak 1J1aj-

Harpen. z powodu rrrasu.j'.l•cej tu ·blie- serdecz.niej, ponieważ będzie obór nowego 
i:. ~~ prezesa. Dotychczasowemu w nieprzyjemny 

gunkr, byly szkoty tutejsz.e zamknięte sposób dokuczano, dla te~o sklada swój urząd. 
Przez: 9 tygodnL . Goście mile wi<lzia'lli. Czołem! 

Herme. W zaktad'ach- dr. Ot&> :za1ru- Wydział. 
1dniQ1ny Stanistaw Poz·eO'a zosta~ okalecz.o- Uwaga: · Prosze ·szan. lawnrków czyli re-

8 worów kasy, aby kasi: stwierdz.ili ·przed na-
iO.Y ~ .. :~~. ~·~:f.11·~~~:_! ·· · j ···~· ·.„ :. .. :·~·~~~r.u-· .-~~wl~ml :,; .„.:. „ . „ Wydział. 

K~o śpiewu „Qw~a Jedności" w Osterfełd. 
W niedzielę 2 października odbędzie się 

miesieczne zebranie o godz. 11 i pól na malei 
sali p. Husemanna. O liczny udzial członków 
prosi Z a r z ą d. 

Uwaga: Szan. chorążych i asystentów 
upraszam, aby się wszyscy na zebranie stawili, 
ponieważ Tow. bierze udzial z chorągwią w 
rocznicy Tow. św. Barbary w Dellwig. Cześć 
polskiej pieśni! Fr. Horyza, przew 

Tow. gim.n. „Sokół" w K!rchlinde 
donosi swym szan. druhom, iż miesięczne ze
b:anie odbędzie się w niedzielę dnia 2 paździer
mka po pol. o godz. 3 na sali z.wyklych posie
idzef1. Liczny udzial druhów pożądany. Go-
ście mile widziani. Czolem ! WydZJiał. 

Tow. św. Ignacego w Oberhausen 
ogłasza sza•n. czl'onkom, iż przyszle kwartalne 
zebranie odbędzie się w niedzielę po pol. 2 
październi1ka, zaraz po PQlskim nab<Y.iei'1stwie o 
godz. 5. O jak najliczniejszy udzial czlonków 
uprasza się. z a r z ą d. 

Zebranie zarządu odbędzie się w tę samą 
niedzielę o godz. 3 po pol. Proszę sza:n. czlon
ków zarządu o punktuatlne stawienie się. 

Przewodnłczacy. 
Tak samo proszę szan. Rodaków· oraz 

szan. Rodaczki z parafii N. M. Panny, aby ra
czyli w tern zebraniu wziąć udzial, ponieważ 
prz.y zbliżającej się misyi św. cąhcemy na po
wyższem zebraniu mieć próbę śpiewu koście!. 
O iaik najliczniejszy udzial Rodaków l Roda
czek na owern zebraniu uprasza się. 

Zarząd. 
~~~~~~~~~~~~~~-

To w. św. Walentego w Horde. 
W niedzielę 2 października br. po pot o 

&'.odz. 3.% na sali zwyklych posiedzel1 od.będzie 
się walne zebranie Tow. św„ Walentel];o w Har
de. Na porządku obrad są bardzo watż·ne spra
wy, zatem powinnością jest każdego czlonka 
na zebranie punktuafoie się stawić. 

Z ar z ą d. 

Koł'O śpiewu „Słow;k" w ~tar:doh 
urządza w nnedzielę 2 października o godz. 4 
po po!. fami1Jj.t1y wieczorek, połączony z tań
cem. O liczny udzial czlonków prosi 

Z ar z ą d. 

Towarz}'·stwo św. P:otra i Pawła w Marten 
oznajmia· swym czlonkom, iż w niedzielę dnia 
2 października rano po pierwszej mszy św. dla 
tutejszych katolików odbędzie się msza św. 
dla Polaków z polskim śpiewem. Podczas tej 
mszy św. będzie towarzystwo nasze wspólnie 
przystępować do Komunii św. Nabożeństwo 
nieszporne o godz. .%4 z kazaniem dla Pola
ków. O liczny udzial czlonków, Rodaków i 
Rodaczek uprasza się. 

Uwairn: Po nabożeństwie jest zebranie 
naiszego towarzystwa. Nadmienia się Roda
kom, którzy jeszcze nie są w towarzystwie, 
by przyszli na zebranie i dali się zapisać na 
czlonków. I. Stachowiak, przew. 

---------
Towarzystwo bł. Brottisławy w Wi2melhausen. 

Zebranie odbędzie si~ w niedzielę dnia 2 
października po pol. o godz. 3%. Rodacy, któ
rzy chcą brać udziai! w zabawie, powinni przy
być i d<ł.ć sie wpisać na czlonków, w innym 
razie udziału w zabawie brać nie mogą. Z po
~oc.!u, iż ~ażna sprawa jest do rozstrzygnięcia, 
liczny udz1al' pożądany. Goście miłe widziani. 

J. Haki, przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Dahłhausen. 
. W. niedzi_elę dnia 2 października odbędzie 

s1ę pos.1edzen1e ido polu dnia o godz. 11 u p. f. 
Salmen~ Kaiserstr. Upraszam o liczmy udzial 
Rodaków, ponieważ są ważne sprawy do za-
latwienia. Bóg z nami! Z ar z ą d. 

. ------
Towarzystwo św. Barbary w Gelsenklrcbeo. 

Przyszle posiedzenie miesięczne odbę-dz.ie 
się w niedzielę, <l'nia 2 października o godz. 4 
po pot O lic:ziny udziall prosi Z a r z ą r.1. 

Dom polskł w Bottrople. 
W <lailszym ciągu zlożyli: Na weselu u p. 

Karola Grzeni zebrano za pośrednictwem p. 
Ana.stazyi Mazurek: Mloda para I mr., Fre
mencyusz Trynczek SO fon., Emanuel Kolarczyk 
50 fen„ fr. MyśHwiec z ż. 1 mr„ Jór.ef .l\Ukula 
50 fen„ Ludwik · Grzenia 50 fen., Karol Rozkosz 
1 mr., Antoni Mandrysz 1,50 mr„. Jan Psyk 50 
fen., Jan Piechula 1 mr„ Jan Mikula 50 fen„ 
Andrzej Sikora 3 mr., Józef Mika 50 fen., Jó
zei Mazurek z ż. 1 rnr. - Na chrzcinach u p. 
'Em. $wietei;!'o: pani Klósok 1 mr„ Leop. Iio
nysz 1 mr., 'Em. Swięty 2 mr., Jan Jakubowski 
3 mr„ Antoni Bujok 3 mr„ Alexy Kurka 1 mr., 
'Eskulap 5 mr., Em. Węglosz 2 mr„ Rafael I(o
losz 50 fen., Kryspin Dzierżawa 1 mr., nowona
rodzona córka 50 fen. -- Na zaręczynach u p. 
Jensiaka w Wattenscheid-Westenfeld: Piotr 
Adamczak z ż. 2 mr„ St. Markiewicz 1 mr., 
Pr. Adamczak 1 rnr., Ign. Adamczak 50 fen., 
Jensiak z narzeczoną 1 mr„ Wla<dzfa Gram
zińska 25 fe.1,. - Na pogrzebie u p. Fr. Myśliw
ca: fr. Szymura 50 fen„ fr. fvlyśliwi ec z ż. 
1 mr., Jan Perszkol1 50 fen., Jan Karuża 50 
fen., Konst Trzaskalik 50 fen. - Na weselu u 
p. Jelenia: Jo.n Wlde:1ka SO fen„ Wawrzyn 
Sz)rmc~ek 1 mr., fr. PietroW'Ski 50 ieu .• Woje. 
Picmtek 40 fen., Ja.n Sitko 30 fon., Em. Nlichal
ski l mr., .Em. Gardyan 50 fen„ Józef łiafama 
50 fen .. fr. Nowak 50 fen„ Wikt. P iechaczek 
.50 fen. - Na chrzcinach u p. l'vfoler.;dy, Rynek 
III. S.50 mr. - Na chrzcinach u Fr. Tatarczy
ka: Wincenty Skaba 5 mr., Wal. Bielaczek· 5 
mr., Teod. Szula 2 mr„ Ja nTat3.rczyk 1 mr., 
fan Sobek z ż. 2 mr., Jerzy Kiósok 5 mr., Jan 
Szulczyk 3 mr„ Jan Demel 1 mr., N. N. 2 rnr„ 
Jan Moryc 2 mr., Adamek Franciszka 50 fen., 
Fr. Tatarczyk 2 mr. Dotąd wplynę21o 1197 05 
mr. \.Vszelkie ~kfadki na powyższy cel posyiać 
można pod c.dresem: Jan Swoh0da. mistrz 
krawiecki w B-ottrop-Westi. 

·-----
Towarz. św. Kailmierza w Liitgeoo.ortmur.d. 

Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 2 
paździcm1ka po pol. o godz. 3 na sali p. Wilh. 
Specht.a. Proszę szan. czlonków, ażeby się 
jak najliczniej zebrali, ~yż mamy ważne spra
wy omówić. Goście mile w!dziani. 
· · · . Andrzą Ochy. 

Tow.arzystwo gilnn. „Sokół" w Rotthausm 
odbędzie swe miesięczne posiedzenie w nied.zie ... 
łę 2 października punktualnie o zodz. 2Yi po 
pol, Porządek obrad: Placenie skladek mie
si<;cznych. prz}imowanie nowych druhów w 
lokalu p. :E. Schmitz, przy ul. Gartenbruch-Vi
hagenstr. Cwiczenia gimnastyczne odbywają 
się regularnie w każdy piątek o godz. 7 wie
czorem. Uprasza się druhów i gości o liczny 
udzial w zebraniu i w ćwiczeniach gimnasty-
cznych. Czolem ! Wydział. 

Baczność druhow~ w Marten! 
Niniejszem donosi sie druhom, lż w nie

dziel~ 2 pażdziernika odbędzie się nadzwyczaj ... 
ne zebra.nie na sali p. Kortmanna o godz. 3. 
Druhowie wszyscy winni się stawić, gdyż bę
dą wszelkie sprawy załatwione, które załat
wione być mialy, a jeszcze nie są. a -,,·i;ięc obo
wiązkiem druhów, aby stanęli jak jeden mąż. 
Przed posiedzeniem będzie gniazdo fotograio
wa'lle. Przybędą druhowie prezes i naczelnik 
okręgu IX. Druh01wie wydziału winni się sta
wić jak zwykle godzinę prędzej, tylko cokol
wiek punktualniej. Goście mile widziani. 

Czotem! Prezes.. 

Towarzystwo gim.n, „Sokół" w Kastrop. 
Zwyczajne posiedzenie odbędzie s ię w 

niedzielę 2 października o 11:odz. 4 po po!. O 
liczny udzial prosi Wydzl.at. 

Uwaga: Szan. druhom czynnym <lon06zę 
rrinierszem, iż lekcya gimnastyki odbędzie się 
w niedziele po zebraniu. W dnie powszedn:e 
odbywać się będą ćwiczenia w każdą środę i 
sobotę o godz. 7 do 9 wieczorem. Mam ua
,dz.ieię, iż druhowie rnfodsi oraz mfodz.ież z 
okolicy Kastropu, szczególniej cl druhowie, 
którzy z powo<lu służby wojskowej nasze gnia
zdo byli zmuszeni opuścić, , napowrót w nasze 
szeregi sokole wstąpią. A więc <iruhowie za
wsze naprzód, a nigdy w stecz, a wtedy zniknie 
ospalość, która się w naszern gnieździe rozpo
wszechn!Ja. Pamiętajmy, że w zdrowem cie
le z.drowy duch mieszkać mClie. Czo.tern! 

Tomasz Czywczyński, naczelnik. 
-------------- -· -·------

Wiec polski w Liqpen 
o:dbędzie s·ię w niedzielę, dnia 2 paźdlller
ni.kn oi godz. }'j-4 po po•t. w saili p. Sah:iltle
ra, pumi~dzy kośdołem katolickim i ewan
giel:Ckim. 

O licmy udział Ro<la.1'.:óWi z Unden, 
Dahlhausen!, Weitmar, Wełper, Hatttingen 

. i okolicy uprasza się. Na: wiecu ornai~a
rre będą !larrodowe, religifoe i łllateryatne 
piotrzeby Polaków na 'Obczyźnie. 

Związek Polaków. 

\Viec kowali w \Vanne. 
W niedzielę~ dnia 2 października odeędz.ie 

się w Wanne wiec kowali, Polaków z Westfa
lii i Nadrenii. 

Bliższe szczetóly z-OStaną o~le.s2one. 

~l)ednoczenle zawodowe polskie"'. 

lfitłfOttt~•Q~~!iHtt 
Naszemu kochanemii; bratu 

FRANCISZKOWI WALCZAKOWI 
w Dorstfeld oraz jego narzeczonej pannie 

PELAGH KRUSZCZYK 
.r. Kaczyna .r.a.syłarny w dzien ślubu dnia 
2 paźd.z;icrnika sei·dec.zne życzcnią.. Win
szujemy wam przez kwiat róży, niech 
wam stan mnłżei1ski się nie dłuży„ 
winszujemy wam przez kwiatki, by się 
wam cho,,.,·ały ładne dziatki. Lecz cześ6 
W am tylko wtPdy, i chwała, gdy je bę
dzicic dla Polski chowali. Na koniec 
wykrzykujemy niech żyją po ~hJU14U9999 
razy, aż się echo po całym Kaczynie od
bije. Tego "vVam życzą bracia. 

Antoni vValczak 
i Józef \Valczak. 

ttt~itHti~Otł!itHfi~}lH~~

~~Bł ~~H!~łiHi~~$H~~Hl~UI 
Towarz. św. P.iotra i Pawła w Buschhausea 
zasyla w dniu §tubu sz.an. sekretarzowi 

p. JÓZEFOWI MANDRELLI 
i jego narzeczonej . 

JULIANNif.: LUPSZCZYI( 
ja1k na.}serdecz1.11ieisze życzenia i po trzykroć 
wykrzykujemy: .Mfoda Para niech żyje! 

~~m~~~~WM~~m~~~• ------------
Miód pszczelny 

świeży (lipcowy~ t~oroczny), patoka kuracyj· · 
no-deserowy, bez ża.dnych domies7.ek, wysyła 
w blaszankach szczelnie zamkni~tych po 10 
funtów z pasiek wlasnych, już z OJJtatą poczty 
za 5 mr. 94 ien. z pawolaniem si~ na nlniejszc
ogfoszenie. Zarząd Dóbr ziemskich 1 pasiek 
Zygm. Lityńskiego w Siemikowcach, poczta 
St.emlcowce (Oalicya). ... 

Kalendarz. 
C z w a r tok, 29 wrześcia: Michała Arch

an[1)la, (Dadoibóg). 

Piątek 30 wrzdnia; Ilia remi ma doktora ZiJfii 
(Godzirni )· ' ' 

Słoń ee; witehod-11:1., 
.Jutr<). &· l) tn. olł 
Pujuwze. g. 6 m.: O 

8 t & n J' fł g ft d y ; W WW1'9~ 
ładns powietrze. W ŚrMł ._..,. 

1.aehodfłl, 
g. f>. m 41 
g. 5. J'lll. 39 
cały daiefl 

Term mm e tr w.kaęw«ł · ~ora.J 
poładnre io atł>plli R. w1tą; zt1ra. 

o u „ 



POLSKI SKLAD LOKCIOWY w HERNE 
ulica Dworcowa .nr. 7l, 

w miejscu pan a M. Ha:rtoga. 
Z dniem I października otwieramy skład lokeiowy, na eo już dziś zwracamy uwagę Rodaków prosząc o po

parełe naszego przedsiębiorstwa. 

Wladyslaw ·Małkowski· i Sp. 
Tow. św. Stanisława w Wanne. 
W niedzielę dnia 2 patździemib, po 

polskim naib01ż-cństwie, po pol. o godz. 5,Yz 
urządzamy wieczorek fammjoy, na który 
2aprnszamy wszystkid"Ji czlonków z ro
dzinami·. Czlrotnkmvie wi1nnr się oka!Zać u
stawami, ponieważ za-ba.wa1 jest zamkniętą. 
Rodacy, chcący być obecni, wi·Illli się za
pisać do to·warzystwa. Wieczorek odbę
dzie się w parządkw, jak w zeszłym r·oku. 
Koncert i rozmaite rozrywkr, rozdanie u-
. pcminków r-odzinam obecnym. Wstęp 
wi0lny. O licz.ny udział pwsi 

Z ar z ą d:. 

Tow. gimn. „Sokół" w Gelseuk.-Bismark 
urząd.za: w niedzielę d'ni·a: 2 paździemfka 
jesienną zabawę .na pożegnanie d1ruhów 

.'wstępwjących do wojsikaJ, poląc.zoną z 
ćwi'Czepiami I· t'1'.ńcem. Zaibaiwa t0dbędzie 
się w al~ p. Gustaiwa tlalternJ, trrzy u:licy 
Wi1Ihetmowskiej, m. 110. Pocz:ąteik zaba
wy. oi godz. '4 po pot Muzyke \vykona 
kapelmi-strz. d~·uh lg. Kaczmarek z SchaJke. 
O jaik natiliiezni'ejsz.y udział Rodaków i go-
ści prosi W y d1 z i a· t 

Uwaga: Miesięczne ~iedzenie od
będzie się w tą samą niedzielę o g;o..cJ:z.. 2. 
Cwitzenia1 :o godz. 1, więc uprnsza się 
wszystkich ćwicz~cych druh6wl o licz'lle 
sta·w·ienie na ćwiczetrliia. O jak rriatrliczJ11iej
szy ndzial jak w zabaiwfe tak ii .~ ćwkze
rriach i posiedzeniu uprnszai się. Crolem ! 

Wydział. 

Tow. św. Antoniego w freisenbruchu 
do no'Si swym. cz.Jonikom i Ro.drukom w 
PreiseJnbmch i ok<J~ilcy iż od' p-o-ludJnia; so
hoty 1 października aż d:o poniiedzialł'ku po
tudJnia jest sposobność do spo1wiedzi św. · 
Naibożeństwo z polskiem kazaniiern: W! nie
dz·ielę o ~otlz. 4 po po.l. O Hcziny udziia.1 
prosr z ar z ąd. 

Koto śpiewu „Cho,pin" w Bochum V. 
(Hofstede}. 

Sz:an. członk.om d:Qlnosi' si~„ iż. wi nie
uzi elę dnia 2 paździ·erncka po pol. () godz. 
.03 punktualnie rozpocznie się lekcyai śpie
wu. Pio' lekcyJ odbędzie się z:ebrainie~ na 

··którem są, ważne sprawy do załatwh~nia. 
Ucznyi udział szaa1. czlon•kówi konieczmie 
po4<lany. Goście mile wi:dzfani. Cze.'Ść 
p o11skiei pieśni ! Z a r z ą d. 

CZOLEMt 
Tow. 2imn. "Sokół" w RohHngbausH 

donosi swym członkom araz Rodakom, iż na.sza · 
zabawa w <lniu 25 bm. z powodu rozmaitych 
przeszkód odbyć si~ nie mo"la. Natomiast u
rządzamy llft pewno w med:rielę dDła 2 paźck. 
o godz. 4 po pal. zabawę pożegnalną drnltów 
wstępujacych do wojska, pol~.czoną ~ ćwiae
niami gim11. i tańcem. Szan. czloink:ów i Re>da
ków z I<ehling-kausen i okolky uprz-tmie si~ 
zaprasza. W yd z i al. 

Towar~ystwo „Jedność p. op. św. Stani
sława B. w Essen. 

W niadziel~ dnia 2 października br. 
urzad·za to~1"airzystwo H-tą rocziucę na 
większej sali p. Va.n de L-00, przy ul. Scbii-
1zenbahn nr. 58. 

Na po-wyższ4 rocnłc~ zapraszamy wszy
stkie towarzystwa, które od nas zaproszenia 
ooebraly oraz wszystkicb nam iyczliwych Ro
da:ków z bllżs3ej i dalszej okolicy. Po pot 6 
godz. 3% polskie nieszpory w kościele św. 
Gertrudy. Po nieszporach udamy me: na sal<:, 
~dzie iastąpi powita.nic zebranycłt. - Zwra
camy szczeieh1ie uwag~ SZ4lll. Rodakum na 
p rZ$dstawienie amatorskie. Odegrana b~dzie 
nPałka Maaia0 za pozwole11iem j~i autora, n~
szego zaslużone20 litcra{a p. Józ-efa Cho~1-
szew!7ki~• ~ Gni-eclna. PocZOłtok przedstawie
nia o roo2. 6. Koaiec okolo godz. 10, aby w 

Tow. gimn. „Sokół" w Laar. 
W niedzielę 2 października o giQ·dz. 4 

po pot odbędzri.e s1ę w .salii p. Wittenkem
pera zabawa z tańcem. O liczny udział 
Rodaczek i Rodaków z Laa1r i 01k0Hcy u-
pras:z.a się. Czolem! Wyd'.2Jiał. 

Tow. św. Józefa w Resse p. Buer. 
vV niedzielą- •dnia 2 października rb. 

po poł. o godz. 4: obchod,;i nasze Tow. 
3 rocznicę swego istnienia, 

na którą się Szan. członków orav. wszy
stkich Rodaków i Rodaczki z Resse i o
kolicy jak nnjuprzejmiej .zaprasza. 

UW AG A: uprasza się \Vszystkich 
członków, którzy zalegajq ze składki\ rnie- · 
sięczną, aby się raczyli y, niej przed cza
sem uiscić, w przeciwnym razie będą u
ważani .za nieczłonków. Członkowie winni 
się wszyscy stawić w c:r.apkach·i od~ma
kach towarzyskich. O liczny udział c:don-
ków i Rodaków uprasza, Z ar z ą d. 

Program uroczystości: 
Od godz. a do 8 i pół zebranie, wpół 

<lo 4 wymarsz do kościoła na nabożeństwo, 
potem na sali p. Wilanda koncert, śpiewy 
i deklarnacye wieczorem sztuka teatralna 
p. t.: „Chwała Boża i chwała Królewska." 

Kolo śpiewu 1,Cecylia„ w Neumiihl. 
Donosi swym człon.kom, iż w nie

dzielę dnia 2 października o godz. 2 po 
poł. na Mli p. Rade.macha przy ul. Leh
rerstr. odbędzie się lekcya śpiewu. Po 
lekcyi odbędzie się walne zebraale, 
na które się ws7.ystkich członków uprzej
mie :11aprasza, ponieważ są ważne sprawy 
do załatwienia, będzie też o bór nowego 
przewodniczącego, bo przewodniczący .ia· 
ko rekrut musi nasze Koło opuścić. Go
ści mile widzeni. Cześć pieśni polskiej. 

Za l'Z ąd. 

U\'YAGA: Zarząd oraz rewizorowie 
kasy winni się stawić o god.7.. 1 po poł. 

Ant. Kaźmierczak, pr.zew. 
-------

Tow. , Jedność" w Dortmundzie. 
vV alne zgromadzenie odb"dzic się 

dnia 2 października. Członkowie, którzy 
na zgromadzenie przybędą muszą się o
kazać ustawami tow. Na porządku obrad 
są ważne spra"vy: 1) obór nowego prze
wodniczllicego ; 2) o bór nowej sali. Człon
kom wiadomo, że nam salę wypowiedziano. 

vV. Kędzi~ra, zastępca prze w. 

Wiec polski w Witten 
odbl~dzie się w niedzielę 2 października 
o god?.. 4 po poł. w sali dornu czeladzi 
katolickie.i, 

~a wiecu om11winnc będą bardzo wa
.ine sprawy, dotyczące Polaków na ob
C7.0Żnic, przeto liczny udział Rodak.ów z 
'\Vitten, Annen i okolicy hardzo pożądany. 

Na wiec przybędą mówcy zamiej-
scowi. Z wiązek Po 1 a k ów. 

Sodin;:en. 
Szan. publiczności \V Sooagen i okolicy 

d:onosze uiniejszem, iż i dnfom dzisiejszym 
otworzylem na nowo w So:dingen. w skladzie 
p. Sternberga, przy rynku, naprzeciw poczty, 
moją farbiarnię, zakład chemicznego czyszcze
nia, apretury, dekatury i palenia pluszu. 

Równocześnie zwracam uwagę na me fi
lie w lier.ne, ul. Bahnhofstr. 32, 72., 134. 

Przyrzekając skorą uslugc: przy tainich ce
nach, polecam me przedsiębiorstwo JaskaWYm 
względom. Zafoźony interes w r. 1873. 
Bochumska parowa farbiarnla i J>l'alnia chemi-

czna. 
Juliusz Galuszke. 

Wlec w Wattenschetd. 

Młody 
esehula. krawiee. 
który zrobi dobrą kami
zelkę i spodnie, znajdzie 
u mnie zaraz stałe za.
trudnienie przy wyso
k ej płaey. 

Z dniem 1 paźdzłer1tika otwieram 

interes towarów mięsnych. 
T. Pi„trowski, Spl'zedaję po cenach następujących: 

Polską ki~łbasą fant po ~O fen. E s s e n (Ru hr), 
p1zy -al. Grabenstr. 44 I. 

3 służące 

KiszkQ z wątroby (Leberwurst) funt po 60 
i po 80 fen. 

Polki, znajdlł służb~ od 
1 października przy wy
sokich zasługach i do
brem obejściem. 

Salceson (Rotwurtst) po 60 fen. 
Kiszki z kasz")' po 10 fen. •ztukę. 

H. Engelhardt, 

Rozpoczynam interas " t'-'m wie1kiem. zaufa
niem, że Rodacy .z Vienenburgu i okolicy raczq 
mnie popi zeć. 

Franciszek Gawołek, 
iuteres rzeźniki l jadalnia 
w Daukau p. Herne, 

Craogerdtr. 23. 

Dom polski .,.. Bottropie. 
Dotąd wptyn~lo llH,10" mr. W~elkje 

skladki na powyższy cel posylać można pod 
adresem: Jan iwoboda, mfstrz krawiecki, 
Bottrop„ Westf. 

UWIADOMIENIE! 
Donoszą szan. mojem odbiorcom, iż 

z dniem 1 października przeniosłem mój 

Interes krnwJeekl4' 
7. ul. Vereinstr. do domu p. ul. Karletr. 7. 
w pobliżu ul. Kirchstr. 

Dziękując za dotychczasowe, 
i nadal o łaskawe poparcie. 

Z naj wiąkszym szacunkiem 

A. Wojc1yń1ki, 
mist~r;r, kraw)ecki, 

w GelsenkircheH1 Karlstr. 7. 

Baczność Rodacy 
w We•tflllii, Na•renil oraz •Uż•zeJ 

i dah11t'j "koliey ! 
SzR'l. Rodaliom polecam 

Jabłka ziDlowe (Eisernpfo1), czenvo
ne ,;l'l:tlvill" Reinette, Orleany po 8 m. 
Inne po 6 m. za centnar. 

W. Teska, Corvey b. 

Janek: Dzieli d'obry Pa·ni1,; Prnnci
szku ! 

Franek: Dzień dQbry Painie Janie! 

Janek: Odzle ty Franusin; tak ryichlo 
idzi-esz.? 

Franek: Idę do kra~cai po rnbratrLie i 
chcę sobie zaraz. zamówi1ć palto, bo niedfo
go już zima. 

Janek: I ja potrze bulę pw!t{). Ale jaki 
to kra:wiec jest, polski, czy niemiecki, jak 
się nazywa i g<izie mi;eszika? 

Franek: Uwa~ati teraz Janku. To jest 
kra:wiec polski nazwi·skiem · 

Tomasz Niedbała 
i mieszka w Oberhausen, przy ul. Ooben
str. nr. 49. ów krawiec odsta\via ubrania. 
paletotY', spodnie itd. tanio, d'obre a gwa

. ~argaryna 

Bero 
jest najleps?.~ dla kuchni i stołu. 

Gospodynie, zróbcie pró bt; z mar

g.aryną 

Bero. 
Pieni ona się i brunatnieje 

jak najlepsze masło. 
Jedyni fabrykanci Milller i Sp. 

Margine Limited 
G. m. b. Il. 

GILDEHAUS p. CLEVE. 

Zast~pea dla Recklinghausen : 

:a:. Aufer:nann. 

Baeznolć Laar i oiu•lłca 

FR. SŁO~A 
Najstarszy krawiec polski 

Da okolic\' Jluhrurt .• 
Na poro je1iennj\ i »imows, polce&m 

wielki wybór materyi 
na. ubranła, paletot.y, butki i t. d. Ceny 
bartłae przyetopne i w1zystk• elegancko 
odrebieae. Za dobre leienie gwarantujv. 

Franciszek Słoma, 
J.dłar l•AY Bt1ła~ort, 
ul. S2kóh1a. (ichulstr) :.l-ł. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermH bei dem l(aiserli· 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) filr das IV. Quar·tal 19(}4 

und: z.aihe an Aoonneme-nt und Bestellgeld 
1,92 l\lk. 

ten sposób da.c szan. Rodakom z·amieiscowym Wniedziele dnia 2 października o i-odz. d . d 
sposobność •o wczesne.go o~azdu. Po ,rze.d- 6 wieczorem, zaraz po polskiem naboż.ei:rstwie Franek: A więc zaraz pój zie my {) 

rantuje ZaJ dobry krój. 

stawieaiu zabawa z tańcem. O licz.ny udz1aJ odbedzie sie wiec w celu zachęty Rodaków, krnwca palski-ego. 
trrosi Zarząd. aby wstępowali -do .,Ziednocz.enia zawodowe20 

Uwaga: Nasz zaslużony literat p. Józef polskiego" i w celu wyslucbania sprawozdania 
Chociszewski powz.i"ll myśl podanie pnia•$ 9 deputacyi w sprawie opieki ducłt•wnei parafii 
Madeju przedstawić w obrazku <dramatycznym. Wattenscheilł. Na wiec wszyscy R.o:dacy jak 
Aktor zaś powzi~r sobie za cel, ów obrazek jeden stawić sic P•wiani. 
dramatyczny Jaknajściślcj scharakteryzować Wiec odbędzie się w sali p. Fichtnera. 
przed oczyma szan. publiczności. Z polecertia Pr. Nowak. Kalserl. Postamt • •. • 

Tomasza Niedbały 

w Oberhausen, 

Obi·ge 1,92 Mk. erhaJten zu haben be· 

scheini·gt. 

• • • • ' d. • • 1904, 

. . . 
Za druk, nakład i Nd&kcy~ odpowiedzialny Ant<in! Brejski w Bochum. - Nakładem i c.11cionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego'' w Bochum. 



Bochum, niedziela 2-go października 1904. Rok 14. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

\\'ychodzi codziennie z w:v .iątkiem dni POŚ\Viqtecznych. 
Przedplata kwartalna n::t poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

'' imię Boże za Wiarę i Ojczyznę! 
Za inseraty placi sie za wiersz petytowy 15 fen., a n 
ogłoszen ia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często o ~lasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiams:. 
Polsk ie~o" należy frankować i podać w nich doklad-

po<l znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i 1-\sięgarnia znajduje się '" .Bochum. przy uiicy \lalthe::erstrasse nr. 17. - Adres: „\\ iuus Polski", Bochum. ~ 
:§,,WWWWW#tH _ &3-S:##*#S:· 13~~~ ~WWł lłi:k&813! Y _ !JS!ZJIMSljAr 1 "·#& *4ftWi'iF c g.ęgewaw utilł6 O __ "!W ·MM AEff 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
.Austryo-węgierski traktat handlowy z 
Włochami zostanie zawarty bez parla

mentu. 

.,vViener Ztg." oglasza rozp.arządzenie 
cesarskie dające rządowi pelnomocn:Ictwo 
do zawarcia układu handl·owego z Wł·O
chami na drndze administracyjneti. 

Powyższe rozporządzenie powołujące 

.s:ę niesłusznie na· § 14 konstytucyi jest 
niesłychancm targn!ędiem się niemieckiego 
urzędniczego ministeryum dra l(oerhera 
na konstytucyjne prawa ludów austrya
.ckich. 

Sejmik Związku Spółek Zawodowych od
był się w Gnieźnie. 

Rozpoczęły się rozprawy w środę, a 
zakof1czyly s:ę w piątek. Sprawozdanie 
<dla braku miejsca podamy w: przyszłym 
numerze. 

Telegramy. 
W i e d e i1. Na mocy ogłoszonego 

rozporządzenia tyczącego się traktatu han
.<llowego z Włochami nakazano urzędom 
ctowym od 1. do 15 października zała
twiać sią we.(Jłlug dotychczasowych prze
pisów. Na czas następny wydane zostaną 
osobne rozporządzenia. 

L o n d y n. Oczekuj~ tutaj odwiedzin 
króla hiszpat'1skiego ·i portugalskiej pary 
królewskiej. 

L o n dy n. Donoszą, że admiralicya 
angielska zamierza zmien1ć program roz
budowania marynarki wskutek dośwfad
-czeń z toczącej się wojny. 

P a r y ż. „.Matin" donosi, że Alek.sie
jew został z Mukdenu powołany do Pe
tersburga. 

Polacy na obczyźnie, 
.Centrowiec pirzeciw chorągwi polskiego 

towarzystwa. 
Z Kray pisz<i nam: W przeszłym ty

godn<: u zmarła śp. Kopczyk, wna· członka 
To\\". Marcina w l(ray. Gdy członek byl 
zaplacić ks. proboszczowi za pochowani.c 
ciała, powiada mu ks. prob .. że chorągiew 
nasza nie może t-0warzyszyć w pogrzebie, 
ale chorąży i asystenci o tem anli ni.2 
-1.;hcieli słuchać, i wzięli w, pogrzebie· u
dział z chorąigwią. Gdy ks. proboszcz wy
szedt P·O ciało. jeszcze nie byl przy chmą
gw i, to już woła: , Ich ha be schon gestem 
gesagt, die PtOlenfalme soll ni.cht mit" -
.„wczmaj powiedziałem, że chorągie\\ P o
:lakÓw nic ma uczestniczyć". - Te 
słowa wielkie wrażenie wywarły na 
ludziach uic znających sprawy. Myśmy 
jednak na to nic zważali i P·Gd:O\\ a liśmy 
-cial.p przy polskim śpl:c\\ ie i poL kich 
modlitwa·ch. Ks. proboszcz c i eszył siQ. 
bo do kDściDla z chorągwią nic posz1Mmy, 
aby uniknąć nowych przykrości. Ale te
raz, będziemy patrzeć ko11ca, bo udamy s i ę 
do wyższych władz duchownych, a. ks. 
proboszcz musi udmvodnić, czy nrn słu
swy powód do takiego obchcdzenfa się, z 
nami. O ile nam wiadomo, to mści sict ks. 
proboszcz za to, iż gt-0sowaliśmy na pol
skiego kandydata· p. Chcd~zewsklieigo. Ko
chani Rodacy! Jedyną pociechą naszą, 
jaką jest dla nais Wiara świ.ęta ojców na
szyci), chcą nam gwałtem wydrzeć ze serc 

naszych. Lecz póki świat istnieć będ.z!· c, 
zawsze będzie królował z Góry ka!.waryj
skiej I(rzyż Chrystusów, a on nam mówi. 
że jak Chrystus przez krzyż Z\VY'Ciężyl 
Ś\viat, tak i my zwydężymy \V' cierpieniu. 

K. W. 

Wiec polski w Ruhrort-Stockum 

nad Renem ()dbyt się W' ubiegłą śmdę o 
godz. 8 wie.czorem przy udziale ·C'footo 4.00 
Rodacz.ek i Ro<lak6w. 

Wiec zagaił p. Micha:! Depa, z. Laar, 
proponvJją.c na przew<odniczącegn p. Drnz
dowskiego z Bmckhausen. Tenże pow:ci
l.al na swego zastępcę p. Kvv·a·śniewskiego 
z Bochum, na sekretarza p. Depę., na ła
wników1 pp. Fr. Nowaka, P. O.a łacha 
Chudzińskiego. 

Pierwszy przemawia·t P'. Antoni Brei
ski na temat .,Współna moc tyłka. zdDła nas 
ocalić", zachęcając do łącz.nośd na. wszy
stkich pola·ch pracy na•rodiowej' i sp.ole,cz
nej. P. Ignacy I(\vaśniewski mówi! o 
krzywdach, wyrządzanych nam przez 
wrogi, nam rząd' i ·wzywał ct.o, wytrwania 
przy wierze i mowie ojców. 

Z kolei zabrał gi;'°s ks. A. Waga, a.by 
w godzinnej mowie cdezw.ać się na temat: 
„O potrzebie pracy dla l(ościołai i. nam
dtl!". Mowa ta wywarła silne wraże!f1ie n:i 
sluchaczach. bo tchnęła g·a.rącą miiością 
do1 wszystkiego, co ko~hamy 1 czcimy ja
ko P.oJacy r jako katolicy. Za zJ.ote te 
slowa po.dziękow1an0: ks. WaJClze okrzy-
kiem na cześć jego. , 

Ks. ·waga przyśle nam swe przemó
\vijenk w celu wydrukowania we ,,Wiaru
sie Polskim", przeto nie będiziemy tu tre
ści mowy pc<lawać. 

Pntem z.abrała głos pani Józefa Bo,rln 
z tlambo,rn wykaz.ując na przyJdaidachi z 
życia wziętych. że i na obczyźnie wyicho
wać można dzied na Polaków byle była 
dobra wola. Że to możliwe __: m6wHa p. 
B. - ma:cie przykład na mnie. Umdzona 
i wychowana: na obczyźnie jestem: Polką i 
dzieci na1 Polaków w·ychowuję, a zawdzię
czam to mc1:m rodzic·om. Każdy kocha 
więcoj matkę rodzoną, niż macochę. Mo
wa nasza polska, to matka, a niemiecka 
maieocha. Niemiecką mowę znać może
my, ale polską musimy nietylko znać, ale 
ją też k·ochać serdecznie. Mowę p. B. 
przery.wanio -częstym.ii '()klaskami. P. Elź

bieta Rostk<nvska mówiła o Sobieskim, 
gtośne ,oklaski. P. Fr. Nowak wykazal 
przyczyny wychodźtwai Indu polskiego, na 
obczyznę i podawał' wskazówki ·oo czy
n!ć, aby stać s;ę po!żytecznymi dla s.pra
wy polsk1iej. P. Drozdc·wski zachęcat do 
oświaty przez czytanie gazet a p. Strzel
czyik:, wykazaf szkcdliwoś6 małże11stw 
mieszanych. P. M. Smektafa wyrazit swą 
radość z przybycia na wiec ks. Rodaka 
i wzywał do łączenia s:ę ''" naszych m
gan:;zacya<eh. 

Wiec, który mzpncz.ęto pieśnią ,.}(to 
si ę w opiekę", zakończono pieśnią ,,Ser
deczua matko". 

Zarazem ostrzegam Szar.mvnych R-0-
daków przed tymi. którzy wtale do ko
ście.la n1:e chodzą i na żadną naukę misyjną 
nie przyśli, bo powiadają, że oni to już d:i
wno wiedzą, co księża J)rawią i myślą, że 
oni \vszelkie mądrości posiadają, a w grun
cie rzecży s4 to ludzie, których by się m
leżalo· {)deslać do domu ob:ąkanych, bo oni 
ni.e mają poczucia ludzkośc~. pogardzili 
Panem Bogiem, p{)lgardzili l(ośdolem. Ta
cy ludzie, to są owce parszywe. Więc 

strzeżcie się Polacy-katoLcy taki1ch ludzi., 
abyście się nie zarazili, bo jedna parszywa 
owca może tys:ące zarnz;:ć. Z takimi ludź
mi nie trzeba obcować, a gdy poznają, że 
uczciwi Polacy z pogardą od' nich s:ę od
wracają, może prędzeij ·otrząsną się z no
woczesnej glupoty. Pozdrawiam Sza
nowną Redakcyę „Wiarusa Polskieg»o" i 
wszystkich R-0daków i Rodaczki tu na 
obcej ziemi staropiolsk1iem pozdrowieniem 
,.Niech będzie p.ochwaloriyi Jezus Chry-
stus!" Rodak z Sodingen. 

Baukau. Towarzyshvo św. Kazimie:. 
rza w Baukmt obchodziło 15 rocz.nkę- d·nia 
18 wrześn:ia,, przy wielkim udziale Roda
ków i towarzystw bratnich. Wszystkim 
Rod'aczhJm, Rodakom i bratnim towarzy
stwom;, które udział w naszej rccznicy 
wzięły, oraz amatorkom i amatorom skła
dem serdeczne starnpolskie „Bóg zap.tać !'' 

W ko11cu zaznm:zyć muszę, iż u nas 
z op'.,eką duchowną nie bardzo. ale mamy 
nadzierję, Jż starając się usilnie, zdołamy 
uzyskać nabożeństwo polskie przed połu-
dniem. S. R. 

Z Bruchu 
nadesłano nam kartę pocztową, jaką otrzy
ma? pewien Polak tamtejszy. Karta z-0-
stala ·oddana na poczcie ,.Konig-Ludwig", 
w której to. okolicy mieszka jej nadawca. 
Treść brzmi cLosłownie: 

H-orsthausen dnia 26. 9. 04. 
Jak mi d{) Uha przisl-o to sesz: śie 

wczoraj na zebraniu bazdzo nicsuśnie wy
rasal te wyraszy so obrazio blisnich. Lu
dzie powiadają szrze śie Pa.n s in:nęmi· ja
ko niejaki anty polski agitator wystempo
wac pods\v10Jol. Wsfyd i hajba mic jest 
sa takich rodakow trz'.majczie te przcklęn
te pyski a. nie aufwt:glujczie innych ludzi 
bo tacy wa·s jus sami sa auh\f glerow usna
wają dajczie przesenc eh.hemu ludO\Yi spo
koi wy wilki balmotnych polski·ch owie-
cek. pvui ! haiba ! R-0dak. 

cala kopalni·a na lu<l wiku na was -0hu
rzona pzrsern saras was obawiam. 

Ciekawy ten okaz „R.odaka" zwykł 
na wiecach polskidT w Bruchu s!a<la.ć w 
pobliżu mównicy. 

Tylko tchórze i oszczercy p:su1ją li
sty bezim:enne ! 

Mowa księdza A. Wagi, 
z powodu zakazu policyi nie wyg.Joszona 

Misya polska w Sod1ingen. na wiecu polskim w Essen dnia 25 wrzc-
Don-oszę Sz:rnownej Redakcyi o Misyi śni-a 1904 r. 

św. która s i ę o<lbyta w kościele śś. Pi0tra '· Udy mi policya' zabrnnila przemawiać 
i Pa\\ b w S.odingen-Borning, począwszy na wiecu w Esssen dla teg-o. że przybylem 
od 18 do 28 września, a którą -0dprawdi tn1 do \..Yas z inne.go nbom. (ak przecież z 
Ojca.wi1e Redemptoryśc'i. Nauk po-Isk.ich tej samej, o· i' \Vy, polskiej zremi}. zapra-
wyigl<:isili 19. Przy dość I:ieznym u<lzi.ale grn1le111 spisać to " }Stko, c-cm mial p::i-
wiernych. Dla Polaków byli przeznaczenii wiedzieć i wydrukmvać \\': \\ . sz~ ·„ l' cen-
00. Pischer i Meisner z Bochum. którzy nym „Wiarusie". Niccl1 s:G wszyscy a,._ -
\vyslu1chali· blisko osiemset Polaków tpo- wiedząi, co Wam przywożei. ja kapła11 pol-
wiedzi, św. Wiielebnym Ojcom z.a trudy ski, od Brad z tamtej stmny Wisiy. 
podjęte: sldadamy staropolskie Bóg zapłać! Ni·ech będzie pO'chwalony Jezus Chrystu ! 
Pokrzepieni. na dl.1c~u walczyć chcemy z DrQgie R.-0daczki i R.oda:cy! 
przeciwnikami' Kości·ota św. i pokusami Przywożę Wam od Rodaków 
życia doczesnego,, w czem nam Panie B::i- z Polski gonice, bratnie pozdro-
że 'dopo1n1Q.ż ! \\"icn!c. Odym przed kilku ·dniami 

przema\\'·:al na \Viecu w Eicklu, widziałem 
n~ twarza_d! .Redaków rumi,eniec przejęcia 
S!ę z ract.osc1, gdym im oznajmi!, że my tam 
\\n Polsce patrzymy tu na Was i każdy 
Wasz postęp na. drodze jednoczenia s:G w 
towarzystwa w celu wspólnej pracy nar-0-
dovteJ z wielką pociechą i uznaniem przyij
mudemy, że -0cen:amy Wasze trudy tu na 
'°bczyźnie, tę Waszą niwgięt4 walkę w 
celu odzyskan1:a naszych praw nar-0<lo
wych. To serdeczne przyjęci'e Rodaków 
jakiego, tam doznalem. i tai nić moralna: 
jaka s:ę zadzLerzgnęla między nami _ 
sprawiły, żem-- zaprag,nąl jeszcze tuta1j do 
Was przyjechać, jeszcze i tu w Essen Was 
pozdr-0\vić i wymien·:ć \V'Zaiem nasze my
śli. 

Chcialbym w dzisiejszym p.rzemówie
n(n I?Oruszyć nader waiżną kwestyę, mia
na\v1cie: jaki jest stosunek Ko·śdola kaio
fickiego d'o narodowości, d:o nacyionaliz
mu? A to. w tym celu, aby zbić te dwa 
zarzut~, jakie niektórzy Kościiolowi nasze
mu czynią. Jedni mówią, że Kościóf nll;:!
ct.ostaiteczni-e broni naszych spraw :rnalfOdo
·Wych. Inni jeszcze dalej, się posU1wają, 
chcą d-0wieść, że nacyonalizm i· patry-0-
tyzm sprzedwia się Kośdol·owi. Otóż ja 
Wam w krótkch sl-0wach postaram sie 
ud{)l\V10dnić. , że obydwa: te zarzu1ty są nie
prawdziwe i bezpodstawne. l(.ościofowi 
nietyLko się nie sprzeciwia nacyonalizm i 
patryotyzm rozumny, lecz nad~o I(ościól 
opieku1je się .n.arodowo1ścią każdą;. Kościól 
n·aucza. że po miłości Boga, miłość OJcz.y
zny, milość swo.jej narodmvości jest naj
pięknie:jszym uczuciem, godnym stać tuż 
obok mifości ku Bogu. 

. I(c.ściól ka1tolicki aest wie'lki i potężny 
metylko dlatego, że ma wyznawców: na 
caly1n świeciie przeszf·n 300 miJi.onÓ\\1 że 
ma na: czele lud'zi światłych i1 cnotliwych, 

· że: mai wielką liczbę dzielnych apostolów i 
misyonarzy, którzy z naraże.n1:em życia 
sw.pjegn gł{)szą ewangelię. św. w d'zikich 
krajach Afryki ·i Ameryki; lecz nadt,o Ko
ściół nasz jest wielk'.i jeszcze dlatego, że en 
prze'chowat tę wielką myśl Chrystusową: 
nieskażoną 1 niezmien:,oną która musi 
zwyciężył i u1szczęśliwić narody. Tą my
ślą kst braterstwo ludów. - Na11ka Chry
stusowai ju.ż istnieje 19 wi:eków, ale d-0-
tychczas nic byl-0, jeszcze braterstwa lu
dów w I::ur-0pie. Jeden tyłk·o wyjątek pod 
tym względem stanowi zbratanie s'.ę do
bro\\."Olne i na zasadach równości Litwy 
z Polską (w 1569 r.) Wieszcz nasz Mic
·k!;ewicz mówi, że nigct:y przedtem nie byter 
pod'obneg{) zbratania się. narndów. ale po
tem· bGdzic. To ·wielkie zadanie jest p-0-
zostawfone d::> rozwiązani-a KośdolD\vi ka
t.ohckiemu. Chrystus P~n powi·ed'zial: 
,,jam iest Droga, Prawida i życic". Stąd 
też wszelka n:csprawiedli\\ ość przeciwna 
jest Chrystu·sowi, który jest . Prawdą". 
Kościół wf ęc Chrystus<rn·y. rna -:a zada
nie c:ąrgle i wytrwale dążyć do prawdy i 
sprawiedliwości'. . Ko'siół trzyma się z.a-· 
s~dy: „niech zgin ie raczej Ś\ iat, a st :> • :-C 
się sprawictllhYośC. bo nic wolno je t 
czyni·ć niesµrawicdli,1·ość nawe t dfa -cca
Jenia świata caieg-0. KafriM g!0 ', że nie 
wolno jest zabierać lub n i sz czyć dobrn 
bl i źnich naszycłi. ktc'ire im dą11 c zostały <ld 
Boga! - Bracia, w~arę n:"l sz:1 mamy ocł 
Boga, niema ·1ikt prawa nam je.u c<lbierać ! 
Ziemię JJ~S7,~ P-0 iadam _ - cd setek lat PO< 
przcdkach li ·eh, a przcdkom naszym 
d41f jq we \\ ła ' anie Pan B ·i. kiedy byla 
pu tą i nicz< 1 csz!rnną i~~ niema nikt 
pra a ~ ni ei nas rugc\\ a~ i wypychać 
przcmo<:ą Ili:t 'Z asadz ie praw wyjątkowych, 
antypul.::.i id1 hakatystycznych. Język nasz 
pięhy mamy Qd Boga., „„:~c nikt niema 
prawa nam go zabraniać w szkole, w wy
kłauz(e religii, \\' żyi.:i?t publiczncm, n:kt 



niema pra\\'a tamo\vać jego rozwoju lite
rackieg-0. Nasz dorobek na polu sztuki i 
literatury, na polu wiedzy i \vynalazków, 
ludów .Europy, jest naszą wlasnośdą, nikt 
nam te-go przeczyć, nikt nam w tern prze
szikadzać nie powinien. Oto więc t:Jrn jest 
zasada Kościoła katoli:ckiego. 

Teraz pytam: jakiie czynni.ki skladają 
stanowią naród? Oto jedność \V·iary, mo
wy,. literatury i sztuki; odrębność ducha i 
charakteru~ wspólna ziemlia ojczysta, któ
rą zamieszkuje. To też wobec tego wi
dz.imy, że Kościól występując w obronie 
tych wszystkich praw i wlasnośdi narodo
wych w imię prawdy i sprawiedli\vości, 
nic nakazuje wyrzekać się swej nar-0d-0-

, wośd, ale stalle na całej linii w jej obronie. 
Powinniśmy \'/ęc mitować naród nasz i 
strzedz, jak oka w głowie, wszystkich na
szych pra". narodowych. Przecież i Chry
stus Pan, pochodząc z narodu Izraelskie
go. kochał go 1 ptakat nadl za1ślepiieniem 
J er-0zolimJn, że Jego• nawki . nie przyję.ta, bo 
żal()rwal narodu Izraelskiego, że go za tą 
niewiarę czeka \Z.aglada1 i rozproszenie po 
·calym śwliecie. 

Patrzmy: obojętnym okiem spoglądają 
na nas władcy i monarchowie :Euroipy, 
tylko jedynym Oj,cem naszym ukochanymi, 
który wild.zi nasze łzy, n.as.ze krzywdy i 
boleje mad nami jest Przedsta\vidiel Ko
ścioła, jest Ojciec św. Pius X. Ody polska 
pielgrzymka padla mu do nóg z placzem 
wyp.owiadają.c cierpienia ·i dolegliiwiości 
ccrtego nasŻego na-r{)d'u, Ojciec św. wzrn
szony do glębi wyrzekł te pamiiętne slo
wa1, które znacie jwż. Brada, z gazet1 a 
ktqre pragnę tu jeszcze powtórzyć :„ wy 
Polacy fiesteśc:ie dziś najnieszczęśliwszym 
narndem w Eur-0pie ... to też jesteście tym 
ba;rdziej drodzy sercu mojemu1 ,wyście za
wsze stali wiernLe przy Stolicy Apostol
~kiej1, byHśc.ie prze<lmurzem Chrześciań
st\v'la .... będę się modlił za was." 

W czasach obecinych zasadę Chrystu
sową o sprawiedliwości i. milości bratruiej 
SPotykamy tylko w żydu jednostek, ale 
w życiu i w stosunku narodów, w polityce 

· państwowej jej zupelnfo niema. Patrzcie: 
który z ministrów nazywa się najlepszym 
politykiem? Ten, który ·najsprytniej potra
fi inne państwo wywieść w pole, Qktamać, 
oszukać. A przecież oszukaństwo li ktami
shvo jest przeciwne Chrystusowi, który 
jest .,Prawdą". Patrzciie: slalł>szy nairó'd 
.niema dziś prawa do życia; a więc ziabrać 
:mu jego ziemie, zabron~'ć mu je:gp mowYi w 
szkole i w życiu publiczne:m, zabić jego 
·du~ha samod'zielnośd ł odrębności! , A 
<tymczasem Chrystus nakazude sprarwtedli
·wość: oddać k:a.żdcmu, co liego je·st „suum 
iCUique". Rządy w. Europie nie: są aesz-cze 
chrześciaińskie,, bo się kierują, z:asad'ą moc
niefszego: ja mam silniejszy kułak, wfęc 
moje jest praw-0, ja mam wi-ęcej karnbinów 

R ESURREKTURI 
Powieść 

„~ • J. I. I(r~wsldego. 

(Ctu tlał~.) 
Julku: drogi - westchnęla Cesia - ży

'Ci-e ludzkie jest tak seryo, iż uśmich w 
nłem wydaife się niepojętą rz.eczą. Jam 
się oouczyla poJmować je taki, jak każe 
smutna; rzeczywistość. Nam, skazanym 
n.a: watkę, należy dedną ręką orać na chleb 
powszednr, a dmgą modlić się o życie 
wieczne. 

Julek spmi."ażnial na te sława siostry 
~ zrozumiał pierwszy ra21, że życie pa.win
no mieć cel i że bez steru i żagla z ł&diką 
na morze pu~z-czał się nie godzi. 

Cesia mówila dalej: 
-W"YQbraź sobie, Julku m-0;, nas tro

je, siedzących na tych gru·zach, placzą
cych bezsilnEe, starzeją~ych W1 nędzy i pró 
żniadwie !... Cóż to za okropna dola ... Po
staw obok tego nas troie. budzących s ię z 
rami do zatlę-da, czynnych, wesołych, za
oowokmydt ze spelnionego obowiązku r 
me przeczę;, że mogą nas spotkać zawiody 
- może się nam niepov.udzić, iść trud.no, 
ale nie jest-że roz.kosaą lamać trudoości 
i zwyciężyć?... Najpierw należy zacząć 
od tegQ, aby Henryka stąd wypraiw!ć. Rok 
lub dwa spędzone nad rrawką , uspokoją go 
ł wróci do nas dojrzaly. Narwet .moze sif" 
prędzieJ wyleczyć w Warszawie; dani ·-mu 
1isty połec.ająe'e~ niech jedzie iak mll]pre
dzej. Twoim obowiązkiem jest ~ do te„ 
~ naklonić. 

Julek patrzy1 z uwielbieniem na sic5trę. 
- Tyś mądrzejsza od nas! - za"'W"tOlal 

- nmie nigdy n!.c pod()bneg:o rn myśł nie 
przy szlo. 

i bagnetó·,,·, w:G~ z.ab;cram h\~oią ziem;.ę, 

a ty musisz mi sluży·~ ! Kościół zaś dąży 
do tego, aby kazdy chocby najmniejszy 
naród był na S\nYjej ziemi nieucię.mięża
nym. lecz wolnym; aby naród silniejszy 
nie ugniatał, ri!e dobijal slabszego, ale ra
czej aby mu dopomógł do powstania i ży
ci.a . Znalaz1ly się w .Europ~e jednostki, 
któr~. idąc w myśl Chrystusa, pedały pr-0-
fiekt. że należy się mzbroJ:ć i wprowadlzić 
pokój w .Europie. Podchwycili ten pro
jekt niektórzy monarchowie, ale, niestety, 
nie dla zasaidy Chrystusowej., lecz dlatego, 
aby się zabezpieczyć przed sąsiadem, któ
ry może wpaść z silniejszem wojskiem 
i odebrać mu ka·wat ziemi, część narodu 

·żywego, którego ten nie zdołał jeszcze! 
straw~ć. Ale pomyśleli ,.gtupio", bo nie
masz: pokoju i rozbrojenia w .Europie, do
póki kwestya Polska, kwestya Irlandzka, 
kwestya finlandzka itd. nie będą po'dtug 
Chrystusa zalatwione. Nie hylo najglów
nliejszej osoby na konferencyi w Hadze., nie 
byto Namiestnika Chrystusowego, bo go 
nie chciano <ll()puścić, aby był obecnym! 
Nie masz pokoju i rozbrojen~a w :Europie, 
dopókli zasad:a Chrystusowa ni.e wejdzie 
w życie nar.o<lów i państw\, dopóki każde
mu narodo\Yi nie będzie -c<ldan:e, co mu się 
należy. 

Ta tylko ki0nferencya dopmwadzi do 
rnzbrojenia i pokoju w .Europie, na której 
prze'dstawkiele wszystki'ch narodów, a 
więc i Polaków, będą obecni,, na której bę
dą uznane i naprawi·one wszystklie luzy
w<ly,, jakie się słabszym na.re-dom dzieją, 
- na której pierwsze miejsce będ'zie przy
znane Namiestriikmvi Chrystuisa. A ·więc, 

:Bracia nie \vierzcie w to, co \vam mówią 
niektórzy niemieccy katolicy, że Kościół 
wymaga: od Was, abyście się wyrzekli 
W aszei narodowości polskiej ·i abyśc!ie się 
stali niemcami. A są podobno i ta.cy mię
dzy katolikami niemie~kimL, ·którz.yi w 
swoim nlieroZ'Umie i zaślepieniu, śmią na 
Was rzucać obelgę i podejrzerJ:e, że Wy 
tylko udajecie katolików, ·że Wy przekta
dacie Waszą narodowość nad Waszą \via-
rę! . 

Przyjrzawszy się tu ina miejscu Wa
szemu życiu:, Waszemu przywiązani1u do 
Kości.o.ta nasze1go, twierdzić mogę z reką 
n.a piersiach, że to jest oszczerstwo i- fatsz, 
że Wy jesteśCie tak samo, ja;k i my Wi Pol
sce w~ernyrni katolikami; każdy w1asz 
wiec zaczyna się od pochwalenia Chry
stusa, który jest naszym Przewudnikliem. 
A to że jesteście również przywiązani do 
W aszei narodowości, nie przeszkadza 
zupel'nie K-0ściiotow~ naszemu, który 
jak to JUZ ·wykazałem popiera na
rodowość i opiekuje się nią wszę
dzie. - Wlaśnie O\l.'1i niemieccy-ka..to
licYJ, starając s:ę was zniemczyć, do\vodzą 
jawnie, że więcej dbaią o i·nteresy namdo-

- Padliśmy ... zaigrzebani w gruzach 
- mówiła Cecylia - dobądźmy się z nich 
wtasnemi rękami, a jeśli sił nie starczy, 
umrzemy na wyłomie jak uczciwemu 
rodowi przystało!... Nie żebrać nam,, ale 
wakzyć ! Walczmy ze świata pogardą, 
walczmy z opuszczeniem, z niedostatkiem, 
samt ze sobą... W akzmy· wciąż L.. 

Mówi'ła z zapaitem, a oczy jej ptonęły. 
J tl'łek chwytal myśli i słowa. 

- Tak - zawołat - do dziś dn[a by
łem najleniwszym z ludzi, ale teraz zacznę 
pr~"Ować. 

Ce.si.a się ucieszyła . 

- Pćf<lźmy do Henryka! - zawołafa. 

Z Henrykiem szlo trudniej, choć się nie 
sprzeciwiał. Słnchan, n ~by zg-0dny, nie 
wyjawiając swych myśU , ale s~o:stra cz.u
b, że go przekonać nie mogla. 

Julek, który teraz: zupeinie µodzielal 
zdania Cecylii, prac.owal nad: bratem, w 
chwilad4. igdy byH sami. Zgodzit się wre
szcie na wy1jazd do Warszawy, a Cesia 
prosiła doktora o przyspieszeni.e tei chwili. 
Ale że lienryk był jeszcze mocno ostabi.o
ny mu·siano więc poczekać. 

Nadszedl list. ozna'jmujący przyibycie 
starego ogr-0dnika. Wszystko troJe ma
rzyli o urzeczywiiStnienht S\VOich projek
tów. Cesiai sam na sam przeli.czata S'ń-'10je 
zasoby, czy jefi wystarczy nai . zatożenie 

ogrodu L wys.tanie Henryka. Doda.wata: 
do ogólnej sumy -KOsztowne podark1, któ
re .-w. bogatych domach otrzyma.la... U
czyła wszystko co-dzień prawie, by naibrać 
otuchy. 

Jednego ranka, gdy Jeszcze. nie wys.Ua 
ze swego pokoju, ohvorzyly si~ drzwi i 
na progu stanąl stairy Szmul, ale taki Zll1ie
niony i blady,. że Cesi.a, spojrzawszy uań 
powsłala przestraszona, pytając: 

- Pani.e ~ czy iest~. c~? 

wosc1 niemieckiej, niż o kościól. Gdyby 
więcej tnhtO\vali kościól, toby się stairali 
\\"}"jednać u tutejszych księży Biskupów 
abyście w _·każdej przynajmniej większej 
kolonii mieli księdza Polaka, któregohyś
cie Wy i on Was dobrze rozumieli. A 
tymczasem ja, kaplan katolicki1, z boleścią 
zaznaczam, że wielu z Was, nie stysząc ka 
zania po polsku, nie mogąc się wyspowia
dać po polsku, obojętnieje Wi wierzei, a 
111iektórzy nawet rzucają się \VI objęcia so
cyalizmu i niewiary! Niemcy myślą, że 
Wy stawszy się nieme.ami dopiero będzie
cie pewnym~ i ustalonymi katolikami. My 
zaś mamy prawo twierd.21~ć, że wfa.ś
nie pozostając Polakami ,będziemy za
wsze wiernymi• katolikami. Bo .naród' pol
ski nie wymyśli~ luteranizmu, nie mzdwo
il się w wierze jak niemcy, ale przeci.wnie 
do dziś ·dnia caJy nasz naród, tak fok i 
naród Irlandzki, stoL pomimo prześlado
wań', silni·e przy wierze katnlickieu .. .Ro
dacy, stójmy i nadal wytrwale przy sztan
darze kości()rta naszeg-0, którego bramy 
piekielne nie przemogą. Strzeżmy pilnie 
naszych pra\v nair-0dowych) naszego ję
zyka, naszej ziemi. Bo język na·sz jest 
dl2. nas tak drogi i piękny, rlak 
dla niem ców niemiecki. Pamf ętaj-
cie, że naród nasz nie 1jest hhaiWaedai 
SZYi, ani, grszy, niż niemiecki', bo pi
sarze artyści, ·wieky myślici:ele i wynafaz
cy nasi sławę imienia1 polskliego szerzą 
po całym świec.ie. Czytaliście może, jak 
barnnowa~utner, głośnia zwoleniniczka p-0-

koju eurnpejskiegO', choć n1iemka, (a.Le ro
Z!umna i' uczciwa) pisała do naszego wiel
kiego p0iwieściopisarzai Sienkiewf.icza, że 
nie ma słów na wyrnżenie mu swoje.go 
uznania -i uwielblienia dla jego talentru, że 
jednej tylko rzeczy żałuje, że. nie zna ję
zyka polskie·go, ażeby mo.gta czytać je
go dziela w oryginale. Otóż i między ni·em 
·camv zdarzają się ta!cY:, którzy nam oQdtda:ią 
sprawi·e·dliwość. 

A więc kochajcie tę nai.Szą mowę oj
czystą, uczcie dzieci wasze po polsku pa
cierza i zasa·d wiary, uczdie je czytać i 
pisać po polsku. Utrzymujcie gazety pol
skie. Czytajcie waszego ,,Wiarusa Pol
skiego", który dlai Was tak dzielnie praieu
ie. ZakładCłfrc.ie stowarzyszenia polskie, 
przechowa}cie w. serca.eh waszych mi'llośĆ 
do O}czyzny, którą dla chleba opuściliście. 
Bądźcie tri'eźwi i oszczędni!, a Pan Bóg 
Wam dopomoże, że jeżeH nie wszyscy, 
to przynaJmnfie9 wielu może powróci do 
kraju, by tam między swoimJ spocząć po 
pracy. ·' 

Życz~ Wam z serca: Szczęść Wam 
Boże! 

I<llłlUłmY, co tylko możemy, a pol

skich kupców i pr7.e111ysłowoow. 

Żyd, nie mogąc mówić, dal tylko znak 
ręką, że mu' nic nie jest. 

- Siadaj pan. Zmęczenie... gorąoo ... 
Szmul sił nabral, g?owę podniósł i o

dezw.at się zlamanym glosem: 
Przyn'.oslem waun zlą wi.ad'omość !... 

Niema czasw do stracenia, jeśli jeszcze ra
tować się można. 

Na Boga! ~ za~'\O.lala· Cecyliai - cóż 
nas jcsZ'ieze dotknąć może? Stradliśmy 
\VSZystko !. .. 

- Został pai11stwu przecie ten ka;wal 
muiru, kawałek zri'emi„ dach nad gtową. 
swćij dom. A ten może ni·e wie, oo znaczy 
swój dbmL kto nie byt bezdomnym. Wam 
i to chcą odebrać. 

- Jak? kto? Przecież to }e.st whsoość 
nasza? ... 

- Kto o tem wredziat i pamięta~. że 
był niegdyś,,proces o grunta? Dwaictziieśda 
lat ni•kt się nie upominal. Miasto? ... ale 
miasto- nie dopominato się. Zly cz;fQw\ek 
to z.rob il, zly cztO\\: iek - <m to nabywa. 
Za godzinę może kontrakt podpiszą. 

- I(to z kim? ... - zawolatai Cesia. 
- S.t.awczyiislci nabywai te preierrsye, 

to dosyć powiedzieć. Jeśli oni dziś kupi, 
Jutro was stąd wypędzi. 

- Więc niemai ratu11Jku? ..::_ spytała 
Cesia. -
·· - - Ńie ma .żaidneigo - odparł Szmul z 
bnleś.o:ą - niema ża<lnego!. .. Próibowalem 
ja, starnkm s!ę, biegailem, ale zrobit.am 
tyhko tyle, że mi sekretarz obiecal prze
ciągnąć podpisanie umowy do jutra. U
czynLt mi także n.adzneię, że Slawczyński 
czyni to przez; zemstę L nienawiść. l(t<Jż 
wie ... 

Szmul nie chciał dokoftczyć. 
Pa.n.na· Cecylia zrozumitala. 
-- Mam iść? - za WQf a:la. 
- Nie wiem - rzekł Szmuł nieś.miało . 

- ~ tym czJowiek.iem i wy udo ~ 

Jeszcze teraz 
zapisać można na każdej poczcie 

Wiarusa Polskiego 
na paździttnik, listopad i grudzień za 1,9l < 

mr. 
Rodacy! Rozszerzajcie bez przestan , 

ku „W'iarusa Polskiego", starajcie się, abi 4 

go posiadał każdy Polak na obczyźnie! 

~~~~~~~~~re~~:t~~~ 

Z wojny rosyjsko-japońskiej 
Z Charbina donosi rosyjska a'jentur; 

tel., że na placu boju nie zaiszly żadni 
zrnfany prócz drobnych potyczek poJedyń 
czych oddzialów. 

,,Daily Telegraph" donosi z Szangaju 
że Japończycy czynią przygot-0waniai d< 
zadęcia SaIChaHnu. Dalszego marszu prze 1 

ciw Muikdenowi spodziewać Si:ę na"leży '' 
początku października. 

Port Artura stawia bohaterski •o.pór 
Zaloga rosyjska nocami sypie sw1eiz·. 
szańce, które muszą zdobywać Japończy . 
cy szturmujący twierdzę. od strony wscho 
dniej. Wszystko to, co Japo6czycy w cią 
gu dnia znisZ'CZą, .R-0syanie naprawi.aiią; '\\ · 
nocy i ~w ten sposób zatrzymują J apoń · 
CZY'ków w ich pochodzie ku li.nii fortó\\ 
wewnętrznych. Japończycy zidoby~i tylk< 
ostatnie fortyfikacye zew!l1ętrzne rn 
\vschodn>iej stmnie i zniszczyli je daszczę. 
tnie. .Rowy strzeleckie japof1skie podcho. : 
dzą już o kilkaset metrów oo wewnętrz.ne 
linii fortów rosyjski•ch, ale jesz:cz.e nie si „ 

tak blisko, ~by pliechota japońska mogh 
się poważyć na szturm osta-tec.zny. 

Straty japońskie pod Portem Artun · 
będą ogromne, lecz, wiadomości: niektóre ' 
jak naprzykl'ad poniższą uważać należy Z< · 

przesadne. 
r,Morning Post" pisze, że Rosyani1 

wysadzili w powietrze za pomocą drut6\I , 
elektrycznych podminowany a zdobytJ 
przez Japończyków fort, przyczetn zginę!( · 1 

pono 6000 Ja pofi.czyków. · · 
,,Daily Telegraph" ogtasza, że strati . 

Japońskie pod Portem Artura prz.enoSZi · 
30000 lu-dz i. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnicłl, Warmii i Mazur · 

Toruń. Cesarz przez.naczyl, jak d-0 
nosi „Ostdeutsche Zeli.tung", na nowy teat 
germanizatorski 10,000 marek r-oczni 
przez 3 lata. 

Chmielno. Nowo zbudowany dom t-0 :1 

cie i po cóż made się narażać nru jeg1 : 
grubijaństwo? 

· - Nie :idzie to omnie - o<lpow.iedzia~. 
Cesia, ubiera.jąc się spiesznie. - Idzie t 
o los rodz.i1ny, o drogie dla nas paimiątk 
Miafabym sobie do wyrzuceniai. gdYibyi; r 

z.aniedba1ła, co jest w mojej mocy, prowiad 
mnk !. .. wskaż - idę!... 

Szta tak żywo, że stary ledwie móg 
za nią podążyć. W ska.zal "'~ rynku dorr 
dioprowadzit d!QI drzwi', sam pozosta-l ~ ' 
sieni. . . t 

Cecylia \\~zla śmiało, odrzucając za ·z 
sk>nę z twarzy. Na widok wchOOzącej & 
pokofu .nieznajomej kobiety, której pię ·. 
kność i ruchy kazaly s.:ę domyśla 
położenia nierówinie świetni~jsz:egQ, n! 
byto rzeczywiście, zdumiony sędzia, prtY 
puszczał, że to omyłka :i zerwał się, prZ} > 
prowadzając <lo porządlm swą zaniedbi •c 
ną toaletę. 

- Pm sę<lzia: Sla1wczyńS1ki? - zapl ·z 
ta.la Cecylia. t 

- Czem slużyć mogę? -
dzial zaklopotany. 

- A, moje ną-zwisko panu powie, 
czem przychodzę. Jestem Cecylia tł< i 
ryszko. l 

Spadło to n3! niego niespodzian:i:e. Oct ~c 
spu·śól, nic wiedząc, jaki ma przybrać toi 

- To -cóż? - odparł - to cóż? ·n 
- Szukasz pan zemsty nad nam 

chcesz nais wydziedz!iczyć, · wyignać, "' t 
dząc, że jesteśmy bezbronni. Pan!Ie 5( 

dzio - ~czy to ~ chrześciańsku? 
- A, to waćpanna mnie będziesz· nczJ j 

la moralnośó chrześciańskiej? - pod 
c hwyc~r zaczyn~ąc burzyć s~ s.ę<l?Jia. , 

1 - Chcę tylko prosić z.a moją; -ro<tzjF 
- odrzekła. 

Sęd7ia się zadutn'1l. 
. ,(CtQ~~.· 

. ' ··t • ł ·•·•··~•i" :. _.·r„ ·~ •• ,„ -'- ~ . .. :• . :, ~. . . : 



warnwy 1(upfoc ,J{onsumYercin" został 
przez micjsco\Yego proboszcza ks. Szo
towskieg-0 po odprawieniu ur-0czystego 
1 :ab-ożeflstwa w tych dniach poś.\vięcony. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznafl. Do najciekawszych spraw 

os tatniego posiedzenia poznańskiej rady 
miejskiej należało uchwalenie nowych 
usta\v miejscowych dla sądu proceder-0-
weg-0. Jak wiadomo, na zeszlem posie
dzeniu rady miejskiej przekazano na wnilQ
sek p. mccen. Trąmpczyllskiego powyż
szą sprawę wydzialo\v·i prawniczemu. 

„ Chodził<J tam głównie o paragrafy 10 'L 13 
-0graniczai~ce prawi() wyborcze prz.ez z.a
strzeżenie, że kartki do glosowania winny 
być tylko niemieckie. 

W wydziale wpraw?tczym oświad
czono się wobec §§ 10 i 13 równościąi głD
sów. 

Radny p. Kindler referował o tej spra-

Jako korreferent wystą!p'.1ł radny p. 
e mec. Trąmpczyński, który w dtuiższern 
\I przemówieniu napiętnował w d-0s.adnLich 

slo\\"ach owe paragrafy nowej ustawy. 
r Cala ustawa skierowaną jest na f(), ażeby 

jeszcze więcej zaostrzać naprężone JUZ 

. stDsunki narodowościowe, a ze stanowiska 
o prawn icze go, sprzec!iwia s'.ę prawu. 
ą Radny p. Pla·czek zwraca się. przeciw 
'\\ magistratowi, który swem żądaniem nie
i1 ·;potrzebnie prawniczą .dyskusyą prowrok{)
" w·at. Zdaniiem mówicy, powinny slowa 
! .,w języku ni-cmicckim" w noweJ ustawie 
być wykreślone. Tak samo zastrzeżenie 

ę. \V § 13, że prnw-0 wybmcze uskutecznia 
· :się za :pomocą ,.iniemieckkh" kartek), któ

e. ry jednej z list proponują·cych „niezmien
sa .ni.c" odpowiadać muszą, jest zupełnie zby
,t, teczne.m •i'. nie zgadza się z prawem. 

Radni pp. Busse, Fischer., rektor Leh
n ·mann, jako też radca miejski p. Plarnkc
e ' mann przemawiali gorąco za projektem 

z< ma·gistratu. 
Radny p. Płaczek wnosi, azeby wybo-

. ry odbywały się w n~edzielę w wolnym 
'1 ·czasie od naibożeńst\va. 
l Wniosek ten popiera radny p. mece-
k ·nas Trąmpczyński. 

Przy imiennem glosowaniu oświad
tJ czylo się za wnioskami p. mecenasa 
z; ' Trąmpczyńsk.iego 21 gJosór\v~ przeciw 

,,wioskom" oświadcz.ylo się 19 radnych. 
Resztę paragrafów przyijęto w myśl 

·projektu magistratu, tak samo wniosek 
· radnego p. Placztka, ażeby wyoory odhy
r -,valy się w niedzielę w czaisie wnlniym oo 

nabożeństwa. · 

Ze Sltpb · U1li Starej Bolski. 
Wybory na Górnym SJązku. Cen

~trowa „Schlesische Volksztg." oglasza 
t-0 'łi st, który rozesłany zostal przez landrata 

pszezyńskiego pana Heykinga do wszy
:stkich amtowych i gminnych. 

List brzmi1; 
Pszczyna, 21 wrześn~a 1904 r. 

Nasz. kandydat do wyborów uzurpel
niających do sejmu królewski inspektor 

~szkolny Rzesnitzek z. Raciborza przedsta-
d :wJ się wyboroom w poniedzialek~ dn~a 26 
września rb., po polu<lnliu o godz.. 2 w 

' Pszczynie Cttotel pod czarnym ortem) i 
111 Tozwin+ie swój program. Prosimy uprzej
~ ·mie zaprosić wyborców naszej partyi na 

.to zebranie .i naklon!:ć do P'rzyjścia na to 
za ·zebranie także innych przyjaciół .sprawy 

cl< naszej. 
Wydzial wyborczy na powiat pszczyński. 

Z poleicenia v. tleyki111·g, 
ni posel n.a sejm pruski. 

zY Tak się w Prusach urząd.z.a wybory. 
Zl :Nie dziw przeto, że kandydaci rządowi 
bi · częsbo zwyciężają. 

Sl.ttis.znie obUTza s·:e „Sc.hles. VoJks
Pl •ztg.", lecz zapominać niie Powinna, że cen-

trowcy w ten sam sposób nadużywają Ko
~i ·'Sciola w walec poMycznej z PolakamL 

Bytom. Proces o ,.Podburzanie do 
, R'Vv"attów" wytoczono „Gwic.cźdzJe" w. By

tomiu. Prokuratorya bytomska: dopatrzy
la się tej zbrodni w artykule~ omawiaią

d cy:m nową ustawi;: osad'niczą p. t.: „Usta.
toi wa kolonizacyjna przyiętai", zamieszczo

nYm· w numerze 28 „OwGaz<ly". W tnkry
. minowa•nym artykule Poddano ostrcii kry

Vt'' tyce na.fnor\vsze zarządzenia antypolskie, 
s( w szczególności zaś ustawQ zasadniczą i 

zebra.inie sejmowe. na którem została przy
j jęta, podczas którego posel Jilrgansen 
odezwał się: „oo tam za psy. sykają!" 

a. ~-'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!R!!'l!l!!l!--1!!!!1!1!11!!!!1!!!!!!!!!!!!!!! 

\\1iadonr.ełcł Ił śwłala. 
Memcy. Aresztowa110 · zar7.ądzc~ tal- . 

llłeio biura warsmitów okrętówiycb ,,Ger-

mania" w Kilonii Barkemeycrn. Miał on 
~akiemuś zagranicznemu mocarst\Vu sprze
dać rysunki niemieckich okrętó\\~ wojen
nych. Cho<lzi pod-0bno o lodzie pOO\\'Od
ne. Mimo zaprzecze11 z jednej strony ga
zety zarzut swój podtrzymują. 

. - „Nordd. Allg. Ztg." zaprzecza 
twierdzeniu „Beri. Tagebl.", jakoby wła
dze nie zastósowaly o<lpowiednich środ
ków zaradczych, wskutek czego tyfus w 
Afryce pochlania tyle ofiar. Według spra
wozdania bylo 20 wrześn:ia: 170 chorych na 
tyfus, w początku czerwca• zaś 237; wyni
ka z togo, że epidemia siabnie. 

- Według „Kreuz. Ztg." otrzymał już 
dawniejszy konserwatywny posel Lobell 
nomina1cyę na szefa kancelaryi Rzeszy 
niemicck~ej. 

Z Watykanu. Papież w sobotę przy
jął1 pielgrzymów fraincuskich. Generalny 
wjkary, Odelin, .odczytał adres hotdow1ni
czy, w którym były po<lniesione zasługi 
katolików fraincuski.ch okol-0 kościoła. Pa
pież odpowiedział w języku wfioskim, po
·czem deden z kardynałów {)dczytał Uó
maczenie frnncuskie przemowy papielŻa. 
Papie.ż w swej przemowie ponownie za
pewnił o swej mifośd dla francyl której 
zaslu1gi oko.t-01 wiary chrześciańs'ktei wy
soko ceni, bo f"rnnicya: jest królestwem 
Chrystusa. ChDciaż przesilenie: obecnie 
egzystude we Prancyi i prześladDwa·nf e, 
ta mimo teg•o papież sp.odz.iewai się , że 
f raincya misyę swą godni·e spelni i obec
ne przesfle'l1ie: będzie tylko przeóśdowem. 
Papież zakońiczyl, \V'Zywa·i~c kati0likmv1 do 
)ed'ności', wiytrwal.ośd w wierze;, iJ do 
przywiązania do s.tol:icy apc·stolskiei. 

l różnych stron. 
Langendreer. Dziś dokona ks. biskup 

dr. Schneider konsekracyi tute:isz,eigo ko
ścioła. W poniedz.ialek będzie biierzmo
wa:nie. 

Henrichenburg. Biskup-Sufragarn dye
cezyi monasterskiej poświędił 29 zm. tu
tejszy nowy kościół katolich 

Westrłch. Górnik Pachulski zostal 
przez franciszka Kraiińskiego z ..Marten 
niebezpie>ezniie poraniony. 

Dortmund. Proboszczem param pro
boszczowskiej żostat mianowany; powia:
towy ~nspektor szkólny ks. Schwermer. 

Ueckendorf. W kopalni ,,tlolland" 
został okaleczony sztygar obw'Odowy 
Schneider. 

Ostatnie wiadomości. 
K o n s t a n ty n o p o I. Turcya za

mówiła 4 todz.ie torpedowe z dostawą do 
1 lipca r. 1905. 

L w ó w. W sejmie złużyH Rusini o
śwJadczenfo, że oJ)<>zycyi nie zaprzestaną, 
dopóki większość do ich żądań narodo
wych się ule przychyli. 

T a n g· e r. Powstańcy szczepów o
Irolicznych zamordowali naczelnika miasta 
Arslla I wypuśclli wszystkicb wJęźniów. 
W mlieścle panuje wielkie wzburzenie. 
Władze wysłały o pomoc do sułtana. 

B r u k s e I a. Państwo Kongo ·za„ 
kłada forty • granlcach posiadłości an
gielskich i niemieckich. 

l.alnłlarz. 
N le d łl ie 1 a, 2 11ddzittni1ra: lfatkii Boakiej 

R6iań ... we,I, (Stanl111i.T ). 

Po R Ie cl z i a'ł e k, B p„żdzlertdla.; Kandydf 
•·, Edwarda, (Siemlna). 

S ł o a • e ; w&ebodłi. 
J1*q, IJ. 8 m. a 
Pojuwae. g. 6 m: ó 

S t a 11 p e g " d y ; W pt~t~ 
ładt2e pnrl~. W 1obotę iakże. 

•aehoUJ, 
g. ó. m 34 
g. 5. m. 82 

e&łJ d . .-.ień 

T e r m o m e t r wslca.zy•rn1ł wezor-,i • 12 w 
połudtile 10 11łopDi R. wyżej ire.r.a. 

04 Ekepełl1oyi. 
Do Dumpten. Ogłoszenie do sooot

nie.go numer u przyszfo za późno. 
Panu K. w Essen. Ogłoszenie zamie

szczone wedlug życzenia z poprnwką. 
:sw:: ____ _ 

Od Re4.hyi. 
Do Brochu i w inne strony. Roda

kom, którzY na<leslali na-m korcsponden
cyei donusimy, że zamieścimy je wszy

, stkie w przysztym tygodniu. 

Nadesłano. 

poleea fabryka pierników 

A. ~arkiewicz 
'v }{ostrzynie. 

Ostatn ia nagrnda: Wielki zloty medal na 
Wystawie Przyrodni·czo-Lekarskicj w· 

Krakowie 1900. 
Cenniki· na żądan1ie bezpłatnie i franko. 
Do nabycia w cukierniach, handlach cu

krów i kolonialnych. 

... 
śp. Tomasz Bebra 

z·ginąt naglą i niesPodz<iewainą śmiercią, 
oraz trzech innych Rodaków w środę 
wieczi0rem o godz. 7 w kopalni „Oener.
Blumenthal" w Recklinghausen. Pogrzeb 
odbędzie się w niedzi1e!ę 2 paźdz. o godz. 3 
po poł. z kopalni ,.Genr.-Blumenihal" szyb 
V. na cmentarz w Bruchu. Wszystkich 
krewnych, znajomych oraz Rodaków z 
Bmchu jak najuprzejmiej zaprnsza. w 1 imie
nitu rodziny. 

W smutku pogrążony 
Andrzej Szary. 

Oiinnigfeld, Romngha<usen, Wyskoć, 
BierzyfJ, dnia 30 września 1904 r. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Altenes.S(\11 
urządza w ·dniu 9 października swą pier
wszą rocznicę na sali p. J. Saal, przy ko
ściele św. Jana. Uroczystość rozpDczy.na 
się o godz. 4 po po{. i będzie upiększona 
koncertem, śpiewem czterngtos·owem Ko
la śp:ewu .,DZ\v~on" w Essen, mowami, 
deklamacyami:, gimnastyką, a w końcu bę
dzie. taniec. Druhowie oraz. czlonkowie 
innych towarzystw płacą wstępnego 50 
fen., obcy prz·ed· czasem 75 fen., przy kasie 
1 mr. Na powyższą uroczystość zapra
szamy uprzejmie cały okręk 7 oraz sąsie
dnie gniazda i Rodak6w z R.odaczkami1 z 
calej okolicy. Gniazda pros!my o odpis, 
czy przybędą. · Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Józeia·w Diimpten 
donosi szan. czfonkom i wszystkl:rn Roda
kom w parafii. Diimpten, iż odbywa się w 
naszym kościele misya św. od 25 w:rześ-
śnia aż do 9 października. Dla nas Pola
ków udzielit nam nasz ks. proboszcz je
dną mszą św. w tym czasie, która. się od
będzie 2 października o 09 przed· psołu
dniem, a zatem prosimy wszyst}{}:ch Roda
kówt z parafii Dtimpten i okolicy, aby się 
jak .najliczniej zebrali' o kwadrans po ósmej 
i pokazalf, iż jeszcze wiarn wi nas Pola
kach nie wygasła. Nasi ",najmilsi" o nas 
mówią, iż o nabożeństwa się dopominamy, 
gdy nam jest co udt;eJone, t-0 z tego nie ko
rzystamy. Bedą i kazania1 polskie, o któ
·rych później oglosimy. 
---

Baczność Barmen i okolica! 
Tow. nSokó1" urządza ·zabawę jesien

ną · na pożegnanie wszystkkh Rodaków, 
którzy do wojska i w strony rodzi1ntl1e wy
jeżdzaią. Zabawa bę<lzie drfa 9 parź<lzier
ncka w sali p. Winter, Oberdenkmalstr. 90. 
Karta wstępna 30 fen. Panie mają wstęp 
wolny. O najliiczniejsze przybycie uprasz:i 
s!'ę. Czołem! Wydział. 

W niedzJełę 2 października o godz. 3 
po pol. wyjeżdżamy z. Barmen na mcznic1~ 
„Sokola" w Kol-On!i. 

Ostrzegam 
Rodaków przed W/adystawem De.plew
skin~. któiy pót Essen oszukat i uciekL 
Ktoby wie<lzi.al. gdzie s'.ę chwUmvo ZTiai
duie, proszt: mi łaskawie d0nieść, abym go 
mógl przed sąd oddać. 

Jan Błoch w Essen, Tunnstr. 14. 

Towarzystwo Przemysłowców w Brucl:Ju 
donosi swym sz.an. czlonkom, iż w ponie
działek dnia 3 października odbędzie się 
walne zebranie. Poniewat są do zab-

. t't. ienia. ·ważne sprawy i następuje: obór 
oowe~o Z<'llr.z<tfiu„ przeto uprasza s i ę wszy
stkich szan. członków upr.zejmie o .jak naj
liczniejsze staW:enie się. Cześć p_rze.my-
slowi ! Z a r z ą d. 

\\>t~ k•dk. Towarzystwo św. Piotra w Steełe. 
OdP<>Wiedłli Pfe'L~t. Walne złbranłe ()Obędzje s:-ę w 11'.-e-

....,_ Kochany mężusiu, .iutro 1m1e.ndny dziel~ dnia 9 paidzierrika o gQ-Ćlz. --4 po f)Ot . 
mamy. Coby jej kwpić? Jak myślisz? na które się szan. członków zapraszJ:. Po-

- w:-esz, kuip mamie„1 torb~ podroz- siedzenie zarządu od~zk! się do poludnia 
~ ·'' o ;od.z. 11. · „ .. Z a r z Ił ci 

: •·,. „.'' 

Towarzystwo „Jedność p. op. św. Stani
sława B. w Essen. 

W ni~dzielf;: dnia 2 października br. 
urządza tow-.rzystwo H-tą rocznicę na 
większ-ej sali p. V-.n de Loo, przy ul. Schii
tzenbahn nr. 58. 

Na powyższ~ rocznicę zapraszamy wsz~
stkie towarzystwa, które od nas z.aproszema 
odebra.ły oraz wszystkich nam życzliwych R.o
daków z bliższej i dalszej okolicy. Po pol. o 
godz. 314 polskie nieszpory w ko~ciele św. 
Gertrudy. Po nieszporach udamy się na salę. 
gdzie nast~pi powitanie zebranych. - Zwra
camy szczciólnie uwagę szan. R.odakom ~a 
przedstawienie amatorskie. Odegrana będzie 
„Pałka Madeja" za pozwoleniem jej autora, n~
szego zaslużonego literata p. Józefa Choc1-
szewskie~o z Gniezna. Początek przedstawie
nia o god:i. G. Koniec okola godz. 10, aby w 
ten sposób dać szan. R.odakom zamiejscowym 
sposobność do wczesnego odjazdu. Po przed
stawieniu zabawa z tańcem. O licz.ny udział 
prosi Zarząd. 

Uwaga: Nasz zaslnżony literat p. J0zef 
Chociszewski powziąl myśl podanie gmiaae o 
Madeju przedstawić w obrazku dramatycznym. 
Aktor zaś powziąr sobie za cel, ów obrazek 
drama tyczny jll.knajściślej scharakteryzować 
przed oczyma szan. pubticzności. 

Tow. św. Kaz.łmierza w Liltgendortmund 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom 
w okolicy Llitgendortmund, iż ~d 7 do 12 paź
dziernika jest sposobność do spowiedzi św. 
Proszę szan. Rodaków, ażeby na polskie nabo
żeństwo przybyly niewiasty, bo chcemy zalo
łożyć Bractwo R.óżal'1ca św.. O liczny udzial 
w nabożeństwie prosi Z ar z q d. 

Tow. św. Józefa w Resse p. Buer. 
'V niedzielę '<lnia 2 października rb. 

po poł. o godz. 4 obchodzi nasze Tow. 
3 rocznicę swego istnienia, 

na którą się Szan. członków oraz w~zy
stkich Rodaków i Rodaczki z Resse i o-
kolicy jak najupry;ejmiej zaprasza. . 

UWAGA: uprasza się ws.zystlnch 
członków, którzy zalega.ją ze składką mie
sięczną, a.hy się rnc.zyli z njej przed cza
sem uiscić w przeciwnym razie będą u-' . . . 
ważani 7.a nieczłonków. Członkowie wmm 
sią we.zyscy stawić w czapkach i odzna
kach towarzyskich. O liczny udział człon· 
ków i Rodaków uprasza, Zarząd. 

Program uroczystości: 
Od godz. o do Bi pół zebranie, wpół 

do 4 wymarsz do kościoła na nabożeństwo, 
potem na sali p. Wilanda koncert, śpiewy 
i deklamacye wieczorem sztuka teatralna 
p. t.: „Chwała. Boża i chwała Królewska.'~ 

eme~}i•~~m~~ 
Zasyłamy serdeczne życzenia w dniu 

godnych Imienin kumotrowi 
Michałowi GRYCZCE w Hotthausen. 

Przyledal słowiczek i usiadł na sto
.liczek, i tak wyśpiewuje ; iż nasz Brat i 
Kumotr powi:nszowania wygląduje. Mi.chał 
Gryczka jes~ d<1bręm P9łaldęm, 9by ~oq~l\ 
każdy był zawsze takim. Naiprz6d ty„ 
czymy, aby Kumotr powrócit w o}czyste 
strony, aby sobie posz.ukać żony. ~Y~ 
czymy Kumotrowi zdrowia, szczęścia L 

błogostawie.ństwa św .. a po śmierci ziba
wllenia wiecznego. W końcu wołamy: 
·Kochany Brat ń Kumotr niech żyue!\ a?1 
t:d10i z Holth?usen do Wanne: się odb'.•ie. 
Tego ci życza: 

A. W. A. W. H. W. J. P. M. 

~R~~IH!iiiili·~-~m~ 

Wiec 1 Wattenscbetd. 
Wiec 2 października nie odbędzie sję, 

bo goścfflnY odmówił sali. 
z polece-nia Pr. Nowak. 

Wiec kewali w Wanne. 
w mooziełę 2 paźdz~mi:ka o godz . . Vi4 po 

, poł. w sali p. Kottmanna ul Karlstr. 6a. 
,„ZJednoczenłe zawodowe polskie". 

-Wiec polski w Widen 
oclbąd,.,ic sią w niedzielą 2 październik~ 
o godz. 4 po poł. w 5ali domu czelad.za 
katolickiej. 

Na wiecu omawiane b~dĄ bardzo wa
żne sprawy, dotyczące P.olaków n~ ob
c.r.oinic, przeto liczny ud.ział Rodakow z 
\\'ittcn~ Annen i okolicy hard.zo pożądany. 

Na wiec przybędą mówcy 7.tunicj-
scowi. Z w i ą z ck Pol a k ó w. 

Wiec polski w Linden 
odbędzie tJię w nred2:iel~, dnia 2 patd~er„ 
Bika o godz. ~-i Po Pol. w sali p. Schiillc„ 
ra. pomiędzy kośdo~~rn hroLckim i ewan
gicll.cl<:In1. 

O licr„iny udział .Rv4.aków, fi Lindein, 
Dahlh:ansen, Weii~r, Wełper~ Hottingea 
i okolicy oprasza 3łf:. Na wleca om.Wf'.fa
Qe będą łłaT'Odowc, rełitrime i mater:r•~ 
JK>truby Pt~fa1'61'' n.a~ 

Zwłlpet haatów. 



POLSKI SKŁAD LOKCIOWY w 
uliea Dworcowa nr„ '11, 

miejscu pana M. Eartoga. 

HERNE 
w 

Z dniem I „aździernilla 
parcie naszego przedsiębiorstwa. -

otwiaramy sklad lokeiowy, na eo już dziś zwracamy uwagę Rodaków prosząe o p 

Wladyslaw Malkow~I! 
Szanownym Rodakom w Esi:en i okolicy polecam się do wykonywania 

w~zelkich ubrań> p:iletotów, płaszczy. i s11od11i podług miary w mJdnych 
krojach I 

Swój do swego ale naprawdę do swego!! 

Tomasz Pietrowski, 
dn wn~ ejs.zy pri1ykrawacz pana Błocha 

·w Essen. 

ESSl,N, p1·zy ul. Grabensti·. 4-1 I piętro. 
w rcstauracyi Augusta Diergart'a. 

Hurtownie, dobry tonlar 
Z dniem 1-go paźddernlka rb. otwieram 

w WATTENSCHEID, Johannesstr. nr. 14 

hurtowny handel cygar, papierosów i tytoni, 
:sprzcdawając tylko to-war dobry, jedyny z pierwszorzędnych fam polskich. 

========= Za dob1·y to,va1• gwaraatuje się! =========== 
Nowo zakładającym interesom udzielam odpowiedny rabat, i przy .em 

dajQ najlepsze informacye skąd tlalszy towar sprowadzać a by nie popaść w ręce 
oszustów. 

Z.\\racam także uwagę na wielki wybór rr ABAKI DO ZAŻY\V ANIA kownień
ska, która w tej stronie najbardziej zaprowadzona. \Vysyłam takową w paczkach 
!J-fontowych jako i beczkach poc2ąwśzy od 25 fontów do 101.J funtów. 

O łaskawe poparcie mego prnedsiębiorstwa, Rodaków jak najbardziej proszę. 

FB. KBAJEWSKI. 
Generalny zastępca znanej firmy B. Kasprowicz Gniezno-Gnesen. -- , Baczność Bruckhausen! 

Pierwszorzędny warsztat krawiecki 
ADAMA S~Ol\IY 

ul. Griinstr. 10. w Bruckhausen, ul. Griinstr. 10. 
Zwracam szanownym Rodakom w Druckhanscn i okolicy 

uwagę, iż mam na składzie rozmaite matcrye na porę jesienną 
i zimową. Rozmaite materye na paletoty c2arne i kolorowe. 
Polecam się do wykon)'wania ubrań, paletotów, czamarek i 
ubrań sokolskich, po jak najprzystępniejszej cenie. Wszystko 
zostaje ·wykonane tylko ~ trwałej rnateryi. 

Za akuratne o frobienie i dobry krój gwarantuję. · 
Szanownym rrowarzystwom dostarczam czapki maciejówki 

tylko .z polskiej firmy. Zlecenia na prowincyę, wykonywam 
w jak najkrótszym cza'ilie. 

A więc swój do swego nie do składu żydowskiego! 
Z szacunkiem 

Adam Słoma, polski krawiec 
w .B1·uckham;en, Grilnstr. nr. W. -

Młody 

.-zelada. krawiec. 
który zrobi dobrlł kami
zelkę i spodnie, znajdzie 
u mnie zaraz stułe za
trudnienie przy wyc.o
k ej płaey. 

'11. J•i„'frowski, „ 
E s s e n (Ruhr), 

przy ul. Gra.benstr. 44 I. 

Choroby skórne, 
łupież, ~ruczoły 
choroby nóg! 

Such!\ i molirlł łuprcż 
łupież łuskuwą. Żrf\Cf\ łn~ 
pież, łupież w brudzir 
ł . . ł ' up1ez na g owie, piegi 
wyrzuty, swierzbi~czkę; 
eyły kurczowe} wrzody 
nanogacb, mokrzenie w 
łóżku, wypadanie włosów 
zostało w wie:u wy
padkach usunięte przez 

Pani F. Wolff, 
Boch um,Krenzstr. JJi 
w pobliżu dwore.a połu-

duiowego (Siid). 

~Ji* ·"ffiFAQ9 --

DoAniervki i Kanady I 
wyprawa najwięk!Jzymi i najpo!pieazniejszymi 
pnroetat't ami pocztowymi : 

M.G.FreudbergwAntwerpil. 
Od władzy wyższe.i koucesyonowany eks

pedycnt olrręto ""Y: . 

Parostatki wyj,żtlżajl\ "Wprost z Antwerpii 
do NotWł"AJO .Jorku co 1obotc: - do Fl
JMłełftt co 20 dni; - do Jlana'łly 
(Quebec) co 10 dni . 

.Nie przesiada się. nigdzie nie stawa.jq pod
cr.:u podróży. Karty P"dróżne dlł wszy11t
kich cz.ęści Stf11ów Zjedn1>czonych i Kanady 
wydawane byw~.il\ po l'enacli. oryginalnych. 
Prospekty bezpłatnie. 

Po bliż1ze azczegóiy zgłaoid aię należy 
p::d adresem: 

M. G Frcudbergin Antwerpen 
van LerluHtraat 10 (Belgi~n) 

cykQ~;;tB~saga I 
je!!t I 

najpr_zeclni~js.z~m, najwyd.at- ~ 
~ me,Jszym, naJ:1l<h·owszym i • 

~ najh6~ym J 
l!i dollatkkm de La•J· ~ 
~ . ~ 
; PrHzę dokła~nie u irmę uważa~ " 

: F. F. Reaag, ~ 
, Szczecin. ·Berlin. CoepeBick. Cll 

'M- Jeneralna ageBtur& i skład fa.bry- ;; 
"Z. ezny u ~ 
=, Ste:f. Ne, ~naaa, ;. 
Jl Wanu•. ul. Klirlitr. ~ •. 

rrelefen• lU'. ~219. 

1\1.iód pszczelny 
świeży (Hpc-0wy„ te~oroczny), patoka kuracyi· 
no-deserov.ry, bez ża-Onych domieszek, wysyla 
w blaszankach szczelnie zamkniętych po 10 
funtów z pasiek wlasnych, już z oełatą poczty 
za 5 mr. 94 fen. z powolaniem si~ na niniełsze 
ogłoszenie. Zarząd Dóbr ziemskich i pasiek 
Zygm. Lityńskiego w Siemikowcach, poczta 
Slemikowce (Galicya). · · · 

Baczność! WASNE! Baczność! 
Polecam się Szanownym .Roda.~om w 

\-V a n n e oraz b i iż~zej i dalszej okolicy, 
do w;ykoaywa.nia w11zelldcla prac 

malarskich ~ ~ ~ 
;t ~ i tapicerskich 

Ta1de polecam Pię 'l'owarzy11twt'lm do 
WJ'kHy\nni::i. tahlic, podług wazelkich 
wymagań. Za.p~vrnisjj\C. iż wszelkie rn
boty jak najlepiej wypełaię. 

Franciszek Ofie1·zynski, 
W&nne, przy uliry Hof!1r. 4,7. 

Dom polsk.i " Bottropie. 
Dotąd wplynęlo 1114,10 mr. Wszelkie 

skladki na powyższy cel posylać można pod 
adresem: Jan Swoboda, mistrz krawiecki, 
Bottrop, Westf. 

000000000000000000000000000000 o o g Na jesień i zimę·! g 
Baczność Bruckhausenl - i spro..,n.dziłem różne modne materye n:t n- QI 

urania, !pOdLie i paletoty i wykonywam 
Od 1 października koncertuje w mooiei Szan. publicmości d:ono..szę--rfin i ej- wazyatko 

restauracyi „Zum Ancker" staw111a i ulu- szem, i.ż osiedliłem slc- ,v-1\aStropie, ul. Vi- podług miary. 
biona dumerstr. 33, naprzeciw restaura;cyi Sin- 8 Za dobre leżenie i robot~ gwarantu,ię. 8 
T.lłapela krakow1··aków dem, przy kopalni ,,.Erin", jako o Ceny bar:lzo umia.rkOV'Ue. Rodacy, którzy- 8 .ll. 8 by chcleli mieć ubraaie, •i1ch upil'IZ!\ kar-

Postbestellungs· F ormular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaise 

chen Postamt eini Exemplar der Zeit1 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitun 
preisliste 128) ftir das IV. Quartal l 

und za:he an Abonnement und Bestell~ 

1,92 Mk. 

Ooige l,92 Mk. erbalten zu haben 

scheinigt. 

. . • • . • • ' d. • • • • 

Kaiserl. Postamt • 

Postbestellu ngs„ Formular. 
Ich bestelle hj·ermit bei dem Kai 

Iichen Postamt ei·n Exemplar der Zeit 

Robotnik Polski" aus Bochum filr <las 

Quartal 1904 und zahle an Abonnen 

und Bestellgel<l 0,68 Mk. (Zeitungspre 

ste Jl. Nr. 112a). 

Obi,ge i,68 Mk. erhalten zu haben 

scheinigt_ 

. • • • . d. • . 

Kaiserłiches Postamt • 

Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hi·ermit bei dem Ka. 

llchen Postamt ein :Exemplar der Zei 
„Przyjaciel" aus Tho rn fU r das 
Quartal 1904 und zahle an Abonner 
und Beste!Igeld 0.99 Mk. 
>. I .s .~ 
os -~ 

::i ~ • o oS ('.'> 
'"ej a t>.O 
·- cS ,ł) 

11!1 N Q 

:g. gs 
~i 

Obigc 0,99 Mk. erhalten zu haben. 
scheinigt. 

..•.. d ..• • • • i 

KaiserHches Postamt . . . . 
Postbestellungs„ F ormular. 
Ich bestelle hiermit bei dem K~ 

lichen P()stamt ein Exemplar der ze~ 

„Gazeta Toruńska" aus Thom fiir da! , 

Quartal 1904 und zahle an Abonne1 

und Bcstellgeld 1,92 Mr. 

g o 1 a r z l f r y z y e r. t ł t · b l · " ·1ar"' pod o·s.obistern kierownictwem kapelmi- o f, li. c )~·ie przy t' ~ . "'"Z1"'~ m .... I 
strza . P~s~ę o ła.skawe ))Oparcie me1go g Apolinary .·nr f}lCZ.Y.ński. Obige 1,92 Mk. erhalten Zll haben 
· p_ama Żelazogórskiego z Krakowa. ~~e!si~~1~~~;~.~·zm~~~~ą tnoże się każ- ł . G•hi•aldrclte•. ~v.e/eiR'i-r. Ne. 43. scheinigt. { 

."Kto pragnie. przyjemnie wieczorek I o• 1 peithi„„alkA ••• K--.ri.1.r. ~l •( 
spedz. lć; .!1!.~~h „ pr~ybędzie na konce·rt.. ·. · .: ~· Huber, fryzyer. .. . ~ ~eh1i~•. ol. „~1~ełlst~· 8 . . ~ c 

,~.,~ ... f:a • .:„B~~~~~U~łl, Kaiserstr. „ , . oo 000000000000000000000 ł - „~a.-~ę·~I~~: ~a~t •• ,, r 
Za druk, nakład I r.łdl.kCJO odp1mledzialny Anton.I Brejeki W Be~hum. - Nakładem i ca:cionka.m1 Wyd.avn1tctwa „Wtar1111a Polekiego•· w BoC'\; - ~ 



m .. 22s. Bocham, wtorek 4-go października 1904. Rok 14. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyznłe, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codzłennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

~1 imię Boże za Wiarę I Ojczyznę! 
Za. inser~ty pla~i sie za wiersz petytowy 15 fen„ a n 
01410sze!l!a zamieszczone przed insernta mi 40 fe n. Kt•) 
czi:s ta 09Jasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
P0!!)kie~o ·• należy frankować i podać w nich doklad-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. .Rękopisów s i ę nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Ksiągarnia znajduje si~ w Bochtu!1. pr~~~l-~2._ \Jcdt~eserstra,srn nr.:__17. ~ Aures: „ \~·1.1rus Polski·:, Bochum. -~ 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zn!em
czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
>Ojclec św. pomaga w parcelacyi Polakom 
w dziełnicacb polskich pod zaborem pru

ikim. 

Tak:e odkrycie zrobila żyd-0\vska ,,Berl. 
:Borsenzeitung". Ubolewa ·Ona nad stósun
kami w Ks!ęstwic i pisze: 

Niestety dla braku osadników \Vielkic 
<diobrn Komi·syi k.oloniza....:. leżą c<llogiem. 

1 Polskie spółki parcelacyjne robią wszystkD 
i choć z naiwiększ.emi ofiarami gospc.daru

. ją na: nabytych przez s.i.ebie dobrach. 
Gorąca, cicha walka wre w W. l(s. 

Poznańskiem, a pi-eniądze potrzebne do 
.Prowadzmia wałki - p:ożycza Połakom 
Kurya. 

Na to pisze centrowa ,,Germania": Nic 
·\Viemy, czy Kll'rya ~v tym przypadku ozna
czać mai StoJ.icę Aposto'lską, czy Stolicę. Ar
-cybiskup;,ą w P<Jznaniu. Ale w każdym ra
zie iest to posądzenie najwyższych w1adz 
kc:śc ielnycb, które „Beri. Borsen Ztg.'' po
winna.i ud10.wodnić.. w. przeci\vnym raz.ie 

·stanie s·i ę winną ciężkieigo oszczerstwa. 

Pomnik Kościuszki odsłonięto w Chicago 
dnia 11 wrześuia. 

Sprawozdanie z teij uroczysbości naro
d-0wei, którą świetnie obcho.dzili brad4l: na
si w• Ameryce dla, braku miejsca p;cdamy 

l·dopiero w numerze jutrzejszym. 

Poseł' Józef Mycielski złożył mandat! 

Komitet prowincyonalny wyb. w \V. 
Ks. Pozn. ogłasza· , co następuje: 
Do Szanownych Komitetów wybmczych 

powiatów. gostyf1skiego i rawickiegcr! 
P. Józef Mycielski-, p.osel cl·o parlamen

tu n1iemicck·ieg0 7, okręgu gnsty(1sko-ra\\ ic
k iego, zawiadomi! prezesa I(o.rnitetu Pro
wincyon3:Jnego, ks i ędza dziekana Anton!e
wkza, że z powodów zd rn wia mandat po-

. sclsk'i· sk;a.da. 
Odbęclą się zatem \ V powyższym o

k ręgu wybu ry nznpeln iahwe posła de pa r
lamentu niemieckiego. Na mocy § 9 re
gulaminu \vyborcz.ego wzy\varny ni,ni cj 
szcm Szar;.Dwne K-0mitety \\·yborcze okr ę
gu g-0styf1sko-rawickiei;o do po<lJę c ia 
przed" stępnych prac wyborczych i zw o 
łan i a walnych zebrat'1 powiatowyd1 celem 
postawienia kandyciató\v p0·selskich. 

Prntok11ły z odbytych z ebrań pr-os1·my 
nadesłać na ręce niżej po<l1::isancg-0 sek re
t arza. 

W Rzymie odbędz'ie się wszechśw~ałowy 
kongres mary.ańslii. 

Pięćdzicsięci-0lecie ogloszen:ia, dogm.:i.t!l 
Niepokalanego Poczęciia N. M. Panny, 
przez, Piusa IX. -0bchodzonem będzie \V 

Rzymie uroczyście w. listopadz ie i grudniu 
rb. wystawą zabytków ·odnoszących się do 
cz.:i' Przenajświętszej Pan1J1y, międzynau·<:J .
dowym kongresem i uroczystą cerem{H1ią 
w Bazylice watykai'lskiej (\v dn\: u 8 gru
dnia)1 g<lzie Pius X. ukQronuje obraz N. 
Maryi Panny, znajdującej s:Q w kap1'icy 
Chóru. . 

Telegram wysłany do Ojca św. na kongre 
sJe Maryaliskim w Lwowie 

brzmli jak następuje: 
Katolicy ze wszystkich dzJelnic Polski 

wraz z biskupami swoimi, we L\v1owie, w 
m~eście przeslawnem i wd.zięczntlj StoEcy 
Na.jśw. Maryi· PannYl~ na kongresie Maryań 
skim zebrani, dro nóg Waszej Świątobli
wości przypadając, wyrażają ll'czuda nai
glębszej czci, posluszefistwa, synmvskiej 
m:loścł i proszą Boga., ci~by za wstawtenni
ctwem Niepokalanej Dziewky udz·ielić ra.-
czyl StoEcy Apostolskiej \\fiOlności, Ko
śdol-Owi· św. zwyc:ęstwa, spoleczelłstwu 
pokoju, Waszą, zaś Świ<:ltobHwość -0 3.PD

stQłskie blognslawiei"1stwo tak dla sieb:c, 
jak i dla cale.go na1'Cdu J){Jls-k'..e~10 pokorn:e 
p110szą. Wtadyslaw Kraif1ski. prezes Kain
gresu Jvlaryańskieg0. 

Telegra iny:. 
M a r s y I i a. Sirejk marynarzy moż

na uważać za uii:otic7...0HY definitywnie. 
L o n d y n. Zmarł angielski mąż st•

nu Wlilłiam Harc-0urt. 
L o n d y u. "Standart" d(}R>}Si, ze 0-

czekhvać mtleży mobilizacyi m~ ~ :ewslde~ 
go obwodu wc.·iskowei.to. Pono powołauo 
już P-Od broń 5-0 tys. cłiło112. 

Petersburg. Urzędnicy cbińscy w 
Mukden1l·e porlżegah1 ludność prz~ołw Ro
syarrDm. 

B e r I i n. Cesarz nłe.miecki zamierza 
podobno na wiosnę znowu edbyć podióż 
po morzu Śródzicmncm. 

B €.r 1 i n. lmbcrnator lioionl~ l\iauczau 
Tn.1i11p~l otrzym3t urlop. bstępow4lć tto 
będzie kapifan Scmmcrn. 

U 2 n o w~ r. Majom Sy <low.-i, Hóre
go żon~ nied~nvno skaz.ano z.a maHretowa
n~e 12 letniej sfabei I!a umyśle· cór~czid na 
.i mit>..si~cc v.-•i~zien ~3, zasądził sąd woien
rry za to s~nno przewinienie także na 4 1ms
s~~ce więzienia. Po ogloszenli\1 wyrok.u 
z.asądzony omdf<3! dwu.l{ro{nte. - HP? 

Polacy na obczyźnie, 
P c.zna l1. 30 wrześn ia 1904. \Vi{!C pał!:.ki w Liudcg 

Z::i Prc \\1;11cyo-nalny Komitet wybcri:zy na cdbyl s· ę w u•bieglą njedz!e l ę p·::; pot z p-0 -
W. Ks. Poznai'1skie rr,ki .)~w;q ::~ku, Pdakó\\ .'' \Nicl, z.<:ga:t p. 

dr. Krys iew :.cz, selu el::trz . Koik7ak J.• p rz;::wcdn:cz~;ri mn p. Kle mr.::7.ak. 
P ie rwszy przcrnRwlal p. }(o ńcn•k, za-

W Gdańs!m postawiono nową twierdzę d1Qcaiąc, Rbyfo!Y pr9('.·,1v a! i w my~! 'd ei 
niemczyzny. p·olsl,';cj, t r 7. ymaj~c s i" wy:tn\·,r~ ,,; ~ztandnrn 

pcls l<: ;egc i JG1t0Lck!~go . „ 
Z powodu o twarcia po litcchii:Jc: \V · _.p . A: łkdsb "si.: azn(IJ~l l1 bro :-Y<~. h<'-

'Gda11 sku, k tóre ma nastąp'.(:. dnia 6 paź.. ra d~ \.;~dz: . ż e p r~'\\ dfi Z ~\>ie'Yi\ n;·~;ysb-
1di:crnika w obecności cesarza, pisze w wie: „Szczę~c:e us~; t l !ii iCi1:1e.. ~:. 30g CHUJ 
.„Nordd. A!!•Y. Ztg." , że polityka rządu w C?.:V il'~· ~ \ V koiicn nr:< yr.-c-l"11:1 :ti.1 snra;;·1 e 
dzielnicach ' schodn ich bcdzic m'.::!la na- I cd~krn :~ .:i'.\ l~~ m~ików ~a:i~sza . Gfo.\i. .,t ~ 
dal charak ter wybitn ie narodowy. Politc - I ck icr ... D ,.., 1 arn>0brlt~gu, K.o~ciuszk1 w c h·
chn :ka ma służyć idcakm1 i iuh:rcs-om re- .. c:'~{'. ornz. spra\\'ę ko'l11FC:Sn m;.:rya1!skicgo 
a ln yj11 n i emi ec kości. ·f we Lwo\vic. 

„Germarfa' ' dodni e, że poUccłrnik:.i \\ . I P . A. Kr~ck;i{{J :..'ski 11:.l\vo ł y\; :d d-J o-
·Od:1r'1skn n!emczyfo:c ni~ prz:vn icsi r fa- Ś\V'ir:tty. oszczc;dnoś ci i zg-0cl ne( pracy na 
dnej kor;:yś•..:i . za to r.h El·O~:rKJŚĆ P0L=:ko;:1 I 1~0ln naro(~•0\1 ·::::m do t r t:'.::Ź \Vo$ ci i po11icra
do tcclrni zueg0 \':=·kszt::tlccnia i \\ zm;;c:- I n·„ S\\in'.-:::1 . Otcy n:c da ::ml lle' ck>m pol
n:r:;~a s;~ i:od \\ ;;6lGdt.:n gosroda-:-c:-:yrn. I ;_;:ki \: Pritrs~:c! ~,n ! na .. Swir.to '.:z~~fJ.c :·~':. 

ani na ir:iny ceł pcilsld, cz emuż więc mieDby 
Polacy po:piierać frycó v, Gotlibów, Icków 
lub Mośków? ttaslcm naszem v inno byC:: 
Swój do S\n;go! 

P. Ignacy Żni1·1ski mó\\' :l o pcmnik2,ch 
Olowackiego i Kośduszkli i o wy.chowa niu 
dzieci na Pofakó\v, w którym to celu dzie
ci naucz.yć trzeba nietyHm mówić, czytać i 
p'.sać, lecz także czuć po polsku. Co ni e 
wróci do Polskl1, to s:ę zniemczy, jeżeli nie 
w d'mg!em to w trzeciem p-ckoleniu. Tu 
na o·bc:zyźIJ.1'.e polskość s:ę nf:e utrz}1n::L. 
mimo wsz.elkiej pracy naszy.ch towa·rzystw' 
i orgwiza"Cyj, Ich prac.a, to \Yysiiki toną
cego ( ! ?) 

P. Klemczak zachęcał do pcpi-crnni:i 
to-vrarzystw i· do -0-szczędnDso!. 

P. Brejski Wykazał jesz.cze, dla czego 
Polak nie może lączyć się ze S-C'Cyalistami. 

SocyaEsta p. Do1J1'.erala: z Lind'en chdal 
też z.ahra.ć gfo.s, a.Ie przew10<lniiczący c<l
mówil' mu gtosu, bo socyaliśd· na naszych 
wieca<ch niepotrzebni. 

Wiec zakoi1czono1 p~eśnią ~ . Serdeczn:i 
.Matko". 

Wiec pt>Jski w Witteu 
O'dbyJ się w ubiegłą niedzielę na sali domu 
czcladzti kartolick!iej. 

Zagal·l rozprawy i prze\vodnkzyl im \ 
za zgcdą zebranych pan Jas[czak z W'.itten, 
a, za;stęi:::rwal go pan Walii1ski z. Annen; 
sekretarzem obrano p. Ku-czmala. 

Obszerny rcicrat o antypc:skieM u~ta\\ k 
osadn:cze:L jej m,ożliwych skutkach i na
szem wobec niej stanowisku wygl-0.s·J re
daktor „Wi.arns.a. P-0Iskiegio" pan Michal 
Kwiatkowski z Bochum, poczem uchwalo
nQ następującą reziolucyę: 

.,Polacy zebrani na \V i ecu polskf in w 
Witten <inia 2 października r. 1904 przy
łączają się d·o protestów fO{laków na cib
czyźn'.ie i w P{)!scc przeciw śwLcżo tt

chwafo:nej a przez rząd) z.atwicrdznncj 
noweh do ustawy osadniczej i uwa.żaią 
sobie z.a św:ęty IObowiązek, starać się 
wszelkiemi silami, by sparal!ż.ować sku
tki zamachu tego ua n.asze prawa obywa 
w.atelskie i wyjść zwycicsko z toczącej 
się watki naroclowośC:.owej". 
Zdawszy prze\\·iOO.nictw{) p. Wali:i ski> 

mu zaibral glos p. .fasiczak z Witten. 
Charakteryzując kulturę prnska z<1:w.1.czvl 
tnó\vca , że . i on -odczul na sob:~ Jci'. dc·bro
dzicjst\Ya bo\\ ie1n opuś ci.\\'SZY tyle w ych
wailan~ szkcłę pruską nawet nazw:sb. s we 
go dobrze na:krcśhl: n:e po tra fi ł'. D .... piero 
późn iej pry wa tnie na ks i ążkach ! g~tt: eL1\.: h 
polskich s:<; v, yprncowa L Zak:c f1c zyl o-

. k rz ykiem na cz eś•:: p.oslóvv. którzy spr::i ''1Y 
naszej tak dz:(;l11ic bro11i'Ji1 przy obrJdach 
nad osta tn:ą ustawq v.:yjątkową. 

O spraw•3ch rn !J..~tniczych rczw-:Jdzil 
s: ę szcrdw i treśc iwie p. Jan Brzesk o t z 
Bochum. 

P. \ Va li(i sk i z An11cn mCJ w i·l ·0 szyk:::.:ni:.1ch 
fakie na każ<l ym k rck lr zn-os;( musimy o<l 
\Vmp;iego nam rządu i ·je.go s ł ug. 

\V ice rczpcczęty o ~<>d z . 41'4 p : e ś1ni~ 
„ ''(to s! G \\r: cp:\:k ę ' · , zak'011c z·n·11.·~ o godz. 
8-mej p:cśnią „Witaj I(r6lo w a". 

:Vkcmvn~ ków z eb ra ło s·ę okdo 300. 

Sejmik Zn·i~zkM Spółek Z~r()h· 
kowyfh. 

Na sal: JJ.om11 l(a t'Gl~ckiego zagaił \ve 
\\ l· Jrek wieczorem p. Kulesza· z Gnl: ezna 
YII . ~<Cn11 "k z ,viązku Spók.k Zarc·hk:mycll 
i g·:~spo<lr.rcz ych. \\ itahc ddegatóv,' patrc 
'Ha tu i Sp(•lck z K.sięst \\ a Prns Zach"d 11~c h 
i CL Ślązka . których ra zem stm\1:fo s." ( 150. 
Na p(}Wit2nic odpo\\'icd zia ł \v serdecznycl1 
s:towach patron ks . prała t \Vaw rzyn'.alc 
N~arsz:- n~icm chr~no ks. B0lta z Drns \v 
Pn:. a.:h Zach .. ?:ast ępq dra. Plc ...-1 J\ic\'. i-

cza ze żr:r na. Tego s~.mego dnia rczr, c .:zę -
iy komisyc swoje obrady. . 

W środę rano ·O 8 1cdpnrn:(! ks. prafar 
Wawrzyniak mszc.1 Ś\\'. na intencyG scjm:kn 
\\~ katedrze przy gr·ob!c Ś\1.r. Wojc.ie..;h .1. O 
9 rczixxzQ:o s i ę posiedzenie plenarne, na 
którem ks. patron zda\\ at spra .c.zd:l!11: ~
Liczba spólek wynios'.ta 141. Związek o
bejmuie tylko Księstwo i Prusy Zachodnie. 
Wedlm5 prawa może dai Związku naleieć 
200 spólek, wedtug nsta:w, Zwlązku 150. 
Na)jważniejszemi są spć.l'kli poiyczko\\r~, 
które przeważnie pow=inny do związku n1-
leżeć. Mówca z:ileca zakladan1ie bankÓ\'." 
parcelacyjnych, które mają uiat\\~:6 n~·by
~-anie ziemi, maz. spółek rólrJ:czych, mają
cych zapobiegać wyzyskiw3Jniu róln!ikói\1.: 
przez. niesumiennych kupców· innych naro
dowl()ś·ci. 

Spółki udzielały przeciętnk 6 pro-cent 
<lyw:d'erndy. DepO'zytów w niektórych 
Spółka·ch' jest hardZ'i) m.aito, \vi Kleckn np. 
iest 5 de1xmentów. P·odstawą Spó1ek jest 
,,Bank Z. S. Z." w F·cz.narniu, udz:.elający 
stabszym spólkom kredytu na dogodnych 
v.;amnkach. Mówca poleca ngfoszen:a bi.
la1nsó\'v1 w: większej ilości pism polsk:ch. 
PonJe\Vaż w Kreisblattach obecn'.ic w ję
zyku polskim Dglaszać nie wioilnio. 1należy 
s:ę zastanowić nad zmian~ st3tutu. Depo
zyta umsiy er przeszlo 10 mil:onć-w. N:ii
więk.sza: strata: wyr.ios'la 150 tys. mare!~. 
fo~ .ne straty na ogól nie były w:clkic. mimo 
to w porownaniu· z rn·emieckicmi spOik~m i„ 
rczulfait naszeu prnicy nie przedsta.wb; s'. Q 
zbyt korzystnie. 

Za obszerne i wyczerpujące sprawJV
zclarn·c podziękow.al ks. prai::rto\V'i' prz~\\'<}
dn.'.-czący ks. Bełt. 

W k-0misyi, radzącej nad wysokośc ;ą 
d'ywi<lendy, przyjęto rez.olucyą zalecając::~ 
dyw:-ckndę w tej wys·okości, j~1ki picce~1t 
pobiera od'n1ośnai spółka.i cd pożyczek \V 
dalszym dągu ref erowal ks. p.atrnn na te
mat: które. sp.ó!tki mogą prz:.vi;mować dc
pnzyta, i zaznaczyl. że d-0tąd n:<e zdarzyło 
s'.ę, aby w r ia1dejb~dź spóicc polskiej udzia
łowcy strncili swe -0szczędnoś~.i. Mów>.:.'.l 
przestrzega·! przed skladaJ~r em osz.czędno
śc.i 1 n 1osób prywatnych i u spółek nie na
l eżących d::> zwiazk.u. 

Dr. Rzcpn:ko~vski· ref crn,,-:11 o stósm1-
ku kap·italu wfasnego d-0 o bccrgo. W spr~
w ic tej prz\; dlo.żo1:.o 1:.::t·S t Qpującą r czolucy ;.i :· 
I~OZ\\ 'G~'. spółki' Hic powin;en opierać s'. e 
przew2 ·żn i e na ,obcych kap:1al2dI. Obck. 
cdpowicdz,:~1no ś 1.: i czk;1nków rm,.:,1my by~ 
obfi t e. fundusze rczerwo\ve . udziaiy j dc
pozyta g1 6\\ nemi f llaram '.1 sp ólek. 

Do spra1\V Y o dysko ntow an'u \\'c'kslf 
\\r sp6Jkach -- refere.nt p. dr. l(1isztcian, 
przed11i0 żc11n i u·:hwalono 1! 2 ..... tę pująq re
z-o luc yą : S ejmfk SpG.lck Zawbk-0 wych i 
Gospodarczych w O ni eź n'.e polcc:i1 spót
kcm . t akże i tyn'K. które mają ograniczo ne 
f;;Od;~·ny lJ.!uro \\' t, aby przyim:J \ 'c.ly do dy
skon ta \veks le c :ąg n:cne od S\\; .c:· .... 11 czlon 
k6w . ska ro z~1rząu uzna. że podp:s y na 
weks lach dają dosfate 1.:z11~1 cdpo wiedziai
nc-ść . Do r 2dyshc n~·o wani:1 r:Jler.3.1 s: ę im 
Bank Zw<i1Zku '.p(:ki\ Za 1~o hkmvych. o il~ 
s półka. JJ :c stc:.; w zw:.:~z '.n1 z Dankiem !<:7. ~ -

P. d~·rck to r W:ęd'C\\ ski z Poznan;a 
n:.ówit o p n nk tuaJn oś..:i ·v. zafat wicniit 
iHt::rcsv\\i , zachę('. ając rl-o ptmktua!t}.JŚ C': \V 

;;~fatw c;1in v·sz::l!C:-:11 srrnw snólkmi. vx:h 
\ V czw~: r tr k rczp;,cz~~D s':ę zch 1·;ni~ 

S!)J"a\'>'t:.,zdrnir-m ks. r;'.1.i ron~1 \Vaw. z 'i1L3.ka 
7. czym:c·ści „ Ba!!~ u Zw!ci,zku Sp61t::r Za
r·olJkow:rch' ' z P:Jzna.:l'°a . M, \\'ca <lc\\·n
dz!c i e kapita ( akcyjny l33nk 1 nakży r~:cl
\\ YŻ!>ZYĆ, gd) ż im w:·~1..Ci s· G - półki \'.'7m •. -
gJJ;i. tern \V'.t~:\szcgo p.c trzd:rnJ;i k rdy~u . 
1\s. Vttron r;0 J} rn:~1:iu:cn.1: s 'c~ 7. cc:::cśnc 
n: i orgz.n:-l;i~i pru~-:011!1ie p:d\\· _,·żsZ\?11·2 L'.1-



pitah1 akcyjne.~D o 2 miliQny mr., a więc do 
3 mJic-nów. Akcye rozebrać mają spółki 
\Y ten sposó1b, że zaplacą o<l razu 25 pro
cent tego kapitału\ a resztę w drobniej
szych ratach. Zebrani zgodzili s:ę jedno
myślnie na tę propozycyą. 

P. dr. I(usztelan referowal o znaiczenJu 
i Poi}ieczności czeków, radził ich d1okla
dm~ zapisywanie i niezwiloczne mvfad'.o
mienie bam'ków, na które je ktoś wydaje. 

Z referatu p. Bo.gińskicgo, który 
prze<lloży{ rachunek kasy Związku, wynj·_ 
kalo., że przychód wynosi! 13 584 mr., roz
chód 7338,75 mr., remanent 6245 mr. Ze
branie 111d'zbe1Ho pokwitiuw1arnia. 

Pan dr. Kusztelan przema~w1ia! za wy
daruiem podrę:cznika, a.te przeciw wydalwa
niu pery.odycznego pisma spótkOfwego. Na
tomiast rad'zil poruszać spraiwy spólkmve 
~: jednanie czlainkówl przez pra:sę. Do pra
sy zaś z:wródt się z. prośbą, a!bY1 sprarwy 
spólkowe z. wtększem tra!ktowa.ta oiepkm. 

Pan !(użali. z: Poznania zafoca·l, aiby 
sprawyi spółkowe traktowano Ofbszemsiej w. 
nPrz.emystow.cu". Sta;wiil w1nio:sek, a;by 
sejmik uchrwailiij wyd'a!nie swe.go orgaioo i 
aby tym organem byl „Przemystolw~'ec';. 

I(s. prałat Wawrzyniak przyrzek~, że 
Patronat zajmie się Pornszonem1 ·sprawami 
zaiz:naczając, że Patronat nie: może przY!iąć 
z.a swój organ gotowego pitSITIJa\, gdyż mu
sialbyi · wzCąść na stebie odpow.iedzrlalruość 
za ki-erunek i przeszfość taldego pisma. 
Zebrani ·chętnie się ona to zgnd'.zm. 

Sejmfk Związku Spólek Zarobkorwy-ch 
i Gospodarczych wybra:l w ·czwartek w 
miejsce ~.· ·Glębockiego nar czi~onkai patro-
ootu kS. Boltai ze Srebnillk. Następnie mó
wiH p. dr. Rzepnikowsk~ o za:d:aruiu pravvem 
prz:episa:ne~ rewi·z:yi zwią~otweti, p. dyr. 
Wiięclrnrwslci na temat: na.i jak długo i przez 
l(ogo ma być .wybierany zarząd ~ p. dr. 
Kusztelan o zastawł~Jniu poUs zaibez:pie:cze:
nia oo: życie 'V1 formie 'Cesy.i~ poJczem ks. 
mars:żalfek Bolt z.aimkną.t obrady. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Glówne siły japońskie stoją zawsze je

szcze przy kop-alni Jentaj i zajmują nader 
obronne pozycye. Biuro Reutera obU1icza 
ilość wojsk japońskilch: stojących .w Man
dżll'rY'i przedw1 Kuropatkinowi na\ 150 ty
sięcy chłopa i 688 de:lall. Kumkli; pQsuwa się 
na wschód. 

Wedlu1g doniesień ,,Standartu" otrzy
ma~y już woóskai jaipol1skńe odzież zlimorwą. 

Wśród Chunchuzów Z3Jtl1Ważono bar
dzo zm:czącc poruszeniia. Zamierzaiią 
przerntc komunikacyę. .k1ole}ową li prze
szkodzić do'Stawie bydla i żywności dla 
Rosyan. 

Po<loon:o wćdz. Chunchuiz6w, Grun
szoo., który Rosyanom porw~al 1000 w.o:tów 

RESURRBKTURI 
P•wieść 

J. I. Kr~wSkfog0. 

(Ciąg ial~.) 

- Przypomnień żadnych nie potrzebu
ję, a co raz postanowię, tego u mnie nikt 
nie wyprosi. Cóż to?„. nie wolno mi ku
pić., oo się podobai, kiedy jest na sprzeda
nie? Proszę mr dać pokój. 

- Panrie sęd'zio! - zawotat - jeszcze 
raz was proszę, nie bi.erzde na sumienue 
nieszczęścia rodzi11y. 

- Biorę, bimę - -wezmę„. nie zlęknę 
się tego!... Sum~enie mam czyste, a ludzie 
mi pDdziękuuą, gdy się poz·będziem ztąd 
tych co nam czynili z.akalę. 

- Nie Jesteśmy może tak bezbronni, 
opuszczeni jak się wmm zdaje. Prz.emówią 
serca ludzkie„ odezwie si.ę ·wasze sumie
nie! - .dodala. Czy nie d-ość \vam, żeście 
z1bili naszą babkę„. 

- My? - za\vołat sędz~a. rzucają::: 
się - My? 

. - List bcz·imienny świadczy, rękę ła
t\vo poznać. 

Ten list, j.ako dowód. chowam. Odebra 
'"szyi go babka nasza skonata.„ 

- Ja do was żadnych listów nrje pisa
lem - {)drzekł ponuro sędzia. Gniew o
garnąl go zn-o\VU. 

- Razem żyć tu ni.e możemy.„ albo 
wam, ~.tlbo mnie ustąpić. Idźcie w św\..a;t !... 
Dobrodziejstwo wam robię. Weźmiecie 
się przyncfimniej doi bracy. Tw robić nie 
ma co, a \l/ p·ttstce pomrzecie z głodu. 

w Sanszih:o, był do teg·o wynai'ęty przez 
japof1skie biuro szp:egm -skie. 

Reuter don-osi. że wczorai, w me<lzieię 
nadszedl pierwszy pociąg japoński do Lia
ojanu. W kilku dni.ach będą pociągi kurso
wały regularnie. 

Jatx>fJCZYCY cierpią wiele z PO\\WU 
epidemii beri-beri, która mai pochfa1niać 
więcej ofiar, niż walki. SądzćlJ, że epide
mia wybuchła z powodu spożywania ryżu, 
dawno gotorw.anegio. Najwięcej die·rpi ar
mia oblegająca Port Artuira. 

Powszechrnie sądzą, że przed Bortem 
Arturn rozegrają się niebawem waine wy
padki. P()fożenie obroń-ców uważają; za 
bardzo krytyczne, gdyż brak im! amuimcyi 
i żywnośd, źródła> wody są w, rękach Ja
poń·czyków, <lziala japońskie górują nad 
twierdz.ą, cięilkie zaś dzJafa rosyjs:krie! w 
twierdzy, są, - wedtug depeszy Aleksieje~ 
wa do ·cara - zużyte. 

Wed'lu·g doniesień Chiiiczyków usi!o
wa'Jii Rosyanjle zdobyć d:nialai jaPQf1skie 
dężkfiego kalibru ustawione przy. zatnce 
Gołębiej, le~z. atak kh został odparty. 

,.Daily. Telegraph" dQll1osi z Czifu: Ro
syjskie torpedowce, które wyjechały z 
P-0rtu Artura za:braly kilka d2Jcmek japo.ń
skilch jadących do Dalnegio. W.ielkie okrę
ty wojenne rosyjskie · 100 czasu do czasu 
wyjeżdżają, z P.ortu Artura. 

Ta' sama ga;zeta pisze, że japoński po~ 
rucznrk marynar'.ki· usiłował z torpedą 
wtargnąć do portm Odkryto gio jedna:lm
woż i z:gti 'nąl ugodzooy graniatą, wrarzi z 
torpedą. 

"ficho1 de Paris" twierdzi, że nŁerruliecki 
afache maryna:rk1 w. Forcie Artura: GH.hen
hcib ,t f raincuski ataiche ma·rynarki Couver
vjłle jeszc·ze Wi dniu· 17 sierpnlia br. opuścilf 
Port Artura na d.żuoce, która; wywie.Stila 
flagę francuską. Dżonkę tę miszcz.yli Ja
pończycy dntia Z7 sierpnia a obu ataiche za
bilD, chcąc :Wedść w posiadanie ich papie
rów. 

Wiadomość ta jest ba·rdz10 .nie prawOO.. 
po<kvboo. 

Ga!z.ety niemieckie donoszą, że cesarz 
n!.ew.!Łec.ki· wyznaiczyit 10 tys. marek za wy
kryoi.e szcz.ególów o pał>ycie lub zgonie 
Gilgenheimba. ·-

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Brodnica. By nareszcie strejk mula
rzyi już blisko trzy miesiące trwający u
koiiczyć, zwolat burmistrz tutejsz.y p. I(iihi 
z polecenia pracooawców zebranie~ na któ
rem ug-0dzono s!ę do tyla, aii mularze z 
żądania 10 godzinnej pracy zrezygnowali 
i Qtrzyrnatią za ·godzinę pracy 34 fen., za
tem fenyg więcej niż dawniej. Czeladnicy., 
którzy czas nauki dot)iero ukończył~, mają 
otrzymać 30 fen. na go<lzine. 

Malbork. Znowu pomysł' hakatysty-

- Zostaw1cie to nam - odrzekła spo
kojnie Cecylia. 

- Proszę mnie do ostateczności nie 
d{)prowadzać - rzekt Z'\Vlra.ca1ąc się. -
Nie porn(}gą żadne zaklęcia„. Nie ustąpię 
i dosyć. 

I wskazal na drmvi. 
CecyHa ruszyła się z nueJ&ca. 
- Zmbilam, co mi· obo·wiązek nakazy. 

wail; poniż.ylam się do błagania czlowie'ka 
bez serca i litości. Wspoml1'isz. pan może 
ktedyś tę ·godz;inę i pożalujesz Jej, bo moc
nieisza dloó od naszej pomści si.ę za nas. 

Sędzia wybuchną!. 
-- Uwolnij że mn!e, waćpanna, od mm

okń i proroctw! - krzykną!. 
CesŁa zarzu'Oila zaslcnę na twairz i po

wolnym kmkiem wyszla. 
CaleJi te:j mzmoWYi mimotwlolin;ym 

śwfa.dkiem był Szmul, stojący przed nie
szczelnie zamkniętemn drzwiami. Gdy 
spojrz:al na Cecylię, serce mu się ś.:isnęto. 
Wyszli z. sieni. Cecylia spieszyła zaduma
na do domu. gdzie niespodziane iei wyj
ście mogto zani.epokoić braci. 

Szmul z lekka za rękę ją zatrzymał. 
- Panienko - rzeki - póki un~o\va 

nie podpisana jeszcze probO\vać można. Ja 
zwlóklem do jutra, a gdyby panienka 
chc.iala przemówić do sekretarza1, on cvlo
wic.k niezly - mogłoby s i.ę i parę dni prze
ciągnąć. Można by poslać sztafet~ do 
marszałka ... aLbo inny jaki znaleźć sposób. 

- Gdzież znaidę sekretarza? - zapy
tała. 

- Na dole w rcstauracyi, N~ech pa
nienka wejdzie do si.cni mojego domu, a ja 
go tam sprowadz.e. 

Stary zapominając o swych latach. po. 
biegl i za chwilę sekretarz, bez czapkt. 
wybliegr z rcsta;uracyi. 

czny . Polaków ma się zwalczać przez 
założyć się mający dł3 Prus Zachodnich i 
Wschodnich instytut listów zastawnych. 
Tak uchwalono na ósmym zjeździe zwią
zku wlaścicielii domów i gruntów z Prus 
Za{;hodnich i Wschodnich. Związek ten 
z.amierzal od dawna urządzić podobnv in
stytut z pomocą obu pr.awin'c:v"i. lec7. rncz 
spe.lzl'a na niczem. Teraz wystąpU prze
'\Vodniczący tego Związku, profesor dr. 
tteidenhain z Malborka z nowym planem. 
W mowie swej o utworzeniu instytutu lti
stów zastawnych skarżyt się na wychodź
two ludnioścL z.e wsi i małych miasteczek 
na wschodzie Niemiec i dowodzH, że po
wodem tego •jest niekorzystne polożenie 
ekonomi·czne. Przy 3000 marek dochodu 
wynosi zadlużenie posiadłości. na Zacho
dzie 18-24 od sta, za to w ob:wooztie re
gencyjnym kwidzyf1skim 41, a w gda·ńskim 
58 od sta. Niemcy zostają ooraz. bard-ziej 
wypicranb przez obywaU.ących się byle 
czem Polaków i· dla tego mrusi państv.Tl() 
( ! ! !) starać się (): stanienie hipotek. 

Dziwna doprawdy logika. Że Niemcy 
żyją huczniej i mzrzutniej, więc rząd ma 
mieć obowiązek im pomagać kosztem ,tn-
11ych obywateli. Nienawiść do Polaków 
rodzi różne dz~w1olągi nawet w profesor
skich gtowa.<:h. 

Tczew. Tyfus szerzy się tu coraz wię
cej, dotychczas zachorowabo już 27 osób. 

Z Prus Zachodnich piszą do „G<Jń. W.'': 
Czytam w „Gońcu Wielkopolskim", że 

spótki pożY'czkowe zmusronie są ogłaszać 
spraiwtozda:nta kasowe. w urzęd.a'w-ych ga
·zetach · niemieckich. 

lnfonnacya ta jest mylną. Według 
bowiem prawa spólko'wego, każda spólłka 
ma prnW<J wybrać sobie gazetę, w której 
umieszcza: ogloszenia przepisane praw.em 
(zwoływanie .walnyich zebrań, ogłoszenie 
bilansów i t. d.) Żadna spótk3l nie jest 
robowiązaną dawać ogłoszeń do gazet 
niemieckich urzędowych łub nieurzędo
wych. 

Dz:i,wtlć się nałeżYi, że pomimo calej 
dzisiejszej hecy, zakaa:u przyjmJOwania 
anonsów polskich do tygodników pawi.a
towych1 mamyi 20 spólek (a zaitem praiwie" 
1 /s część spółek polskich), używiaijących do 
ogtoszeń tylko gazet niemieokJich. 

Przecież nasze spótki polski~ jako 
instytucye publiczne, powinny przykładem 
św:iec:~ć i stać na· straży goono-śd ·nario
dowei ! 

Inne gazety powinny także sprawę 
te poruszyć, albowiem niepotrzebnie rok 
rocmie tyle pieniędzy za ogloszentai spó
łek przechodzi w kieszenie niemieckie. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Bydgoszcz. Sąd w-0jskowy skazał pod 

oficera ttardela na: 3 miesiącei więzienia 
za poniewieranie żołnierz:y; w 47 wypad
kach. 

l(ośclan„ Kiilka akcyonaryuszów z Ber-

Pierwszy raz zbliska zobaczyl Cecy
lię. Jej piękność i powaga uczyniły na nim 
wrażenie: na razie onieniial. 

- UczyniK>no mi nadzieję - OZ'Wala 
się Cecylia, podając mu rękę - że zmujdę 
u paoo pomoc. Jesteśmy sieroty„. chcą 

nam wydrzeć io.statn» przytulek:, jaki nam 
p-oz-0·stal. Patnie, przychodzę was pro;sić 
jedynf;e, ·abyście mogH zwlec poldpisanie tej 
umowy. Ra.tui nas, ~eśli możesz!... 

Ten glos., ta podana ręka, błagalne 
spojrzenie, wzrnsz.yły niezmi.emie sekreta
rza. 

- Paini - zav.'10łal, bijąc się w piersi 
- choćby przyszlo g-lową naloży6. prze. 
szkodzę... Ile? tydzieil trzeba? · 

- Wstrzymaj pan drni parę„„ uczyń co 
mł(Y.lesz, a koszta, jakie będą, chętnie zwró 
cę. 

Sekretarz, się oburzy•l. 
- I(ioszi:a? jakie koszta byt mogą? 

Niech pani będzie spDkojną; lecę "r tej 
chwili. 

- Bóg wam zapfaci, a ja do zgcnu 
wdz,'.ę- z..11ą 1""(dę. 

SckrG'!arz u~afo\vat rękę Cesi i , ie
!)z;,.:za r-11 ... przyrzekając zrnbi ć wszystko, 
etj się ;~l:ko da, odszedl. 

Cesia uśmiechem podz iękmvala stare
mu ży<l 1\-ł1 H6ry również swohodniej ode
tchnąl. 

- Niech pani zaraz pisze d-o ma r zat
ka. Ja, wyprawię sztafetę. • 

l. 
Wiadomość o rozpoczętej z Horyszka

m1 spra 1v'le niezmiernie ucieszyfa Mazum
wi?cza. Kon-tent byl, że może dokuczyć żo
nie, która go nienawidziła i praw~ n~gdy 
z nim nie rozrn~n;..i..afa. 

Fewnego razu, pod koniec rri.lcząceg.o 

i.na pcstanowiło załDży6 w J(<Jś\:i.anie 
brykę sukna z kapitałem zaktado.1'.v 
1 OOO OOO marek. S:uro budowlane łia 
manrnl! zakupiło już od restaurntora Zug 
hoera plac pod budowę zai 5 OOO mar 
Budowę. fabryki rozpoczną \v'.krótce. 
Zugehoer sprzedal także w tym roku p 
sldej fabryce papierosów ,,Patria" ternn 
budowy za. 20 OOO marek. 

Ostrowo. O wiclkiem zaniedbaniu r 
mdowem i moralnem w Dembnicy, '"fo~ 
liczącej przeszlQ 700 Bolaków, pisze „G 
O str.": Wódka zalewa od rana móz1 
wnke i· zapala wyzutych z wia-ry i poz;' 
wionych wszelkiego wstydu do naijgors 
rozpusty. 

Wstyd pisać o tern. Tam zdarzają 
talde wyp:adki:, że gospodarz jadąc z m 
stado domu zrzuca z wozu własną .iJo 
a· zabiera żonę innego gospodarza·! A 
taki, że Jeden d'rugiemu odstępuje iJonę s· 
j~ z.a kwaterkę ·Wódki! · 

Rzecz prawie niepodobna do wnary 
'Clfa naszych wyższych polityków szero 
pole do pra<:y. 

Ze ślązka czyli Starej P.olski. 
Lipiny. Robotników Sikorę i Dyb 

spotkali() niespodziianie wielkie szczęśc 
odziedziczyli bowiem po zinarlym sw: 
kre'Ń"Tiym w Pa:ryŻu Sikora 40 OOO a Dyl 
ta 60 OOO marek. - Sz.częśUwym naby 
c-om tak znacznych sum chyba każdy 
serca życzy jak największego powodzer 
Obyi je tylko umteDv użyć na dobre cel. 
dobrze niemi zawiadywali. 

Wroeław. J(s. pmb. Kapitza z Tych 
oglaszai na nacze~nem mieiscu w „Schlc 
ssche Volksztg.", iż w tym tygodniu ·w 
dzle w języku 11,lioemieck. broszura pod ty 
tem: Proces bytomski w świetle prawi 
czyli prawidzj.we rewelacye z dziedz. 
polskiiej polityki na Górnym Slązku. Pr, 
czynek do z:roz:umienia zamieszani.a 

. O. Sląxku - przez dr. Stephana, redak 
ra ,,,Oaizetyi Katolickie]". 

B110SZ11ra ta ma na celu prz.edistawiie 
we Wllaściwem świetle. ks. dr. Steph'-8-na 
raz duchmvteństwa· na O. Slązku, i to 
d~ie str.ony w obec Polaków 'i w ot 
Niemcóv.n - obmycie tego duchowieńst 
z zarzutmv , ~akie noo spadły w proce 
bytomskim - a przedewszystkiem do 
możenie ks. dr. Stephanow1i0 do zwy. 
stwa przy wyboraich. Z tego, co już < 

·sia,j podano, wynika, że się do tei spra 
;aibr.an10 ,.trochę bar<lzlo" ncez:grahrrie. 

Z innyu dzielnic. 
Lwów. Na k<)ll'gresie Maryansl 

przemawiaN dalej ksiądz arcybiskup T 
dorowlcz. I(siądz arcybiskup w dluższ 
przemówieniu pÓ<lnLósl, że rzeczą. jest· 
niecztnąi, aby w życiucnairodowem uitrzyi 
witaściwe stanowisko pierwiastek n 
przyrodzony. 

obiadu, "1 czasie którego chlopi-skJo 
zwolit sobie poświstywać dla przepędze 
czasu, Hanna siedziała chmurna, nie 
trząc na męża. Gdy słudzy odeszli, ro 
śmi.at się gburowato i, patrząc na i-O 
rzekl: 

- Dobrze się ojciec do tych Hoo 
ków wz'f.ąl: będą musieJ.i precz iść, bo 
ten murowany chleW1 zabierzemy i p{ 
z torbami. Tak, tak!... 

Zbladla pani Mazurowkzowa, bo c 
ci.aż już o Henryku nie myślała, serce 
nie\\nieście łitowalo się i oburzało na 
prześladowanie cak} rodziny. Za.mil! 
ale pcwstając od stolu, pochwyci.la: s!{ 
glowę i musiała oprzeć o krzesJo, .bla 1 
się pod nią za<:hwialy. 

Weszla do swego pokoju i po k 
dransie \\ryslala służącą z listem dio m: 
Wlzywając ją., by jaknajprędzej przyjed 
Przed w 1ieczwem Hanna, wita1].ąc si ę z 
nią Stai\vczyńską, wo1ala: 

- Matusiu, ratuj! ratuj! ratuj, bo 
nę. Oni: chcą zgubić catą te; rrkszczęśl 
rodzinę. Ja teg.o nie zn!:l{)sę, nie przeżY 
k-i;~ li o}cicc kh wypędzi Zi Zawiecho 
ja ! · "'z ysięgam . że życic s·oblie cdbimę! 
che ich mieć na sumieniu !.„ 

Mazur-0i\Vicz slucha! po.dedrZ\VL.MJli . 
- To ze mruie b.ah:van, żem się ii 

ze zystkiem za.wcz.asu wygadat. Oni 
biec.., nawarzą! 

ędzy matką a có1 1ką wszczęta 
ckh_, rozmowa; poczem wezwai!a se. 
na z[ę..Ja-. jak zwykle dumna 1i poważna 

- Sluchaj acan, pani:e .Maz:urmv!ie1 
rzekla. - Andzia rob:i panu _propozY< 
Jeżeli •sklonisz ojca, aiby zaprzestal sprs 
przedw tym biednym Horyszkom1r pC 
dzi sf ę z tobą. 

Ciąz dalszy nas{ąp.1.). 



Lwów. Drugiem plen::i.mcm posiedzc
TI:en1 zako1kzyl s!ę Kongres Mi:!rya(1ski. 
Przema wiar;: hr. Tarnmvski. wfościanin 
Tenczar i ks. biskup Pelczar, poczem dr. 
Kr.a.iliski streszczając czynnoś·oi Kongresu:. 
zamknąt Kongres. 

Najdonioślejszy charakter wiecu· ma
. 1-yaiiskiego skupiającego pod sztandar Bo
ga~Ro<lzicy ·wszystkie trzy części Polski 
·kwi przedewszystkiem w rnanifestacyi 
publicznej życia nadprzymdz-0nego w na
rodzie. 

Epoka mesyanicznej poezyi byla wy
. buial:ością szlachetną. Dziś \\'kroczyliśmy 
w epokę dzialania rcalnegn. Byfoby to 

.n'. e:po'\\'etowaną szkodą i groźnem niebez
_pieczef1stwem, gdyby dążności· matc.ryalne 
~1:,e umiaity pogodzić się z ideami nadprzy-
r.odzonemi. Kongres jest dowo<lem. że 
to n!!ebezpieczeństwo· nam nie zagrnża. 
Kult Matki Boskiej ochroni idealne dąże
mia naszego narodu od zagłady . 

Imieniem gości przema'\Vl!al p. Kazi
-m!crz Chłapowski z Kopaszewa temi mniej 
·więceij slowy: 

Jeśli z Wielkopolski w tak szczupłe i 
. .stanęliśmy liczbie, to nic dlateg.011 aby 
Wielkopolska byla obojętną wobec święta 
. Maryi, lecz dlatego, że nasz I-Os twardy i 
dężki, a serca i umysiy \\"Spierać się mu

·szą , aby nie uledz. Ak serca Wielkopolan 
-tutaj są dztsiaj. W:iemość dla myśli kato
.Jicklcj i myśli polskiej nie ulega w. naszej 
dzjeJnicy wątpl1ii\vQści; ufamy głęboko, że 

· przyjdą lepsze czasy., że obecny ucisk 
· · przetrwamy tak samo, jak prze:trwaliśmy 

.20-łetni kulturkampf. (Oklaski.) Echa Mi
siejsze:i uroczystości rozbrzmiewać będą 
w całej dzlielnicy wielkopolskiej i to się 
11ic m.afo przyczyni do podniesienia. tam 

.'-ducha i ufności, że kr61owa Polski i nas 
nie opuści, a Ilasło ,.Zwyciężałaś - Zwy

, c.iQżai !" będzie haslem naszego żyda. 
,<·(Huczne oklaski.) 

Nai 'k<mgres przybył też ksiądz Nie
s:oi-0wski, probosz~-:z. z. Pleszewa. 

Wśród prze.dstav.iicCcli prasy jest 
ksiądz Okoniewsk1 z Poznania, redaktor 
,.Przeglądu Kata!ickiego''. 

Kraków. Otwarcie jubCleusz-0wej wY
'. sta\vy Towarzysh\ a sztuk piękny.eh na
stąpi. niel()dwofalnie w dniu 8 p:.1.źdzrernrka. 

J~wów. Wczoraj, w piątek, zebral slę 
· sejm galicyjski. 

- Nową kate<lrę literatury niemiec
kiej otrzyma uniwersytet we Lwmvi1e, jak 
<l-0noszą p1·sma tamtejsze. 

Wiadomości ze świata. 
~ 

Niemcy. Sąd Rzeszy w Upsku obcho-
dził w ubiegł~ niedzf elę 25-letni jubileusz 
swego istnienia. 

- O ślubie pr'Otestancidm w kościele ka
folickim w Mozurowl~e roz;pisaly s·lę też 
niemieckie gazety. Naisamprzó<f centmwe 
pisma potwierdzają jak najzupehti~J wiad'o<
mość, że ks. kwrdyna·ł Kopp sam dat po
z,wo·tenie nai u<lz.ielenie ślubu córce piflote
·.sta1nckie'go dzi'edzlica Kón1ga z nadporucmi
. kie:m ułanów Ehrenre.ichem voo ~nns,tein 
e Gluhczyc. 

.W obronie ks. kardynala Kopp.a i:faze 
jedn()I z. góroośłązkich pism centwwych, 
że na· podstwie prawa kaoonicz!nego i1 prus 
'kie,go prawa kra!i-Owego (Landrech1) dzJe
-0.zk jako patron kościoła ma różne prawa, 
· ntiędlzy ittrnemi także praw10 do braniia· ślu
·bu· w kośdele. 

Ludność 'katolkka jest ie<lnakowoż <>
groomie w~burzona i zamierzai wnieść 
pr-oiest. 

Z ~osyi. Oskar I(az.imierzowicz Grli.p
pen berg świeżo mianowany wódz n.a.cze.my 
,d'rugii1ej armii wsyiskieo u·rodzil s:ę w. 1838 
roku. Ukończ:yl nauki w zak/a{i'ziie pry'wa
inyrn. Wstąpił do slużbyi w 1854 r. Jako 
'POdporuczniik brał udziat w kampanili· kry-
1ns.kiej. Porucznikiem zost<l!t w r. 1859. 
·Nale:żat do wojsk rosyjskich uśmierzają-

cych powstanie z. 1863-1864 r .. poczem 
zalicz-ono· go d-0 gwardyił. W 1866 i 1867 
r. wysłany zostat do Turcyi, gdzie zamiano 
wania go dowódzcą batalionu strzelców; 
mial s::ę tam odznaczyć, za co otrzyma: 
krzyż św. Jerzego i zlotą szablę, a w koń
cu awanso\van-0 go na· podpułkownika. W 
marcu 1877 mku. jako <l'owódzca putku 
strzelcó\V gwardyil:\, Z\Yrnca na siebie :zno
wu uwagę w ciągu wojny turecko-rosyj
skie} i otrzymuje w nagrodę dowództwo 
pułku gwardyi, zwaneg() ,.MiQlskkwskim" 
na czele którego OO.zna.cza.i się w1 bitwie 
pod Arabekonak i pod Górnym Dubrfa
kiem. - Otrz.ynmie wówczas krzyż św. 
Jerzego rze'Ciej klasy. Do 1883 r. dowo
dzi wymienionym pulkiem •. ,Moskiew
skim". Zamia'lliowany pod data„ powyższą 
jeneral-mafitorem, awansuje w 1890 r. na je
nernt-por.ucznika, ai w 1900 r. na, 'jenerała 
pl:ech()ty. W Warszawie byl dowódzcą 
VI. ko-rpusu armii. Potem, w1 r. 1902 do,_ 
staje mu się w udziaile dowództwo WDjsko~ 
wego okręgu wileńskiego, skąd go za wp!y 
wem kslęcia . Swiatopelka Mirskie.go ·car 
powołał obecnie na naczelineg-0: wlOd:Za dru
gielj„ twx:inącej się dopiero armii mandżur
skiej. 

Z Rosyi. ,.Jcuma·I de St. Pet." powta
rza airtykul ,.Mosk. Wied.", o aingielsk10-
tybetai'1skim traktade, w którym ,~osk. 
Wied." pOdoosiJy, i.ż .Rosya rnie może uznać 
tego traktatu j; nie p-0winna teg'o uczynić11 
pnni1ewa,ż stQi on w sprzecz;nośd z: oświ.ad'
cze111~ami, ztoŻIOnemi1 prze.z rząd: ru1g!iielski 
w parlamencie, o utrzymanfo stanu doiych
czasowe\go w Tybecie. 

Pismo· to pisze dalej., że traktat an
gidskb~tybetański dowoclzJ1 zlej wolL i 
bezwstydu rządu angielskiego. 

- Wedtug urzędowego doniesienia 
wydarzyło 1się w Sa'ratowie oo 17-27 
września 9 wypadków zaislabnlięci-ai na cho
lerę. z czego trzy były śmiertelne·. W -0-

kręg.u tramkaspijsk:im oraz. W1 Baku epid'~
miai w dąigu poprzedniegQ tygodnia \VIZlliO'

sta. W Baku od początku wybuchu cho
lery zachiorowa:in 67 osób, z tego' 38 zm:ar
~o. 

Z Afryki. Parowj.ec ,.Swa;nley" z, 2000 
Chi1kzykami odszedl z: Hongkong oo po
łudniowej Afryki. Dotąd już 9000 Chm
czyków pracuje w kopalnJach ztota w 
Afryce poludn. W podróży jest przeszfo 
6000, tak, że razem z ostatnią wysyf.ką bę
dzie do końca listopad~ oigólem 23,000 
Chińczyków Z'aitrudn:onych w1 lropalniach 
Z:lota w Afryce polud. 

Z Ame.ryki. Rząd związkowy Staioow 
Zjedn10cwnych prcdektuje dalsze ograini
czeniie naplywu wychodźców do Ameryki 
pófoocnej. Urząd statystyc:z'l1y zbiera.i ()d
nośne maierya~y. Konsulo1'vie amerykaf1-
scy w .Europie przemawiają także za ogra
ni1czeniem naiplywu wychodźców~ 

Z różnych stron. 
Boehum. Jakiś p1ęćdz1esięci;oletn~ męż

czyzn.a: uprow.adz'.t czterołetnie dz.i:ecko pe
wtniej md'Z!iny polskiej w cela:ch niemnral
nych. Już go aresztowane~ ai d:Zi:ecko po
wrócooo rodzicom. 

Bochum. W niedzielę było tu bardzo 
tlumno, oo odsl10lfl'ięto ·na placu przed szko
lą realną, pomnik Wilhelma I., którego 
nf·emcy chętnie \1,delkim nazywaną. 

Zły znak. Więzlcnia w obwodzf.e prze
myst.nwym rz.eki· .Ruhry wszQdzk prz.epe1-
nil(}:ne. Z tega powodu, ma pow'Stać w Es
sen nowe więzienie d'la 450 skazaf1ców. 

Eupc,n. Le.śnicz.y Savcls zastrzeli t sie
bie i syna· . 

Langendreer. W kopalni .,Vo!lmcind" 
z1ostal okalccwny górnik Da,hl. 

Holzwkkede. Nowy kościół katoHcki 
zostanie w końcu bm. poświęcony. 

Oslałnłe wiademości. 
P e t e r s b u r g. Car udaje się jutro 

4 b. m. do Rewlu, by odbyć ostateczny 
przegląd bałty·cl<iej iloty, która natychmiast 
odpłynie na widownię wojny. 

K o n s t a n t y n o p o I. Wiadomość 
o udzieleniu koncesyi niemieckiemu towa
rzystwu na urządzenie połączeAia tel. z 
l(onstantynopolem była przedwcześną. U
kłady są w toku, lecz dotąd nie ukończone. 

I( a r I s r u h e. Z kasy pocztowej w 
EngC'in ukradziono 25 tys. marek. 

M esy n a. W Reggio di Calabria i 
Catanzaro odczuto wczoraj po południu 
lekkte trzęsienie ziemi. 

Wesotv kącik. 
Także pociecha. 

Pacyentka: Pmszę mi szczerze po
wti·edzieć, w jakim stanie znalazł pan dok
tór moje plu;ca? 

Lekarz: W bardz-0 złym, co prawda, 
ale może pani być spokojną: te płuca wy
starczą pani do ko1ka życia . 

Tęgi astronom . 

Syn: O}czułku, powiedzże m}, skąd t-0 
p-ochodzi, że ziemia się obraca? 

Ojciec (który wrócił właśnie podchmie
J,ony z. knajpki): Najczęściej od pi,wa, cza
sami i od wina·, a niekiedy od wódki. 

Niepokojący symptomat. 

- Szanowny konsy1iarzu? Przysze
dlem po poradę. 

- Cóż: panu dolega? 
- Wlaściwie ni'c~ jestem iiróWl 

i nigdy nie chorowa.fem, od kilku \jednak 
dni. dostrzegam symptoma1ty, które mnie 
zaczynają niepokoić„. ! 

- Jakie'rż to· symptomaty? 
- Tracę sen„. p-0<lczas naszych kon-

certów. 

Dlaczego się ożenił. 

żona {po ·gwaltow:nej scemd: Wiem, 
że ożeniłeś się ze mną dla moich pienię
dzy! 

Mąż: To info P'TaiWda ! Ożen~lłem 
s1e dla t\\-"Ojeii taigodności, jędzo jedna! 

W ł o r 1 k}, 4 pdtllliernika: Franeiezka Sera
fic&feg•, (BratJ- eław bł.). 

Śr 0 d.a, 5 Jll'źdirieralka: Placyda, Palmaryu
Sll!l1 (Z&!'ław~. 

S ł • i • • i wuhff;ri, uohecb?, 
Jut...o. C· I 111. 7 ~· ó. :wi 30 
P•Jattu. g. ł m: 9 g. i. m. n 

~ t;. a a 1 • : • a y ; W 11iadzieh~ eały d!IM-:6 
hdse -,.'lrietrn. W ~niedzln.łek iokże. 

'I' • r • • • • t r ws~w-ał wcHra.j • 12 w 
poł'dUte lł etopJrl lt.. wyżej zera. 

Rade&lana. 
Baczność!-Kto wie, 

fdzieby ma~yny do 11:otowania najlepiej kupićl 
tak mówi nicklóry z nas, gdy przydzie czas 
do żenia~i. W takiem razie w Bruchu ntema 
z tern biedy, eo tu w skfa.dzie maszyn Lud\\'.ika 
Stawińskiego, przy ulicy M.aryańskiej licz.ba 5 . . 
trto2e każ<iy zaopatrzyć się w ws:łystko co 
mu potrzeba do zalożenia gospodarstwa d<>
mowego, i nie potrzebuje swój grosz nieść do 
tyda lub nlemca. Interes teJ.1 sprowadza to
wary hurtownie i dlatego możę tanio i dobry 
towar odstawić. Zwraca sie szanownym czy
telnik01I11 uwaie na dzisiejszy anons p. Stawiń
s!dego w tern viśmie. 

.Nabo!eńsfwo polskie. 
Altenbochum. 

Dzjś we wtorek 4 października odby
wa sr:ę 24 gcdzfruna A<loracya Najświętsze
go Sakramentu. Dla Pola'.!\:mv jest g·odzina 
przeznaiczona wieczorem oo godz. 11-12, 
na: co się szan . .Rodakom '.iV·' raca uwagę. O 
jak najliczniejszy udZ:ial nprasza1 się. 

lA,o lnvc.1nu> ~.J ·. U I\·. li~ w 
wt1!- •;a•~~ ł··~;\~~r~~@~ -~~nf"~~ "ł~>:f'G ~"d ~li.IL~ 14.J~ «'Jl~·~' w~~il ~u~;J' i~1W ~~; s. · .il. ~ ~ 11.j 

Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 
donosi S'9.'ym czlonkom, iż mamy walne zebra· 
ni.e w niedziele po pol. 9 października o 4 ~odz. 
n.a którem będzie obór nowego prezesa. CzJon
kóv.: uprasza się o jak nailicznieiszy udziar, 
~<iyż S"ł ważne sprawy do zalatwienia, na sali 
zwyklych posiedze11 u p. Emschermanna. 

Sekretarz. 

Towarzystwo św. Piotra w Steełe . 
Walne zebranie od~zie się w nie

dziele dnia 9 październlka o godz. 1 po J)OL 
na. które sie szan. czl>0nków z~prasu. Po
siedzenie z-.rządu odbędzie się do południa 
o godz. 11. Zarząd. 

Dom polski ~ Bottropie. 
Dotą~ wpłynęło 1197,05 mr. Wszelkie 

skladki na powyższy cel posylać można pod 
adresem: Jan Swoboda, mistrz krawiecki, 
Bottrop, W estf. 

tlU!MDIHłOOO•J1HlHOHtHfi 
Kochanemu Bratu 

FRANCISZKOWI ZAREMBIE 
w Wanne w dniu godnych Imienin zasyłam 
jak najserdeczniejsze życzenia zdro\via, 
szczęścia, wszystkiego dobre·go i, życia sto 
lat długiego, a po śmierci królestwa niebie
skiiego, aby zasiadl na niebieskim tronie 
przy swroim świętym Patronie. Czego Ci 
życzę i po trzykroć wykrzykuję: mój ko
cha.iny braciszek niech żyje! niiech ż}~e ! 
rfoch żyje! aż się echo po ·calem Wainne 
odbije. St. Z. 

~U~H~!łOte9HtHiOtHt!1*•tit~ 

I 

u 

Baczność !! I 
s.: Kto ma. naj ~zykowniejszy krój ? • 

~ d I CQ Q" 

~ s 
Q ~ 

Jan i Fr. Błoch, 
E8Sf'D, '1' hurm str. nr. 14 

„„„ ... „„„„„„ ... 

Janek: Dzień dobry Pani·e franci: 
szku! 

Pranek: Dzień dobry Panie Janie! 

Janek: Odzie ty f' rnnusiu tak rychlo · 
hlzłesz? 

Franek: Idę do kraw-cai po ubnmie i 
cbcę sobie z~raz zamów1ć palto, bo nied.ł'u
go już zima . 

Janek: I ja potrzebuję palto. Ale jaki 
to krawiec jest, polski, czy niernłecki, jak 
si~ .nazywa i gdzie miies:zka1? 

Pranek: Uwaiżati teraz Janku. To jest 
krarwiec polski oo:llwiskiem 

Tomasz Niedbała 
i mieszka w Oberhausen, przy ul. Ooben
str. rrr. 49. Ów krawiec odstawia ubrania, 
pa.Jetoty, spodnie itd. tanio, dobre a gwa
rantuje zai dobry króL 

Pranek: A więc zaraz pójdziemy do 
'krawca polskiego. 

Tomasza NiedbałJ' 

w Oberłrnuse.r., 

w miejscu pa.na M„ Earte ga. 
z dniem l111go października ot~orzyliśmy sklad loke~owy, na co zwraeamy uwagę Rodaków prcsząe o po

parcie naszego przedsiębiorstwa. 

Władysław Malkowski i Sp. 



1111 
Baczność Bruckhausen! 

Pierwszorzędny warsztat krawiecki 
A.DAI\IA·~:4SLO:MY 

ul. Griinstr. 10. w Bruckhausen, ul. Griinstr. 10. 
Zwracam szanownym Rodakom w Bmckhausen i okolicy 

uwagą, iż mam na składzie rozmaite matcrye nu. porę jesienną 
i zimow~. Rozmaite materye na paletoty czarne i kolorowe. 
Polecam się do wykonywania ubrań, palctot6w, czamarek i 
ubrań sokolskich, po jak najprzystępniejszej cenie. vVszystko 
zostaje wykonane tylko :t. tnrnłej materyi. 

Za akuratne o Jrobienie i dobry krój gwarantuję. 
Szanownym Towarzystwom dostarczam czapki maciejówki 

tylko z polskiej firmy. Zlecenia na prowincyct, wykonywam 
w jak najkrótszym cza9ie. " 

~·i~c swÓj-d°óswegQn""ie'doskł~cl~~ życlowskiego ! -~ 
Z szacunkiem 

&dam Słoma, polski krawiec 
w DruckJ1ausen, Grlinstr. nr. 1(1. 

~c IJ • Cotylko wyS%łJ ~ 

I . 
Skład polski w Kastroiue ! 

Szanownym Rodaczkom i Rodakom z K.-
11tfropa i okolicy pvlecnm w na.jwi~k:izym wyborze 
a po cenach najtańszych: 

Ubrania dla gerników do pracy. 
J.laierye -

na suknie dla niewiast, na fartuchy, blu~ki, na 
niu1ypy i powłoki. 

Płótno tlo lmSEul, fl:nele\ l ,. 
eka.ny, kołdry do 8Jtanła i do ua

krywaaia ł-07.ek. 

Pierze darte i puch (kwap). · 
Bieliznę: 

koszule, półkoszulki, kołnierzyki, mankiety, r~caniki, 
krawtJy itd. 

ubrania podług miary 
pod g'ura•cyq dobrego leieni.A dostarc2am w krót

kim ceasie. 

Wielki skład materyj na ubrania 
dlą, męjczyzn i cllłO]lCÓW. 

Ceny bardze ta11ei.-.l ---
---- lJ8'łu.ca tt-ł..ora i J'Zeielna t 

Rodacy! Postępujmy zawsze według hasła I 
łiwój fłe liiV«IG• ! 

z SVACUllkiem 

· Andrzej Nowicki, 
w Kastropie, ul. Bahnbófstr. 4a. 

ksi<iżki do nabożeństwa: -

a 

m 
m 
m 
m 
m 
m 

DO BOGA. Mały ~grabny format dla dzi.L 

POBOŻNE MODŁ V. Maly zgrabny formii 
dla mlod7.ieży. 

MÓDLMY S'1Ę. Śr~4ni format. 

BOŻE BĄDi Młl9ŚCłW. Pewszeolmll 
ctnlona k11iąik1. dla dorom.reh, w żpft
n:rm f-0rmee!e. 

IOŻE BĄDŻ MllO·ŚCIW. (Drnaw„ 
wiełkierni, tłmitemi U terami.) 

Śł'łEWNIK KOŚCIELNY pod tytułem: 
3'łł-t• J1.ajWS40.J • m ••• 
W AJ!)'llll. •ldat Jl:.tiR•l~. 
zestawił dn p<lb0'.l.1u1wo u.iytkn w kolctlll 
i w do.nrn X. P. 04rowaki, pleban w lłai
wrH, 11: ••.taat.ia treśełwei lutlatłld 
tle •&łt•i:•iatwa. - Do~ny forDML 
. iA i JlUottow•• op1·awa. Btron 368. 

ICii" :. . , • '1 ~.sł~! ~,atrz.au 8' w &Jl'ffłłf J'rzdwidll 
V.7ł.i\it •· uj I słtrani• wyttHH w t•sttwaycll .,....0. 

lń;l'z~ ramła u 2'4ułe 1ój 11111'1. 
8. Buazczyńaki, Ttruń (Th&rn)~ • 

łrabnia utłKtwa. i1trtlifit. i brtn•J łlłłi Jąln 

Wazyatkie ptwy.lej wym.ieaien~ książki 
są do nabycia 

w Księgarni Wlansa P1l1kl111 Bochum, 
Ialtla.Meratr. 17. 

w księgarni Da•łelaka w Waaue, ul. Dworcowa, 
w ksi<:garni .J@iiefejJ}dec• w Herue, ut Dwor

cowa 52. 
w ksiągami J óEefeakleg• w Bort1RuaclM.e, ul. 

Nordstr. l 
We wszystkich akładacłt trzeba b,4a6 kii,.żek 
do 1aboże.istw1. wydanyela przez Sylwestra 

l1aczyń1kieue. 

I 

Dobra spo8obnośe ! 

~_:_~~-"---~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~=-=~=-=-.::..-~~~ 

· Księgarnia Wiarusa Polskłeg1. 
,oleca wielki wyMr ksbatek do nabofethtwa I 
to czytania, wh1zarków, powloszowaa\ ltd. 

Baeznośe 
Rodacf w Herne i okolicy! 

prani~ i wyżdży•ania, 

Pl1łecam lłłl&1lOWn;ym 

Rodakom mfi8 

skłaf 
żelaza, 

maszya 
de get•w•nia, 1z7eia, 

wszelkich sprzętów kuchennych . 
po eeeac:t. jaL. •ajta:RHyeh 

Za.kupione rzeczy od1tawiam franko do domu. 

Za flotówkę ! Na odpłatę f 

Stanisław Jankowiak, 
HER NE, tllfoa l'ł cnn& itr. 35 

I 
li 

chce ·czytać tanie a dobre pisnw z Ojczy
zny, niech zap:sze sobie 

Swój do swego! Swój do swe10! 
„Przyjaciela" 

Jedyna polska destybcya w Westfalii 
z Torunia (Thom). Kosztwie 1pism-0 to, wy
chod'zące 3 razy w tygodniu na caly kwar
tał z 6 d-Otl,tkami, 

tyłko 75 ieuygów, poleca l!?J&nownym Rodakom, kupcom i pr.zemysłovrcom po aenaclt najtiu~yc:h 

• • a n•J1epsz7 tewar. C1lfi 
Pra-wdai-we polskie 'Wi:c.a 

ws.r.elldego rochnju likwory, koniak, rumy, uaki i t. d. 

Praw4-łw7 mJćuł ka8s,elaaskl, 
najleps..zJ napój dl& r,drowycł1 i ch@rych. 

============ 8 p e o y a I n • ś ć1 
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vVłaściciel: 

G. EW AŚNIE:WSKI 
w n o c Jl u Jl ' ~. •lsenau8tr. nr. 9. 

a z o<looszeniem do domu 99 fen . 

Postbestellungs,.,f ormular. 
Ich bestelle hicrmit bei dem Kaiser

liche-n P()stamt ein · Exemplar der Zeitung 
. „Przy}acieł" ans Thom for das IV. 

I 
Quartal 1904 und zahlc an Abonnemcni 
und Beste ll~eld 0,99 Mk. 
..._I 
u -

, ~g 
~ !: 
o „ n 
"d s ~'l 
- •1 ;<) 
Ili „ C) 

·z~~ 
6 _3 
A.. Q 

Obige 0,99 Mk. erhatten zu haben, be
scheinigt. 

. . . • . . . d. . . . • . 1904. 

Czas najwyźsz 
zapisać na czwarty kwartal, czyli na p; 
źdQ;iernik, listopad i grudzień 

„ Wiarusa Polskiego' · 
Prenumerata wynosi tylko 1,50 mr., 

odnoszeniem do domu 1,92 mr. 
I(toby chciał, abyśmy ,,Wiarus3. P< 

skiego" posyłali krewnym do Polsk~, nie 
nadeśle 1,92 mr., a gazetę P-Oczcie pn 
każemy. 

Rodacy ! Agitujcie, aby wyprzeć z d 
mów polskich „błatty" a zaprowadzić 
ich miejsce „Wiarusa Polskiego", który 1 

raz taki jest wielki, jak gazety niemiecki 

Postbestellungs-Formular. 
Ich besteUe hi.ermit bei dem Kaiser 

chen Postamt ein Exemplar der ZeitUI 

„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitung 

preisliste 128) filr das IV. Quartal 19 

und zahe an Abonnement und Bestellg1 

1,92 Mk. 

h"" i f? 
:~ . 
o " t;.> "a ~ 
-~o 
!I • 
~Q 
~i 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben ~ 

schelnjigt. 

. . • • • • • t "· • • . . 
Kalserl. Postamt • 

„Gazeta Toruńska" 
wychodzi codziennie w Tomniu i koszt 
tylko 

- 1,50 mr. -
na cały kwairtat, :z. odnoszeniem zaś dlo d 
mu 1,92 mr. 

Pismo to, mające 6 bezpłatnych c 
datków, zasługuje nai poparcie, gdyż dzi 
nie pracuje dla sprawy ludu polskiego. 

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Ka·is·. 

lichen Postamt ein Exemplar der Zeifo 

„Gazeta Toruńska" aus Thom iiir das 

Quartal 1904 und zahle an Abonnem 

und B~stell~ełd 1,92 Mr. 

~· '1 et' 

~:? 
ll ~ . 
~~~ .!!! „ t) 

~~ 
~i 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben ł 

schcinigt. 

..... ~ 19 

Kaiserli"~ " Postamt • 

„Robotnik Polsłd 
z tygo<l11iowym dodatkiem rcligiijino-1 } 
w~eściowym pt. „Poslanicc Katolicki" '' 
ch{)dzi w Bochum 2 razy tygodniowo i J 

sztuje na caJy ikwarta1 już z przyniesieni: 
do domu, tylko 68 f enygów. Pismo t,o i i 
tak tanie, iż każdy zapisać je s-obie moi i 

Postbestellungs„ Formular. 
kh bestełle hjermit bci dcm Kais 

lichen Postamt cin Excmplar der Zeitu 
Robotnik Polski" aus Bochum fi.ir das: 1, 
Quar tal 1904 und zahle an AbonneWt 
und Bestellgeld O 68 Mk. (Zeiturngsprei! lJ 
ste II. Nr. l 12a). J 

Ouige M8 Mk. crhalten zu haben t 
scheinigt , 

Il 
f) 

<l 

r 
Jl 
.s 

Il 

'2 
.•.• d . .• • • 19( r 

. . . . 



PJr. 229. Bochum, środa 5-go pa:idziernika 1904. Rok I . 

pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zc. robkowym 

Wychodzi codziennie z wyi<1tkiem dni po-świ<1tecznych. Za inseraty placi się za wiersz petytowy 15 fen., a za 
Priedplata kwartalna na [)(}CZcie i u listowych wy11osi Ili ·1m.ię Bnz· e za w1·arę I nl·"'zuzir.~p l ogloszenia zarmeszczone przed inseratami 40 ien. Kil) 
1 mi". SO fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. li I u U Ili J ''I , czcsto ogtasza, otrzyma rab••t. - Usty do „\V1arusa 

1 Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym Polskic~o·• należy frankować i podać w nich doklad· 
" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów się nic zwraca. 

k11 -----------------------------------------------------------------------------------------:-----------........ ---------------------------~ Redakcya, Drukarnia i K~i,~garnia 7'najduje si ę w Bochum. przy uli.cy .Vłi!.ltheserstras5e nr. 17. -=- ~~re~ „ \\ .iart1s P~lski'':__ Bochum. __ ~ 
-- •• c :www w• - •ct R* •&n · BQ ea tlfta a HMWi man==-== · ..-- • '* * =• • 

er Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
łll mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
~ Polakiem, kto potomstwu swemu zrJiem-
9 czyć się pozwoli! 

Z Wypadków dnia. 
Wiec protestujący odbył się w Gnieźnie. 

Ubiegł~ niedzieli zi,gromadziJa się wiel
ka liczba rodaków na sali p. Koschni·ckiego 
celem zaprotestowania: przedw aintyP'Ql
skiiei ustawie -0sadni1czej. 

Przewooniczyt rozprarv.1eim p. Mai
t cze'\\~sk.i z Odrowąża!, który z.aznaiczył z 

góry. że na tym wiocu dyskusya jest wy
kluczona. 

~ Przemmv>i.ali z ·kolei· pos.ł'owie dyre:kt·or 
Grabski, dr. Dziembows...1<i. adwokat 

• Chrrai1ro'\vski i p. adwrokat Karp·if1skii z 
Gniezna. 

Odpowiedź księcia Światopełka-Mirskiego 
h .dla 60 szlachciców polsJdch składających 

hołd Katarzynie Il. 

Korespondent berlińskiego „Lokala1wg!' 
d rmmawial z śwież:dmiainowanym mini-

strem sprarw weWJlętrz:nych księdem Mlr
c .skim, który przechodząc do spraw we
i wnętrznych Rosyi oświal(kzył: 

Dla mnie nie ma w Rosyl kwqstyl na
rodowościowej, nie ma innych uał'<><k>wo
ści, prócz rosyjskiej, Znam tylko Rosyan; 
wszyscy poddani rosyjscy spłes~ dziś ró-

1 wnie chętnie(!) na pole walld~ wszyscy też 
mają ró\\.me prawo <lo opieki· i życzliwości 

L .ze strony państwa. W krótkim już czasie 
przekrniade się panowie, że wedlu<g. tych 

1 zasad postęp01wa.ć będę. Woln()ści· prasy 
w RQSyL jeszcze zaprowadz-ić nie można, 
gdyżby jej tllad:używano tak, że następstwa 
byłyby okropne ( !). Będ-e się jednak sta
r.at w młarę możności także prasie ct·ać 
wi.ększą S'\vcbodę. 

~uch polski w obwodzie przemysłowym 
nadreńsko-westfałskim. 

1 Pod takim nagłówkiem wymyśla ja-
kiś sfożale.c hakatystyczny w nurnerze 503 
„Dortm~ Ztg." na: ks. Wagę, na.1 Sdkclów1 i 
.naturalnie na .,Wiiarusa PO'łskiego". 

Pismak()wi O\\"C.mu straS7...nie się nie 
po<l<Jlba. że ks. Waga przemawiat na kilku 
wrocath polskich, ż-c z. puwiodu zwiekszafJ;'ą
cej się stale kczby Sokolćlv.11 utworzo w 
W estfalit trzeci okręg tych „szkóil' wojsko
·wych", iak je nazywa. no i ·dailei kord go 

i Je-s:zc:ze że „Wi-arus Polsb", powięks:z.yl 
1 formait nte. podniaszą'c przed)płaty. Sierdzi 
l : si-ę też ogromnie, że Polacy: coraz: licZlniej 

nroszą nasze polskie rogatki t made.Jówki 
i 'W1 ko1ku wyraża'. swe ubolewanie: nad 
t~ że rue slych.ać n~ o nowej ustaMrie. 
tn:aJącej zakazać używania' języka1 palskie
:&"o nia zehrani.aich pu'blicznyc.h. 

Telegtarńy. 
· A I g i er. Kr~żownHc rosyjski „Smo-
l~ńsk" udał się w drogę do Libany. 

B r e m e n a. Do .Ejdkunów przybyło 
Przeszło 700 Japończyków wydalonych z 
:Rosyf z powodu toczącej się woj'11y, 11 bm. 
przybędzie Jeszcze ll5 Japończyków. 20 
bm. udają się oni parowcem niemieckim 
do Jap-0ni:i. 

E m d e n. Oczekuj~ tu przybycia pa. 
rowca Decla, który nialety do owych 11 
parowców mających towarzyszyć rosyj
skiej flocie w drodze na Daleki W schód. 

Londyn. Z Mukde:nu donoszą, Sta
nowisko Rosyan jest następu)4ce: 3 dywi
zye stoją nad rzeką Hun, 4 pod Mukdenem, 
reszta wojska pnd Tielingiem. 

Peters b tt r g. Pancernik „O rei", 

kt6ry wypłynął z Kronstadtu, by się połą
czyć z flotą bałtycką w Rewlu, najechał na 
mieliznę i musiał wskutek drobnych us2.ko
dzeń powrócić do portu. 

P eter s b u· r g. Donoszą, że admi
rał Rożde.stwienskij ma zająć miejsce ustę
pującego admirała A vellana. Admirał Czu
chnin będzie mianowany komendantem tej 
eskadry baftyckiej, która odpiynie do Azyi 
wschodniej. Drugim komendantem tej e
skadry będzie mfanowany adm1irał Byri
łow. 

Ddsłanlęciepamnlkalaśctuszki 
w Ameryce. 

Urocz.ystość ·odsłonięcia pomll!ika Ta
deusz.a l(ościuszki w pa:rktL ttumboldta \V 

Chicago w dlnlu 11 b. m. staita się pra1wdzi
wem nairodowem św·iętem polski-em na zie
mi ameryka'f1skiej. Wzięło w niej udział 
przeszło 100,000 Polaków ze wszystkłcb 
stron potęż.nej urn:i. - Wedle spra\V'OZdaiJ 
polskich i angielskich pism chrcagiQl\vskich, 
przebieg uroczysbości byl powainy.m i 
pl'.awd!zliwie imponującym. 

Ok<Wo potudnia - pisze , Dz1ieirnni:k 
Chicagowski" pad datą 11 b. m. - dzielni
ca pótnocno-z.:achodnia miasta z.aczęł:l· s'. ę 
ro-!ić „polską wiarą" w str<>Jach. świątecz
nych, w mu!l1durach sokolicih i W101jskcrwych 
różne.i broni. Dorny na pryrrcypalnyd1 uli
cach ronęty w morzu. zieleni, krwi'atÓ\v. ·fe
stonów: i chorąg-wi o. b.arwia'Ch polskich i 
amerykańskich. W oknach widnfaly pm- · 
trety bohaterów. dwóch światów. Okoł10 
trzysta towarzystw t różnych dzielnic za- , 
jęto wymaczone im staino.wiska, wśród' cd
g'łosu muzyk~, bicia w bę.bny i radosnyc11 l 
krzyków niezlicZ'onych zastępów zebra
nych oo chodnikach. Z tego. sk tęoil00ego1, 
różnobarwnego tłumu, olmJo 1 go-dzilrry, 
za'częlyr się wyfmiać poszcze:gólne od<lz.ia
ły, na których czele je-chał konno gfÓWlny 
mairszałek, w otoczeniu sztabu~ z.a którym 
postępoiwaly: pluton policyi, o<l'<izia.t re- . 
gular.nego \V10jska Stanó.w Ziednc1CZ10111ych, 
kornp'Cl!n:ie milkyi, gwaTdya Kośdusxki1 z 
Milwaukee. zastępy „Sokotów" i po1vvtozy 
z cz'lonkami komitetu budowy pomnika, 
zarządów rMnych naszych organ!zaicyil. 
Hc.znymi przedstawicielami· duchowi'ei1· ' 
stww, gośćmi honorowymi i reprezentan-
tami prasy. · 

Zaledw;e udchty eclra orkiestry tergo ' 
cz.oJ-a; pochodu, rozlegi~y się tony innej or
kiestry, poprzedzającej pi·erwszą dyrwizyę 
korpusu wojsk polskich, ·złużoneg01 z: husa
rzy, Krakusów, Kadetów, .Ryic.erzy Onu
frego, Strzelców, Marynarzy Kolumba, od ... 
d1zialów rycerskich z Hawtbome i l(em
s!ngtoni oraz Soko1ów w mundur.a.eh. Dm
gą dywizyę two1rzyly TDw:arzystwa z La . 

'. Salle. z Toled{), i z Mic.higain City, pocz.e:mt, 
jarko trzecia dywizy.a. sziły grupyi z: l(en"' 

,' sington, Bh1e Island, ttervey i S<l. Chkago 
·, itd. - Ws:zystki:ch dywizyj było 12. Po

szcze:góline dy.wizye przedstawiały s i-ę ma
lownkzo. Na·mdow'Cy wsp6tubieg-ali się z 
lic.znemi towarzystwami kościclnerni w do
dawaniu dywizyom powagi1 i blasku. l(aż
d'ą dywizyę up:ększaly oddziały rycerskie 
o przeróżnych barwach, a 700 powozów. 
wspaini'aJe udekorowanyc.h wy;prze.deH\Q za
stępy piesze. 

P.ommik K()ściuszki zasl-0nięty był d'ra
peryą o barwaich polskich .i arrn<!r}"kar'1-
skiclt. - Ody 'czoło olbrzymiegai pochodu 
wkroczyło do parku Humboldta, wrzystkic 
d'rogi, ściel.ki i traWITlHd zal~ne już były 
mmzem glów lud'Z:kich. Na trawniku po 
prawej stronic stanęły chóry towarzystw 
śp:cwaickich 1v lkz:bie 700 asób. 

Akt cdst-onię~ia op;su;e dab ~.Dzie-n-

nik Chicago \\"Ski" w następ.ujący mnhej 
więcctl ·sposób: 

,.Szereg powozów staje w: miejs·cu, 
wychodzą z ni'Ch panowie i pa·nic. Jedni 
dążą do trybuny, przedzielcinej na dwie 
części i mogącej pomieścić wygodlnie: 1,500 
osób. - Drudzy z1jmują hemom.we m:ejsca 
na estrndzie, przeznaczionej d1a z.apro.szo-
nych ar.neryka1ńskicl! dignitarzy, <llai ducho
wief1strwai, dla czkmków· kcmitetu bu<l101wy 
pomn;1ka, >0·ra1z dla przcdstawidelrn pra
sy. U stóp. pomni!ka pcwiewalaJ z. jednej 
Polan:ę amerykar1ską do postawie;nb: mu 
st.ro.ny sztandar amerykaif1ski, z <.irugiej 
strony sztaindar naisz ,n.ar:cicl.()lwy, ai w po
śrndku zatknąt swą chorągiew 1odd'ziat mi
Lcyi stanu- Wiscons ~n. z:nany pod nazi\vą 
Gwardyi Koś·ciuszki, zfoŻici!1ej· Zl Polaków. 
Konne rycerstw.o różnej brioni C!krąża pom
nik i zajmuje. przed nim sta!nowiska. Or
kiestra grać zaczyna hy.rnn ,,Z dymem po
żarów". a równncz:eśnie byfyi sędzia, M. 
A. La! Bu:r, przema'\via1 p--01 anigie1lsku· i tło~ 
maczy zebranym, kim ibyl Kaściusziko i 
~akie były j~ zaslugb, które slcf.ainiają 
Pol-010!ę amerykańsku dOJ post31\vieni~ mn 
pamn.iika. Następnie zahrat głos nasz r.t:e
cznik miejskf~ Jan F. Smulski, i. w storwa·ch 
krótkich!,, lecz: pełnych zapału. wykazał 
Z!Ilaczenie dnia: dzisiejszego, w którym on, 
jako w:ceprez.es komitetu. budowy pairmi
ka oddaje go w, ręce łoomisyi· parkowej, ja
ko wład'zy stainu Illinois. Równocześnie 
od·śpiewa'ł}11 połączone ~hóry par.afiairre, z 
towarzyszelł1iem orkiestry, pad dyrekcyą 
panai Emila WLedermanai, preśń, „Patrz Ko
ściuszko na nas z nieba", a, rórwaJocześinie 
Z\a.1 pociągnłęciiem d.1rutu· zaskm.ai z: pon:U1ika 
spad'la wśród frenetycznych ·Olkla:sków nie
zlicz.onie:go Uumu pfrbli"czności tak pCYlskiej, 
jak in.ncinarodowej. 

Naistępn1e przemawiali jes.zc.z.e prezes 
Związku NarrodQlwego Potskie.g<J, p. Stę
czyflski, po polsku, dr. Adam SZ'\V.a1ikart i 
senator li·opki1ns pia angi,elslm. Podczas 
tych mów rozpoczęło się wiefrczenie po
mnikat Była toi chwifa rozrzewniająca. 
Wszyscy chorążmvie zbliżali się ze sztan
darami· do pomn:ka i o'k-oliwszy goi w aisy
stencyi marszałka po'cho<lu, stawali ze 
szt~ndarem u stóp Kościuszki,. Przy1byly 
dzieci \V krakowskich stroja-ch i rówtnież 
z·kYżyly s.we wie1ke. W jednef chwili po
mnik byl' n:emal zakryty w1encami· a z 
górą trzysta. szta111d1arów pochylifol się 
przed nim na zmak hołdu. Odez\vaty siG 
okrzyki' r brawa pe.Joe z.a:palu. 

Za1gaja.jąc u ro'Czystość prezes łwmite
tu, pan Smulski, odczytał list. jakii do ko
mitetu wyst-0-so\.val prezydent Unii .armery
ka1iskiei. Teodor Roosevełt. List ten brzmi. 

„Pragnąłem iorąco wziąść osobiśde 
.udział w uroczystości ndsł-oini'ęcia pomnika1. 
wysta1wi·onego ku czd patryoty, Jakim był 
Kościuszko. Nad wyraz szczęśli\\ ym się 
~zu.ię, że mogłem chętną rękę przyl1~żyć 

d-0 przeprowadzenia budowy pomników 
dlai Kości·uszki i Puła,skiego w Waszy.ngtu ... . · 
111ic. Zastu~uią ()fli nra niernnicjsztt m :.łoś~ 
i cześć u wszystkich Amerykanówt, jak u 
·wszystkich Polaków, i zaipra1Ydę wolno 
mi w tym sądzie pójść dalej v z c<Jter11 
przeko-naniem wyrazić Ż2. zasługui]ą o:ii na 
głęboki po-dziw i n.a g1ęboką czGść .wszy
stkich milośn:kó\V rządów \.rnJnych na ca- . 
tym świecie. Jest na<ler \\'fa.ściwe, ażeby 
Pomu1ik Kościuszki stanąl właśnie w 1 mu
rach wielkiego miasta Chicago. Tu, w Sta
nach Zjedlnoczionych północne] Ameryki·, 
no\vy naród się wytworzyl i jeszcze nic 
skończył pwcesu t\\'orzenia się. Naród ten 
pochodzenie swoie- wyw()dzi :z rozmaitych 
źróde.ł stareig10 świata. Każda; naro<lo1w•ość 
przyczynila się już ci.id podniesieiniai w'1!rto
ści -0bywatełstwa amerykańskiego, i wdzial 
wz i ęła w nadaniu kierunku narodowi na-

szemu. W w-0~·nie nasz-ci o niepodlc.glość. 
z: Pcfaków mężowie ta-cy,, jak Kościuszko 
L Pulaski. z francuzów ta<ki Lafaytte i R-0-
chambeau, z Niemców Steuben;, z Irland
'czyków Barry, zie Szkotów1 Paul Jones. 
przybyli z. za Oceanu, na pomoc inaszemu 
walczącemu narodowi, narc<l<YW~ mięsz:i
nego ju.ż p.ochodz:enia. Po:dobnie było też 
w czasie ·wiojn.y domowej, gdy ca.ly inasz 
Iu<l, bez względu na rozmai1tość S\vegO' po
chodzenia ·narod.crweg;OI, stanąl w obr1onie 
wszystkim równie dr<Jgiego sz.tam<laru. 

,. Tu, ·w Stanach Ziednocz·onych, '"~szy
scyr równo stairamy się , j·ftko dobrzy oby
watele, pełnić na:szą pciwinnioś.ć, a jedyne. 
wsp6lzarw:odniktwo, o jakiem nam wja.do
mo, stano.wt szlachetna ryw4liza:cya 'W' tem. 
co siQ nazywa być wzomwym O'bywatet~m 
kradu. Wirnszu;ię. P.anu, i µańskim ·\V'S{}Ól
praicow1ni.kom1 żeście d-01konalL tegio podzi
wu goci'n'eg'81 dzieła i wystar"vili porrnnik 
wielkiemu męiowk Żaluie tylko, u nie 
bylo1 mi· podo.bnem powita.(: panów 10-sobi
ście." 

; • ,_ . „ 

' : „ : Toodor Rcus~·vełL ~ 

. Ust ten przyjęto oklaskami. Większy 
Jeszcze zapal wywolat odlczytanyi nastw
nie Ust senatora f'airbanlc.sa, obecnego kain
dydatat republikańskie~ na wiceprez.yd'en
ta Stanów Ziedn<lcronych. 

•. Dobrze czynici'e - pisze \V nim Fair
banks - .czcząc pamięć Kościuszki, tego-
mężnego 1 pe~ne.go z.aparci3l się. patryioity„ 
prawdziwego miłośnika wnlnośd który 
i~o taki prodiniósl gJ.os w. obronie 

1

uciśnio
nyich 1bliźni.ich. Na·ród amerykański! 'kochar 
K?śc_i.uszkę żyJącego, ai w o<ldaniu1 czci pa
m1ęc11 z1marlego pla'Ci dlug wdi'ęcz:I1.IOŚCi. 
Wydał Kościuszkę .na•ród, którego piersi 
przepe'-l'nia mil{)ść Ojczyzny, śdśle polą
cwna. z. miloś·~ią wspótbrad i milo,ścią,, 
wolnosc1. Wskaza11ą jest rzciczą dla naS" 
podtrzyrrwwać żniicz: patryotyzmu stawia-

, jąc P'CJmniki tym, którzy szcz.ególniejszei u
s.ł~gi. oko to sprawy lu<lzki-ej wolności po.
lozylti. W~zelkł(a cześć tym się należy, C1> 
e:zc.zą pamięć oścJuszld. Niechaijże: po
~mk ku tl'cz·czeni·u pamięci. żywota ii zaislug 
Jeg'()I postawi1oiny wiec.znie: sę W2'IK>si· jako 
wspa.niaJy przykład dla dzteci wszystkich 
na.mdowośd, pouczając je, że zasługa crlo.
w1ekai n:a tym świede największą je·st ofiia.
rowranie się d1ai dDhra błiź.nich". 

Przypomnieć należy, że ofiaJiCwr.tny 
przed dwxmia laiy przez cesarza' WHhetma. 
pomnik Fryderyka Il zaw'Sze Jeszcze rzad 
ameryka11ski uikrywa. · 

~o· 'Wlla.ściwei u mczystości Gdslonięcia 
PC?mlmka m;iały się odbyć uczty polskie. \\' 
\V'le!iu· parkach miejskich, Je.cz. nie.stetv 
deszcz popsuł. śwletny 1rat:omia·st m~ar 
przebieg bainkiet, dany prze.z komitet w 
hoteln ,.Oreat Northern"„ pcdcz.as k"1óre.go 
prz.emat\viali: sędzia la Buy, arcybiskup 
9,utg.I~y., 1c;nmr z,viązku narodowego He
l111sk;, 1 reaaki1or „.Zgody" prof. Siemiradz
ki', .a \\~ miejsce majora miasta Jiarrisona. 
któ,ry ~Ja \Vażnej p-rzeszko-dy n.ie mógl przy 
byc, bisknp Muldvon. 
~owy polskie za'\\'ieraly •wiele cennych 

pięknych myśli. Niemniej u·wa.gi godne 
s~ mowy obu biskupów amerykruiskich. 
P1ernrszy, ks. arcybiskup Quig~y, roz.po
cząl o<l wspomnie11 ze sw·ej mto<liości:l kie
dy jako· chlopfec 11czyl się <lzi1edów1 świa.ta. 
i \~rtedy już zaczął potlziwia.6 historyę Pof
sk1i którą, jeśli dziś politycz1T1ic nie iistnieje 
to przecie-.l J1istorycznie tak żyje, jak żade~ 
Lnny naród na świecie. Z nadzwyczajnym 
zapalem \\-ykaz1"\va1 dziejowe z.naczenie 
i za:sl~g! ~olski woboc cal\!j Europy;, caf·eg<> 
chr~esc1anstwa; \VSpomniaJ, że w!aśnic 
?zis1au l\ościót przez. us.ta wszystkich swo
;ch .sftrg, wszystkich kaplanów, stawi· ro-

. czmcę 'Obmnienia świata chrześcańsk;icgo 



pr~ed nawai~ turecką, przez v.-;etkiegu Ja
na III Sobieskiego. Mówca wyka!Zy·\rnł, 
że w ltteraturze, we wszystkich gałęziach 
nauki i .sztukach pięknych Polska zas2'Jczy
tne zajmuje miejsce pośród \\ szystkich na
rodów i tyle ma ży-wotności w sobie, ile 
trudno u inn)r,::::n jest zinaleść. Polak prawy 
spodziewa się dla swojej Ojczyzny odzy
skania niepodległości, pragnie iei i dąży do 
niej. Biskup zapewniał, że Bóg błogo
sławi takim pragnleni<>m, i wyraził nadzie
ję, że Polska tę niep-0dległość odzyska, .zaj
mie należne jej mł~isce między narodaml · i 
posllaonictwo swe dalei szczytnie pełnić bę
dzie. 

Drugb z dygnitarzy kościelnych. biskup 
Mudoon zazn.ar...zył, że Polacy, którzy ,W. 
Chicago stanowią dziesiątą, część ludnosc1 
miasta\, a w St~niach Zjedooczonyc~ ~5 
część oeaki lud!ności, tak:iemi odznaczaJą się 
zaietamil że z otwartemi rękami w Amery
ce prowi~ni być przyjmowani. .J estto na: 
ród! reli-gijnY1. szan.ujący praw.a r ustaw·y i 

przywiązamy do clgnisk d0mowych. Zale
ty to, jakie:mi malo który inny naród po
SZ\Cz.ydć się może. 

z .Eu ropy z Polski,, nadesxly na: tę u
roczystość tel

1

egramy: od Akademi~ umie
jętności 1 z MU'zeum oorod-0wego i Towa
rzystwa Przyjadót sztuk pięlmychi w Kra
kowfo, od prezydellllta mi'asta Krakowa. od 
prezydenrta miastai Lwowa, o<l: zakładu Os
'S10lil1s·kich i rektora uniwersytetu lwoiw
skiego. 

Dzien~k N.aro<lQw;y" wskazuje n;a ró
'WU1io~esne niemal odsronięcie pomnika 
Bartosza Gtowackieg.o w Tairnobrzegu, i 
taką ·W'YPQIWiaua uwagę : 

Tak' pomnik Bartosza Głcwackie:go 
w T~mohrzegu, jaik i pomnik Kościuszki w 
Chicago ufundow;anio z drobnych składek, 
które .napływa.ty. przeważnie od! d~o 
pracującego ludu . . I d.z:iw.nym z:biegiem o.
kolrcz:ności oba te pomniki: wstaty odsło
nięte w dwa dnt jeden po drugim. Sądro
nem widO'Cmie by.Jo, aby nasz naród jed
nocze:śińiie: odda1l ootcr swoi.mi boh.aterioim, 
którzy wspólnie . walczyli z.a naszą, ~l
ooiść. I jesz;cze nie umiłkty radosne okrzy
ki.ze setek tysięcy polsk1'ch piershV' Tamo
brziegu~ a już <lrugie setki tysi~cy W1~
chodźców1 polskich. wznoszą taki.i sam o-
krzyk w Chicago." · 

- ~: r_L · wojny rosyjsko-japoń~kiej. 
W JXJitożeniu pod M:ukdenem 'rne za-

szły. zmia1ny poważniejsze. Japończycy 
dbwarown~ą swoją pozycyę na pótn.-za
chód -0di kop.alni J aintau. 
Japońskie sily . wojenne 'są w. następujący 
sposób r'O.rlożone . : .1 dy,w:izya .stot w Ba.
mia.pudrai, 2 dyw. kolo kopalm w Ja!ntai, 

RESURREKTURI 
Powieść 

J. L Kraszews1clero. 

(Ciąg dal~.) 
Mazurowkz zrazu s:ę na<ląsal i słu

chać nie chciał, ale po namyśle okaza1 goto 
wość traktowania z teśdem. Zona pooala 
ll'1l1 rękę, co slę pierwszy raz od ślubu zda
rzyło t p:Ql\Viedziata dobitnie: 

- AM>o kh zgit.1bl:cie i m111ie z nimt ra
zem. bo ja n~ sumi-eniu mieć ich nie 
chcę; aloo dai.tcie im pokój, a wtedy jai pam.u 
zgodę przyrzekam. KO'cha:ć go ni,e mo1g~! 
to próżno, ale się może przyzwy.czaję I 

przestaniemy ludz1 gorszyć. 
- Masz acan wóz i przewóz - dlO'dala 

z góry. nafl patrząc matka. - Jedź i po
wie<lZ' sędziemu c·demnie, od · ttanny ~ od 
siebie, żeby dziecku wlaisnemu kamfoni~ai u 
szyll nie uwiązyWat 

Ma2!U'T'OV.Aczowi1 tak dokuc.zyfa \v10jna 
z żomą. że na tychmf aist poj echa~ oo teścia; 
kazaifi konie popędzać, byle się nie spófoić. 

Sędzila już spał, a przebudzony gt-0- . 
śnem dobljanLem -się zi,ęcia~ \X."padt w, naj
gorszy humor. Mazurowie-z nie mógł 
przyjść dio słowa. Dopiero wysapa\vszy 
si~. poc'Ząt sędzlia: slwchać uw-ażniei. . 

- Co tam ga<l'ać? - za:wofat - tu nie 
ma jesiz!cz1e ·n~c r nie wia•domo, czy co x te
go ·będzie. 

- No, to chw~l'fai Boigu ! - wykrzy
knął Mazurowicz. 

- Miilczailbyś, kie<ly nie rozumiesz! -
rzekl Stawczyfrski. - O tern, że ś.ę spra
wai piopsula nie trzeba gł>0sił. Nie.eh ttan
naJ wie, że dobrowolnie ustąpillem dla Ś\\1ię
tego -speikoju. Co s:ę stato, to prarwdę µo-
wiedzie:wsz.r n:e wiem. \Vs1zystko iuż . 

4 dY\'/. kolo linE koicjowej n:i, pófoc{: od 
LiaoJaną l <lyw. na· za\:hć<l od Ih.adunense, 
kolo Sandepu. 

Weidlug ohliczer1 rosyjskich Kuro.ki do 
W'O·dza gw-ardyą, II-gą, i XII-tą dywfzyą, 

razem: 76 batalionów piechoty~ 18 szwadro 
nów konnicy i 276 armat. Armia Oku zro
żona jest z. III, IV i VI dywizyi, razem: 60 
batat:·ornów piechoty, 26 szwadronów kon
nicYJ, i 242 armat. Armia Nodzu zlożDina 
jest z. V i VII dywJzyi, razem: 44 batalio
nów piechoty, 9 szwadronó\v' konnicy i 
180 dziat Każdy batalion liczy 800 chł'opa. 

Według w!:adomości, zaczerpnięty.eh 
ze źród'et japońskJich. położenie floty rosyj
skiej w Porcie Artura miało się stać wprost 
niemożHwem od chwili. g<ly artyteryi; ia
pofrsk~ej u<latło ·si:ę zaliąć takie stanowiska, 
z których może bombardować stojące na 
kotwi-cy statki rosyjskie. Wskutek tego 
flota: msYliska będzie musiała wypłynąć z 
portu. Wkrótce więc odbędzie się nmrn 
bitwai morska. 

Z Szangaju donosi biuro Reutera, że 
przybył tam dotąd rosyjski statek '\viojen
ny, prawdopodobnie ,1Bajan". Jeżetv :wia
domość ta się potw!ierdzi, wynrkatobyi z 
nieii\, 'że „Ba·jan", który do ostatnich dni waj 
dowail' się W1 P.oricie Artura. przetamal blo
kadę Japończyków i umknął, by się ka
z:ać rozbroić i1 statek od zagla:dy urntcnvać, 
która czakalaby go w Porcfo Artuira. 

Z Tokio! nad'eszfa wiadomaść, że 20 
\WZeśniai z,aitonąl' parowiec rosyjski w wei
ściaJ do. f>Qrtu Artura poszukując miny pod
wodnej. 

Depeszy, jaikoby pod Daln·ym zat-0.n:ęła 
kanionie·rka japońska urzędqwnie nie po.
tw'J:erdz{)Jl1-0. 

Wia'd.'Cm0-ci, które otrzymujemy przez 
Czifu o tQ<blę:żem.iu Portu Artura, są tak 
sprzecme i nie jasne, że trudno sobie zdać 
spraiwę z ,istotnego po.tożeniia. Pewną jest 
tylko rzeczą, że Japoflczycy bl-0kuią port 
z niezmńerną ścistością, nie chcą bowiem 
aby ja!kikol1wiek rozkaz wfad.z. wiOis.loo:wych 
rosyJskich dostał s[ę do twierdzy za po
średnictwem szpiega lub emisarJusza. Sci
gają też ba1rdzo 11:foie taik' sta1ki parowe, 
jak dżunk~, a zatrzyma~vszy je, wiOOą do 
Dctfo·eg.o, gdzie przeprowadizają rewizyę 
sz.czegófową prZ'edmtotów, należących: do 
po.drótnych r ladun4rn tdwarowego. w tym 
l(}Statlnim porcie lądu,ją nieustain:nie · posl:ll'td 
jaipońskie, skłatlające się z miliicyi, r~z:erwi':.. 
stÓW1 ID od{izfaUJw ochotniczych. Q.•tem, oo 
się dzieje poo fortami, dochodzą ri$ wies- ;· 
cL najróżoorodn~ej~zse, za;leżnie od kores
pondentów, którzy je przes;Wają. Nie ufo..; 
gai jednak wą.tpli\viości, że oblegający pr2y
su w~dą S:ę I)owoli, ałe ooraz bHżej óo1 osta
te-cznegio łańcucha obwarowań. 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol
skich kupców i przemysłowców. 

prygotawane, umowę spis.a:no na stempl-0-
wym papierze. Tymczasem nad włeoro
rem przychuid'Zi t~ s.il()stra ... ta. .. pannai tto
ryszkóvnia. Myślałam kto, · że to króle
wna, ałbo księżniczka, tak się nosc, takie to 
pyszine, gactai niiby z ka:załn.icy. Zacz.ęła 
mię,. gtu1p'.a:, ,Panem Belgiem i sumieniem 
straszyć, ailem ją wypęd'ziit. Na:zajutrz idę 
do poidpisu, bu rmiistrz.a niema,... C<Jś mnie 
tkmęlio; posytaim, posyłam - wreszde 
przychodzi, ale tak~. }a!kby ·go kto przehan
dfowat . Powiada, że rzecz [JCYtrzebuje 
111a,mys~u, formaln1ości, i· to 1orwo... W1dZę, 
że źle!... 

Slarwczyński- vvestchnal. · 
- Zdaje m~ się, . że nie doid:ę do la<liu -

powiedzi.al .- Ha!... - dodaił pG cichu -
no, to niech si1edzą! Ale daję ci sławo, że 
im życie obmierznie i sami się prooić będą 
mai świeże powietrze... Tyko sza!... język 
trzymać za .zębami... Mni-e to wstaw. 

Panna Cecylla1, wróciwszy do pala!cu, 
zamilczala przed braćm1 o wszystkiem i 
zamknę.ta sŁę w swoim pokoju. Zm'll'szoną 
byla pisać do marszałka i prosić go o rart>u
nel{, co je1j się wcale ni-e uśmiechato, gdyż 
inie chciała mu niic być dlużn.ą i zac iągać 
obffi.Vliąizków wdzięczności. Ale c;n jeden 
byt czl•Oi!rk·iem rod'~iny, -0~. maiiąc zna!cze
nie, mógl dla.nich ooś uczynić. S1adta w!ięc 
prz,y biu·rku. Wśród pisami.a dopiero przy
szto jej na myśl, że marszalek w tej spra
wie: byl wątpliwym obro1ką. Zgadzało 
się to poniekąd z iegD planami, żeby dO!pu
ścić do sprzedaży Zawiechow'ai, gd1yż tym 
sposobem Cecylia z braćmi zupełnie zale
żałaby od jego. łaski. W ostateczności Ce
cylia: zdecydowała, obliczywszy S\.\.1oją 
sumkę, wynieść się do miasta. Starczyt.o
by na pierv.·sze potrzeby życia:. To iei tro
chę dodało odwagi. Na razie nre zwróci
tU< uw:1.gi. że trzeb.aby zabezpieczyć ic-s 
starej stug1, optadć lrnszta przyięte,go o-

Jeszcze Die zapóźno! 
Zwracamy się do naszych Szanownych 

Czytelników z gorącą prośbą, aby nie usta
wali w agitacyi za „Wiarusem Polskim". 
Wiad<>mo, iż dużo jeszcze Polaków na ob
czyźnie nie ma żadnej gazety polskiej, inni 
aoonują gazety niemieckie. Chodzi o t.6, 
aby wyrugować z domów polskich wszy. 
stk:ie polakożercze bibuły, iżby nie zatru
wały ducha polskiego ludu naszego na ob
czyźnie. Kto więc szczerze pragnie, aby 
Polacy na obczyźnie się nie zniemczyli, 
niech dokłada starań, aby każdy Polak na 
obczyźnie czytał „Wiarusa Polskiego'", 
który gorliwie zwalcza zachcianki gennra„ 
nlzatorów. 

Ziemie polskie. 
Z Prus .Zachodnich Warmii i Mazur. 

Tczew. Kierownik tutejszej kapeli 
miejskiej Ott, schodząc na jedlnle] ze stacyi 
kolejow:ych przed' Gdańskiem z pociągu, zo 
stal prze:z nadieżdż.aijącą maszynę przeje
chany i 'lliartyohmiast zabity. 

Brusy. W nocy z czwartku na piątek 
zgorz.afo w pobliskiej wi\>sce Ki'ernitz ( ?) 
14 buid.Yt1lków pomiędzy tymi· 2 mieszirntne. 
Ogień powstał' w stajn:i, pana Czapiewskie
go a z tamtąd; przeniósl się na z.abu<lO\vania 
posied!zideli Schrioed'era ·r Mi·ętkieig.o. Po
sikod-OIW'ani byli tylko ni•slro, w części wie.a
le ni'ezaibezpieczeni. 

Złotow. W cmvartek dniia 29 b. m. 
nastąpilo maczyste wprowadzenie w swój 
urząd lflOVlO obranego burmi·strza p. liaa:ka 
przez: landrata.i p. Massenba.cha. · 

z Wiei. Ks. Poznwkieao • . 
Inowrocław. Za obraizę majestatu. 

burmis.trz.a i lan'd:ratai ze Strzeln.il, ska!Żala 
tuteis'Za iz:ba karna malarz:a KuuarwSJkiego . 
nai 3 miesiące więziienia, a ŻOlnę robotnJka 
U rbainiakai za! obrazę majestatu ina 2 mie
siące więzienia. 

Poznań~ ttakatyśd żądają, W1 ,,Berli
n~r Tageblatt", łby państwrui prZY'Zlfliano 
pier:wszeil-stwo Przy sprzedażach wszy- . 
stkich pósiadtości ziemskich w W . .l(s. Po
znańskiem. _:_ W ten sposób chcą ha:k__aty
ści zapeibiedtz: dalszemu wzrastanlu polskiej 
wlasności zięmskięj, oo Polak nie mógitby. 
wtenczas zi.emi nabyć.. · · ' - · 
. ·, . Q~. , „O en„ Anzekger" ·g;n!eźnieJ1-
ski _donosi o .ntQIW:ym .ucisku, raczej '\vybry- '
kti' (grober Unfug) - oto niezinany dffl:ąd 
czifowiek zemścił się na-d tablicą w gminie ' 
i sIDolą: ' .zarnalowal nową nazwę wsi 
.l(reuzthal, jaką naidaoo polskiej stariOi.żytnej 
na.zwie .l(liszczewu. ,„Gen. Amiz." ma: na
dzieję, że zloczyfl.ca ten będzie ostro· wka.:. 
rany. 

Poznań •. Bank Kwilecki, PotockJ l Sp. 

grodn.Pka, który lad'a chwila mial nadje
chać. 

. Szmul', po rozstaniu z Ce.cyliąi, zailed
wie powrocir ®siebie, gdy da:.t się slyszeć. 
dz\\:onek ·i DQlWóz, zaprzęWny pocztowernt.' 
kof1m~, zata\:z}"l się_ prz:ed. austeryę. Go
spodarz: poznal, że musf:al prz}'(iechać jakiś 
bogaty, wielki· paini, !gdy2 slużba i przybory 
podróżne wyraźnie o 'tern" świadc:zytY. 
Starz.ec, p0dra.źniony · ~osem Horyszków, 
zly by! na caty świat i' \vc·ale nJierad1, gdy 
kamerdyner oznajmił hra'b}e:go Suleiew
skiego n wezwal go do swego parna.. Plo
szedl więc kwaśny. Los tych biednych · 
wnuków starościllly kamieniem ciężyl mu 
n:a sercu; to te± wcale n~e milał ochoty do · 
rozmowy. Now-0-przył>yly zaczą(go ;wy
pytyWać. czy 'nie slysz.ail o 1a1dm majątku 
do sprzedania. Szmul, powiódlszy ręką po 
cz.ole., odparł:-

- Jaśnie pan mi, wybaczy, ale d!ZJiś i~
stem talk przyibity, że ni'e mam glowy do 
ni'cz.ego. 

- Cóż to waćpanu dolega? 
Sz:mul westchnął. 
- ChOC żyd jestem, panie hraMJ1, ale 

serce mam, a tu· mi się tram;ro taikie nŁe
sziczęśde ,cudze, że ja na nie pmadzić nie 
mogę, a ludzi mi strasz:nie żaf. 

ZagaJdinii ęty usilnie, Szimul op01wi-edzial 
ze szcz.egól.ami historyę; łioryszków, któ
rej przybyty zdawal się slu'Cihać z na:d.ziwy
czajnem zajęciem. Przysztlo d()1 zagrożenia 
\vywlaszczeniem, cLo pretensyk miasta; i do 
zamiarów Slawczyńskiego. tlrahia obu
rzył się niezmiernie. 

- Czy nie maią nik-0go, coby ich 
chci.al ratowaić? 

- Jest jeden mairszalek, roh krewny
rzekl żyd - ale, prawdę pot'W1iedziaiwszy, 
nie \\"iele na nieg-0 moż.na liczyć: z.a dużo 
gada i obiecuje!... 

- Panie ·go·spodarzu - odezw'.'.'.!.l się 

pl.:i.·:::i cd akcyi 7 proc. dy\\~idenjy z 
ubiegly wedle uchwały, która za,pa 
W'alnem zebraniu 30. ·września. 

Szamotufy. W Sedziinkw w po. 
szamotulskim w Poznańskiem dozór 
ny wybudował drugą szkołę, której · 
budowlaine wynosiły 13,000 marek. l 
cya dała na'. to 4500 marek, minister 
rządzenie wewnętrzne 500 marek:. 
gmi1nai. Do szktQly uczęsz,czalo 197 , 
Z tych 186 wyznania kato1ick1iego, a 
11 protestanckiego. Dolączono d1o 
ni:ch 4 dz.ieci, które uczęszczatyi do i 
\V Dusznikach. l(ról. rejencyai prz 
'do nowo wybudowanej szkoły naucz 
protestanta, i zamieniil:aJ szkołę, bez z, 
lenlla dozoru na s.ymultanną~ Dozi 
protestowat - czego rejencyai nj.e m 
dni'la. Dozór zaniósł skutkiern tegio 
preze:ntaicyą z.aża'lenie do ministr:a : 
miesiąca'Ch ( !) odebral 01dpow1edź, kt , 
tlomacz~niu brzmi : 

·Z polecenia ministrai oświecenia, 
<luchoiwnych i lekarskich na ziażailen 
zoru szkolnego z 28 października li 
do z:amienieniai szkoty wy.znianóowej I 
ckied' oo symulta:nną, odpowiadam: 

ZaZiailenLa UIWZględnić nie mcnma 
nowiide też dla tego, że tylko usta:niO' 
stałego nall'cz,ydela protestainJtai ur1 
wat 11110glo należycie naukę religii dl 
testanckiej mi1ejsoowości. Okaizalio s 
są,si·edni nauczyciele tejże naukv st 
dz.ielać nie mogli. 

Proszę o tem powiadomić podpis 
repreżentaintów. 

(podp.) Utmi; 

· '. Ze Slązka ezyU Starej. Polsl 
Wirek. Nieszczęście poni.ósl w 

na- kopalni ,,BrogQstawieństwo Boi1 
skacz Józef Schmidt z · Bielszowic. 
paidł ctn z draib.i·ny tak nieszczęśliwiie,· 
niósł śmierć ,na miejscu. 

Mikołów. W wtorek wyibuchl 
pożar, który znrszczy.r 3 stodoły ,,,. 
z;naddującem siię w nich żnrwem. \\ 
:ciele poiooszą bardzo dotkliwe strat 
ni·e·wa2 zabezpieczone . były tylko b~ · 
Tatk więc ·d'rog-o zapłacą swoją .rliedl 
f' lekkomyślność; d'la innych niech I 

. dzie ·naiuką j napomnieniem, · że osi 
· · oość wi tY'In kiemnku jest :wcale r 

miejscu; 

.\\1iadomoś·d ff świat · 
Z Danii. W K:openfh!ad·ze zmĄ'rł, pr 

wscy zaledwie 44 . lata, prof. dr. Nil 
bergi Pinsen, twórca. metody leczeni 
śt'iwych! chorób skómych za pomocą 
Ha. 'Metiada finsena wydafa :wJ11nn 

· zooilromiite, że w r. z. komitet niagród 
. ~u~ N<>blai przymat zmarłemu nJ 

hrabia - gdybyś mn w.aćprun chciał 
módz, to może uratowalibyśmy tę ro 
Jam sz.lachcilc~ nawet daleki icll kr 
cz:uję , si~ w obowiązku, skoro mnie · 
porę przywiócU, ll'czynić ooś dła nich, 
nie chc(d, że'by iyWa chrsza o tern'\\~< 
la:. Wiem, że są duimn1i, clia!ry moiełr 
_by nie p~zyjąć ;, pragnę Vlięc .upoikor . 
im oszczędzić. · 

Żyd stal mocno zdziwiony. 
- Nie dZ:iw się pan - mówlit 

hrabta. - Pr&cz powioowactwa, je 
fuma I10bu:dka sklania mnie cfio spiesz1 
poillo.Ćą. Panna Cecylia \.V1 moim 
przez <ll-uższy czas byla prrewodr 
naszych córek; mieliśmy sposobnio! 
znać ją .i ocenić. Natl!zwyczaj przykr 
to nam O'bo}gu, a szczególnie renie· 
że sta.n z:drowta t potrzeba: wypac 
zmusily ią do opuszczenila: staioowisk: 
więksm to jedna!k strata dla naszych 
d, gdyż 011ieka jef była rękojmią Vi 

w'.ai111i;a: moich ·córek. Icrź więc 1wiaćP 
burmistrza - mów.il dalej hrabia,~ 
ś\viadc,z:. mu od' siebie, że ct:aJesz: op. 
więcej~ ni;ż ten pa111... W potrzebie di 
razyi tyle, co on; pieniędzy jai oostar, 

Szmul, urald.owany tern zrządz, 
Opatr2)oości, przychodz<:rcej w porno 
ryszkom, pobiegl dio burm:strza:, ini-0s 
deklarncyę na pi'śmie. 

,We trzy dni: pote.m stary żyd: 
nabywicą pretensyi, z:a: sumę d!w-a 
większą, niż dawal StaJwczyński [ 
dnia. prywatnie, praiwa swoje przcJG1• 
hrabiego. 

W miasteczku zaś wred7iiiialno tyn 
bogaty hraibia Sulejowski przybyt z i. 
rem kupieni~ klucza bobryruieckiego, 
:z:naiczinych, tuż pdd Zaiwiochowem pl' 
ny.eh, które jakaś pod upadla rodzina l 
da wala. 



za najdonioślejsze odkryde z medycyny. góm:k I(fiper do szybu, gdzie znafa.zi 
Do założonego przez f insena w Kope.nha- śmierć. 

dze, przy \\"Spóludziale rządu duńskiego, Sodingen. Górnik Andrzej Weber :zo
Jnstytutu fototerapH, zJeżdżali się -chorzy sta~ '"n kopalni niebezpiecznie pokaleczony. 
z ca.tego świata., osi.ęgając albo zupe~ne 
wyleczenie„ albo wielką ulgę w cierpie- Detmold. Grasuje tu tyfus. Choruje 
niach. Zmarly uczooy poświęcail ·caly obecnie 516 osób. 
cz.as i sity sw10~e cierpiącej lu<l!zJwśCli.· , acz- Letmathe. Sla\vne na calyi śwrat pie
kolw~ek sam byt czrowiekiem bard'Zo sł.a- czary zwane ,,Dechenhohle" będą w tym 
bego zdrowia, chorym na przewlekle der- roku poraz pierw'S'zy taitcże w zimie ohvar-
pienie serca:, skutkiem którego wciąż pod- te. Groty te są godne zwiedzenia. 

Jegal ścislej obserwacyi lekarskiej, nie był Recklinghausen. Pogrzeb za.bitych w 
"\\1 możności pisać i nieraz; nie opusziczal kQpalni „General Blumenthal" trzech Po
ióżka calemi· tygodniami. laków śp. I(urowskiego, Paw.lowskliego i 

Niemcy. Ga.zety niemieckie stw&er- Beby odbył się przy bardzl(} licznymi u<lzi:a-
,dzają, że syn rejenta księstwa Lhppe-Det- le Roda:kówt oraz. gómikó'Wi niemieckich. 
mold r;(e otrzyma<l' od cesarza Wilhelma Nad grobem z.aśpiewaino poJską, pi.eśń po-
.telegramu z. wyrazam~ wspó.tkzuda. Do- grzebową. PetnJiąc tmdin1e obowiązki• swe-
WX}d.Zlf to, że zata1rg ttohe112J0llernów z· do- gio Za'W10du gór.niczego znaleźli oni śmierć 
mem Lippe-Biesterfeki' wciąż trwa jeszJCze. przed:wczesną,, a ciała iich spoczęly w zi
'To t~ż krążą pogloski. że Prusy nie chcą m~e~ mog~le, daleko od ziemi ojczystej pol-
przyzn.ać obecnej glb'\v.Le rodziny Lippe- sk!:·e1. W•1ecz:ny odpoczynek racz dać kh 
Biesterfeld: prawa do ks.i~stwa Uippe-Det- duszom Painie, a śWtiia·tłość wiekuista 'n'Le-
:m:oJd, a stają po sironie ks. Scha.umlbu:rg- icha}j im świ1eci .na wick!i. 
Li'P'pe, 01żenionego z siostrą cesarza. ,.Koln. Alstaden. W kopałnii „Alstaden" zina-
Ztg." zapO\viadai, że Rada1 zwią:zkorwai t:ba- lazil śni.,erć mllody robotnik Schiieper. 
da sprawę następstw.a tronu w: ks1:ęstwje I( 
LipP'er-Detmold, skoro nowy rejent zamia- . reuznach. Kapifalista Konig za:strze-
·nuoe dl.a niej czfo11Jka, bo wyna·dinie s...,,·„ier- ht swą żonę. a następnie chci:ail sobie o-„ ~w· ·ct:ebrać żyde. 
-Ozjć, czy ten1 czton:ek zoista~ micmowiainy 
,przez: oisobę upra1w.llioną. Tein samem pra . Berlin.. „Reichsanz.eiger" podaje do 
wem mogla.by Rada z.wiązk(?'Wa badać, czy Wł.adomośLl pwb1icznej uchwa1fę sejmu pru
·rr. p. Pru'Sy prctwnie m:ia1I1ują , czlonków skieg{)), ~edlug ~tóref nie wolno grać w 
Rady zwią:zikowej za Hanower. Pomysł krterye nie pru'Sk1e. Za 6 tygodni uchwala 
. '·I\o~n. Ztig." byłby n1edogodny d'lai samych ta skutkie~ m~go ogtoszenfa mieć będz:ie 
;kS'ląząt. a Ziw.l·a1sz.cza dla króla pruskiego. moc obiow.ięzuią-cą L nastąpią, z:nacZ:ne kary 

Sąd piolubowy pod przewo<lnictwiem na tych,. o :których się wykaże,, że jes.Z\cze 
' kr?l~ s~iegio prz.yz.nal s\vego czasu· ro- wy~~u1ą losy do loteryi niepr:uskkh. Ni-~-
1dzime Llppe-Bi·esterfełd pr:awo 00 tronu chai1 nukt losów takich n.ie kupuje. 
·w księstwie Lippe-Detmold. . Lipsk. W piątek po Południu odebrali 

Z Ahglil. Profesor Wincenty Luif:OISila- ~bie życie mlodzi malronkowie Schrilckel 
'WSkii, bawiący obecnie w Londynie, zaję- •.to_ z.a p~m~cą ga~. w pozosta1wuooym 
~ty p~a-cami· naukowem~. -:-- rozpcie.znie w liśc~e na'p1.salv: . „Dzieli ślubu nasz.ego niie
-"'~ dn~l.IJ 17 pa:idiz.iem~kai br. wyklady 0 .Mic- obaj bedz1e dniem niasz~j śmierci. 04 

!k1ew:czu w Universi·tyi Colle.ge, glówn:ym . ~ Pm.~,bio Colorado rostaro miasto 
·Odidz~al~ łom:lyńsk1ego uiruwersytetu:. Przy- T.nmdacf skutkiem pęknjęcia rur<r. wodo-
c~yn1 s1~ to zapewne ,nieanalO. do zapozina- " 
m~ Anglllków z. myślą polską. · ciągowej zupeln.ie zniszczonem· wskutek 

pęk-~ię~ia rury pękły takte reze~oairy i}od · 
. ~ Z Ro.s}"i. · Wieści jakie nadchodzą o triio- na~1.Sk1e,m wody, nqplywają:cej z rz.cki Las 

ł> .. 1.F:1za_·cy;1 ode;sk1.· eigo.- obwodu . w01·"·kir1·we.go , An~m· .., 1<:1 któ · ...,. "' '"'""' ra mepawistrzymaina; n.i'ciem 
. SĄ ?tez.byt poc1es'?.atiące. Dezerterów: jest załata miiasto. Podczas katastrofy . z·ginęl6 
~ta~e mu1·6stwo, że niektórych . pulkótw. nie podobno 5000 ludzi. . . . 
mioznai. było .skidmpletować; zwoływanie 
re~ierw1stów natraiiato na dość gwiart.ow1ny · · Druigai katastrof.a miala miejsce w No-

~opor, zwłaszcza wśród ·starszych klas. nie ~. Jor~rn, gdzie w lJQbliżu dOków za,pa-
_1obeszlo się JTatura1nie przy tej sposoblllOŚ· hfa s1_ę ~1:elka fa:bryka konserw mi~s.nych. 
:cl J:>ez wykroćzeń, a w Jekatterynostaiwiu . Ptom~e1111e, ogarniające .cały ~<l.yne:k:, z:ni
WUJsko „pohuŁ.afo Ld<>WQH .pod DQ!blaż.Iirwem . szczy.ty także lodmvnią,' w którett znaJ<lro.: 

1ókiiem JJQJ.icyi .. *. wiaty się rez:erwoary napeliifo1I1e: 31I110nda-
Urzędownie donoszą, że kolej Oren- . ·kiem. Ostatnie· eksplo<lowaty:·. 50 strnża

.bu1rg-· Taszkent oddaną zosta.l'a; do ·częścio- ków·o.gniowych udusiło ~ie w dymJ.c. wiel-
1w,ego użytku. Otwarcie calej liinii 1 zupe~- ka i'lość postradała wzrok. 
·nego ruchu na·stąipi dopie.ro w. IXJl'owie ro-
.ku 1905. · · 

Z Rosyl. Wbrew doniesien~om ga'Zet 
oglasz.a rosyjski minister spraw wewn~- · 

~trzn}"Ch, że jesZ'Cze nie miat sposobności 
przed_.'st~1wiieni'.a· carowrt jakieg10kolwiek spra 
~oz:d;ąitua. N1e mógt przeto mówić 01 Z:niie
s-:em~ zakazu kupowania przezi Polaków 

:.z1emtt oo Utwiie ~ · Rust. Doniesienie · że 
:za;kazi ten· został już zniesiony, }est m;lm:c. 

Z .Chin. Cudzoziemcy za~zynają się nie 
poko1ć daJącymi si~ w ostatnŁm· cz.asie; 'za
mwa~~ Oz:1akami ru:chu, oraz ~mag.afr<\,- · 
~· się _rnepakotam~ w polud1n!owet czę
sc1. proiwmcyi Czili. Chińczycy opowia
. ~ą. że chodzi' tu o ruch skierowany prze-
c1w d~aistyi, n~e zaś wylą~ie przeciw 

•CUdWZJemoom, jak to miało miejsce wi r. 
1900 .. Obce poselstwa zwr~łly si~ db rzą.

'du ch1i1skiego z. żądaniem ostrych środków 
za rad\;Zych. 

l róinych 1łron. 

Bochum. Dziś o giodz. 9 Msza św. uro
. c~stai w kościele Panny Maryi. Następ
. me kooferencya duchowie11stwa: dekanal
·n·ego w ka.rolickirm domu: towiarzyisJdm. 

Bochum. We wtorek ·został tuteii·szy 
kościót OO. Re:demptorystmv uroczyście 
prz:ez Najprzew. I(s. Biskupa pa'<ierhorn
skiego dr. Wilhelma Schneidera konse-

' krowain. 

Bochum. Wyda\.V1nictwo pamiętników 
kamclerzai ni emieckiego skończy się na 

·dwóch ·wiydmlrowanych już tomach. Ks. 
' Herbert Bismarck postanowi.l. iak ogłoszo ... 
·n{} obecnie po jego śmierci, że trze1ci. tom 
parniętnikó\V -0jca wydany nie będzie. 

Dortmund. W itdineJ z fabryk tutej
szych zosta:t poparzony robotnik Danie
lewicz. Odstaw:o no go do domu chorych. 

·gdzie niebawem uma1rl. 
Rauxel. W kopaJit1j ,,Victor" wp::dl 

Osłałnłe · właftlł9łcl. 
Par Y t. Wczoraj odbyb rada in.Inf·~ 

strów swe pierwsze powabcyjne posiedze 
ilie, na którem Combes przedstawił swój 
program polityki kośclefoej„ według „Mag. 
deburger Ztg." w sprawie tej zdanie mlni
str~w było z1todna 

Ha n o we r. Aresztowanych pod za
rz1,1tem szpi~ostwa w połowie września 
dwóch francuzów wypuszczono onegdaj 
na wolno~ć. 

Śr• da, 5 paidi!hlsaika: Pla.c1da, Pa.lmaryu
aza., (Zissław ). 

C..z w a r t e k , 8 paJdae:rnlik.a: Bl'ani~na op., 
J u&t.yniana, (Dreni1i" w). 

8 l • i • Il ; w11eheizi, u.o~, 
Jutr.. C'· " „ 9 g. ó. ni. ~7 
P•jutN.e-. g. 6 at: 1 O g. ó •. m. 22 

St a• p • g• d y; W p-aniedi!l&łek eały dzień 
łaiae ~wlewn. We wwrtk tialrje. 

Terme111et-r ~ weMr„j • 12 w 
poładJJte 11 1top•ł I.. wyŻ6j ~era. 

Towarzystwo Matki Boskiej SzkaJ)lerznej 
'w Beckhausen p. Buer. 

W 1ni~edzielę dnia 9 października 1904 
r. o godz. 3Y:i po poł. odbędzie się miesię
czne ·zgromadzenie na sali p. Voigta przy 
kościele katolickim. Ponieważ. będą ba;r
dzo ważne sprawy omawiane, winni się 
cz.lonkowie jak najliczniej starwić. Także 
i Rodaicy z: Beckhausen i· okolicy, wlinni na 
to z.gromadzenite· przybyć i· przysfoc.hać 
si~ . aby się mogli dat na cz.łornków z-apisJć. 
Poniewa:ż towarzystwo jeszcze ies t m~odc 1 
winni go wszyscy R.odacy popierać. J·2-
szczc raz o jak naHcz.nie.jszy udzial czf.cn
ków i Rodaków w zgromadzeniu 11pras73 
uprz:ejmie Z a r z ą cl. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hontrop 
donosi sw}'m członkom, łż \V niedzielę dnia 
9 października o godz. 4 Po ()Ol. odbędz i e 
się kwartalne walne zebranie. PO'Ilie'\vaż 
przyjdą \vaine sprawy p<Xi obra<ly. przeto 
lic.Ziny udzi.at członków poż.ą<lany. Gościt! 
mile widziani. Z a rząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu i rewi
zorów kasy odbędzie sie z.a.raz po Sumie. 
W sobot~ odbędzie się w naszem kościele 
Nieustająca! Adoracya Przenaijśw. Sakra
mentu. Dla Polaków wyznaczona god:znna 
od 4-5 po pol., na którą wszyscy Rodacy 
i Rodaiczki1 przybyć powiiinni. 

A. Kukla, przew. 

Towarzystwo gimn. „Sokół'' w Ałstaden 
donosi swym cz.tonkom, oraz. Rodakom w 
Alstaden, iż w niedzielę odbędzie się walne 
zebranie w lokalu zwyklych posiedzeń. 

Upraisza1 się szan. czlooków oraz życzli
wych nam Rodaków o liczne i punktua~ne 
przybycie,, ponieważ są ważne sprawy do 
zalatwienia. 

Uwaga: Druhowie, zalegający ponad 
trzy miesiące ze skladkami· n1e mają g~asu. 

Czol em! W y <l.-z: i a: t. 

Towarzystwo św. Barbery w Annen 
donosi swym czfonkom, iż zebranie nai 9 
p~dziernika wy{}adnie z· Powodu:, że sala 
zajęta: a także. b1·erzemy udzial w rocznicy 
Kola śpiewu „Zgoda" w Wittein. 

· Z ar z ą d • 

Baczność Zjednoczenie! 
Szanownych ~żów zaufania, oraz 

członków" .,ZJedmoczenia'', którzy nadsyła
ją rachunki lub listy do · ,.Zjednocze:n~a", 
pros:ze~ aby przy każd'ei wysyke podpisali 
swe nazwisko oraz dokładny adres. Nad
chodzą -czesto li·sty itd. bez naz:w:isk i adre
sów, których wyekspedyować ini1e można. 

H. Sibilski, sekr. 

Tow. św. Wojciecha w Erle-Middelich 
obchodzŁ dnia 9 paźd:Ziemik~ pi~rwszą 1ro
cznicę swego istnie.nia z poświęceniem cho
rą;gw.i' na sali' pana Blischer przy ul. m
smarckstr., naprz.edw ewa.mgielickiegu: k-0-
ściola, nai którą się wszystkkh członków 
nasZ1e,go i bratni1oh towarzystw oraz: WfiZ.Y

stkkh RDdaków i Rodaczki z. Erle-Mkłde
Hch i okolky jak naJuprzejmiei zaprasza. 
Także h te towarrzystwai, które dla hraku 
a<lresów zaprÓsz,enia nie odebrały i wszy
stkie tcrwa rzystwa, które od ·nr;:rs ~a.pmsznfa 
otrzymaly. Porzą<lek u1roczystości jest 
:nastepujący: Od 1 do 04 przyjmorw@lie 
bratiticlJJ Towairz.ystw; o god:Z. Ą pochód 
dlo .kościoła na polskie nabożeń1itwu oraz 
poświęcenie chorą,g'Wi; po naboż.eflstwie u
roczysty pochód po niektórych ulic:a~h 
ż powrotem na sal~. gdzie będzie przywi
tan~e g;ości prz·ez przewodnkzącego, kon ... 
cert prze.platany deklama'cyami·, śpie\v 
czteroglosow,y K.ola śpiewaków „tta;nno. 
r.fa" z Wattenschei<l itd'. O god~. 08 będ'Zie 
odegrany teatr p. tyt. ,.Lobzowianie" (kra
kowskie wesele), na- czem się naszai u1ro-
czysrość zak01kzy. Z ar z ą d. 

Uwaga: Zwracam 11'\vagę wszystktm 
czilonilrom, którzy zalegaiją ze składkami 
więcej jak trzy miesiące, ahy się irskutecz
.nm przed cz.asem, ponieważ uważani· ·hę<lą 
Ja:ko obcy i · z.a.razem zwracam1 uwagę,. że 
wsz.yscy ci członkowie, którzy pragną być 
odebrani. zechcą pomięd~y godz. 2 a 3 sta
wić się n.a sali zwykłych p0tsiedzeł1. 
.Muzykę; wykona: nam kapelmistrz p. Pie
tr}'lga z Bru chu. Wstępne dla c:zlonkóiw 
ws.zystkich towarzystw 30 fen., dla gości 
60 fm. Spod~iewamy się, iż nas Rodacy 
jak najliczniej odwiedzą. 

Walenty Napierała, przew. 

Towarzystwo św. Macieja w Holsterhausen 
d<>nosi swym czlonkom, iż. nasze towa:rzy. 
stwo bierze ud1ział dnia 9 października. w 
rocznicy Tow. św. Wojciecha w Erle. Wy
chód o godz. 1 ze sali posiedzefi. O Ii·cxny 
udział uprasza Zarząd. 

Towarzystwo sam<>dzłełnych · kupców ·i 
przemysłowców „Samopomoc" 

odbędzie swe przyszile zebranie \V Dort
mundzie w czwartek dnia 6 b. m. o godz. 
4 po po.f. na·sali p. Trotta, przy Oesterhholz 
str, przystanek kolei clektryczinei. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Stecie. 
W ni edzielę dtnia 9 pa~dzie m'.ka popal. 

o godz. 3 odbędz te s: ę miesi ęczne zebranie, 
ponieważ przyjdą ważne sprawy pod obra
<ly, przeto uprnszia się wszystkich druhó\v 
o jak najliczJ1iciszc stawienie s:ę. Podczas 
zebran ia' wolne phrn. Goście mile widz.'.1-
ni. Gzolem ! Wyd z! a:l. 

Kochanemu mężowi 
FRANCISZKOWI LISIAl(OWl 

'Skladam w dniu godnych Imienin 'jak naj
serdeczniejsze życzenia. Przy dzisiejszem 
d:niw radości, który Twem imieniem słynie, 
·niech w obfitości sto lat życie płynie. Chó 
ry anielskie dziś wesoło głoszą, i kooha
nemu mężowi koronę niosą. Jak ptaszki 
W1 })OVliietrzu i rybki1 we wodzie, tak żyj, 
kochany mężu, w radości i swob:odzie. ży
czę Ci zdrowiai, szczęścia i blOgoslawieil
stwa świętego, a po śmierci zbawienia wie
czne.go. Abyś zasiadł w niebie i j.a żona 
kolo Cieb.ie,. i nasz: SY'nek tmchę dalei t 
niech on też Boga chwali. Teraz Po trzy
kroć wykrzykuję: Mór.i k()chany mąż niech 
żyje! aż się echo z Altenessen do Gożup1 
odbije. Tego d życzę Twoja żona i na 
wzajem brat i kumotr 

E. L J. ~. W. K. J. T. 

~-··-··„---~-· 
ittlUfOMD•--

Towarzystwo św. Józefa w Osterłetd 
zasyła: szan. czlonkowi 

TOMASZOWI SZTYMIE 
oraz jego dozgonnej towarzysz.ce żyda 

BalbfJllie urodz. Grzegorzewska 
w dniu ich srebrnego wesela (5 październ i 
ka) jak naJserdeczniejsze życzenia. 

W ·imieniliu· towarzystwa 
Stanisław Stróżyński. 

Dlf ll 

1flelkl wleo w lssen. 
W nie©;iel~ dnia 9 paźdz.iernika odbę

dzie si.ę wiec kowali polskich, a potem wiec 
ogólny „Zje'<inoczenia". Bliższe szczegóły 
będą, jeszcze Olgloszone. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlec 1 LOtgend1rtmund. 
Wiec ,,Zje<looczeniai" odbędzie s~ę w 

nJed'zielę przyszlą dnia 9 paźd.Żiernika ·na: 
dą spraiwy robocze orgainiz:acyW przeto li
c.zniy ud'Z.iał Rodaków z okolicy pożą.da:ny. 

„Zjednoczenie zawodowe 'polskie". 

Dom pelski -. Bottropie. 
Datą& wplynę1o 1197,05 mr. Wszelkie 

skladki na powyższy cel posylać można pod 
adresem: Jan Swoboda, mistrz krawiecki. 
Bottrop, W estf. 

Postbestellungs~Formula~. 
kh · bestelle hienałt bei dem Kaiser

lic.he~ ~sta~ ekl: Exemplar der Zeitung 

.J>rzyaacleł" aus Thom fiir das IV. 

Qu-artal 1904 und Ziable a.n Aboonement 

und BesteUg:ekl ~9'J Mk. 

Obige 0;99 Mk erhaUea zu haben, be· 

scheinig.t. 

„ . . • .• • . • d. 1904. 

Kaiseriicbes Postamt • 

P ostbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Posta.mt ein Exemplar der Zeitung 

„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitoogs

preisliste 128) fiir das IV. Quartal 1904 

und· zahe an Abonnement und BesteUgeld 

1,92 Mk. ... , 
t~ 
~~o 
~a~ 
; :ł Q 

Po"' 
8e 
~1 

Obłge 1.92 Mk. erhalte.n zu haben be. 
&cheinigt. 

• . . . ' d. . . 1904. 

Kaiserl. Postamt • t e I 
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Najto~51fł\ i nnjru
telniej§ze iródlo za• 
kv na. Zaiożrny 183:> r. 

Najl
1
epsze brzytwy 

kute z najlepszej angielskiej 
st&li, p•d iwaranc ':I\ za. 
każd~ sztukę, S!l obcląguię
te i już gotowe do nźyw'.1-
nia; a do teg·l pil}l>oy mo
cny futerał darmo. 
Nr. fS 3d. 36 37 

Nr. 

2,7ó 3)1.) za sztuki;. 
Paski do o~trzenia po 

80 fen„ a ze śrubą 1. 1,.20 
i 1.50 mk. Pędzelek do 
golenia. 40 fen., nsl1eoz1ra. 
40 ren. Odsprzedajl\CYm 
rabat. Wysyłka za zaliczką 

L. Sochae&ewskf, 
w Ple!Ue 111le (Pleschen, 

Prov. Posen.) 

nr i1 

P.rall·dzlwa 

c kor:va :Resaga 
jest I 

najprzedniejszym, najwydat- • 
~ niejszym, najzdrowszym i • 
il'\ nnjtańs11ym .; 
-; clodatkił'm do "••Y• ~ 
i: Proszę dokładnie na. firm9 uważać !' 
,: F. F. Reaag, • 
~ Szczecin. Berlin. Coepen.ick. 0 

~ Jenerafoa agentura i 1kład fab~- : 
~ czny u ~ 

.~ t!9te:f. Neymana, ~ 
IS Wanne, ul. Karlitr. 2c. 

rrelefan nr. 2239. 

Postbestellungs-Formular. 
kh besteUe Wermit bei dem I(aiser

lkhen Postami etn Exempłar der Zeitung 
Robotnik Polski" a.us Bochum filr das IV. 
Quartal 1904 und zahle an Abormement 
und BesteUge~d 0,68 Mk (Zeitungs:pireł.slł· 

ste: U. Nr. I'l2a). 

~ J. „ t:l • 

;i:! ~ b1i o llll <11 

~-~ i C)~ 
"&~i 

~~ 

Obi:ge i,68 Mk.' erltaltelł iu baboo be

scheifliigi ~ 

„ „ „ • • • • . • • d'.. .• • • 1904. 

l(aiser~hes Postamt •. 

Postbestell ungs-Formular. 
kh' bestelle hlermit bei dem Katser

łkhen P-0-stamt ei'n Exemi>ia:r der Zeitung 

„,oazeta Toruńska" aus Thorn fi.1r das IV. 

Quartal 1904 und zahle an Abonnement 

untl Bestellgełd 1,92 Mr. 

I» ' 

~f o „ o 
::!~8 

ł~ 
Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben be-

s.chetnigt. 

1904. 

KalserU~bcj Postamt • 

••• UWIADO~llENIE ! 
Donoszą sznn. rnojem odbiorcom~ iż 

z dniem 1 października przeniosłem mój 

Inte1•es k:i•mwfeekł, 
z ul. Vcrcinstr. tlo uomu p. ul. Kurlatr. 7. 
"' pobliżu ul. Kirchstr. 

D;i;iękując za dotychc7,aSo\\·e, proszQ 
i nadal o łaskawe poparcie. 

Z najwiąkszym szacunkiem 

-----A-: Wojczvń ikC-
mistr:;r, krMviecki, 

w Gelsenkirchen, Karlstr. 7 

Sodiu;-en. 
Sza-n. publkzności w Socllugen i o-kolicy 

donosze ni·nielszem, iż z d!l'iem dzisiejszym 
o1Jworzylem na nowo w Sodingen, w skla<lzie 
p. Sternberga, przy rynku, naprzeciw poczty, 
moją farbiarnię, zakład chem.łczne~o czyszcze
nia, aJ)retury, dekatury i p.alenła pluszu. 

.Równocześ1nie zwracam uwage na me fi
lie w łierne, ul. Bahnhofstr. 32, 72, 134. 

Przyrzekając skorą usluge przy tanich ce
nach, polecam me przedsiebiorstwo łaskawym 
względom. Zaloźony interes ·W r. 1873. 
Bochumska parowa iarbiamla I pralnia chemi-

czna. 
Juliusz Galuszke. 

ChoF.oby ł zn~~~z~ą:ej~c~lsz~!a 
kobiece. I lub 1~ teg<> mlesia.ca. 

brak krwi, blecłnieo. rany ~ofh• Mlbllttka, 
na nogaeh, żyły knrc.Jo- HORST-EMSOHER. 
wo, leczyłam w& wielu ___ P_e_r_k-

1
• --

przypadkach ze 11kut-
Jdem. po naj~ńszych cenach 

Pani Wolff, poleca 

BOCLUM, X..ni:atr. 10 s. Wlerzblń8kl, 
(w pobllli11 dworca głó- 8ekwerł•. pr>y :Ka-

wnego ). str() pie. 
Dla Mengede, RauxeJ, 

~la..dalka 
krawiffkł„•• 

Jl& dobr!\ Nbot~ 1101:m
knje 
•· ~hymko11ł'łak, 
A.L'l'ENE9SEN, Karl-

str. nr. 26. 

Kastrop itd. d.oatarczam 
perki wagonami. Za
mówienia moło& 11skn
teemiaó przeis karto po-

cztowi\. 
W'Helkte t•••l"J' 
kolnnlal•e po ~ 
nada neteln7~b. 

~argarvna 

Hero 
jest na.jlepszą dla. kuchni i stołu. 

Gospodynie, zróbcie próbę z mar

garyną 

Bero. 
Pieni' ona się i brunatnieje 

jak najlepsze masło. 
Jedyni fabrykanci Miiller i Sp. 

lllargine Limited 
G. m. b. IL 

GILDEHAUS p. CI~EVE. 

Zast~pea dla Reeklinghausen: 

E. Aufe:rmanD~ 

000000000000000000000000000000 o a 
§ Na jesień i zimę' ! ~ 

i 
sprowadziłem różne modne materye nn. u- tl:J§g 

hraniA. spodnie i paletoty i wyk•nywam 
w1zy1tke 

Polecn.m si~ Szanownym Rodal'om "" 
vV a n n e ora~ hliż!izej i dalezej okolicy, 
do wykonywania w15zelkich prac 

malarskich ~ ~· ;t 
:ft ~ i ~apicerskich 
Także polecam "'iQ To "arr.y•tw•m do 

wykuywania tablic, podług ·,nzelkich 
wymagań. Zapewnin.if\c, iż WIZ•lkie rl)
boty jak najlepiej wypełni~. 

podług miary. 
Za dobre }6Żeaie i r•••tę ~"ar&ntujQ. 2 8 Ceny ba.r·łzn umiarkowne. R•dac:r, którzy- o 8 by choleli mieć ubra.aie, 11iech 11&pi•ZI\ kar- g 

! •ę. • ;;~i~;;~ędt W.Jóc;;;;~ki. s 
F:ran~bzek Oflerzyńwki, 

'\lł IUlDe, pny ulicy H•fstir. 4'7. Io G4tl•oalilrelt•'<ł, YerehBłr. N•. ł3. g 
Od. I. paź4:ilhnaika •ł. llarlałt'. 111 g 

w polalił• ul. &łrcllłstr• i 
00000000000000 00000000000000~ 

Fabryka papierosów ,,Bessarabia" 
właściciel J. Pawłowski 

• • w Bydgoszczy (Bromberg) * ł~ 
poleca ws21elkie swoje wyroby w najrozmaitszych gatunkach jako 

specyalność : 
~erkur • Noblesse + Trójki 

Turc-f orl • • Sokoły * ~ Narodhliec 
• ~ • Ben-hur. • • • 

Zwr.acając Szanownej Publiczności równocześnie uwagę na nieklejoną, 
lecz pr11Sowaną bibułkę, której u~ywa siQ do wszystkich moich wyrobów, a 
któa bez klej-q? odznacza~się e.zystością i przeto nie wpływa szkodliwie na zdrowie. 

ltlfr'- Cenaiki na żyezeate gratis i franko • ....,. 

Generalny zastępoa: Fr. Krajewsk:i, Wattenseheid. 

Szanownym Rodakom ..,.., Eseen i okolle7 pt>lecam etę do wykonywania. 
wsaelkic'h. ttbrań, paletotów, pła.szczy . i epodni podług miary w mi>dnych 
krojach! 

Swój do swego ale naprawdę do swego! ! 

Tomasz Pietrowski, 
dawn:.ejszy przykrawacz pana Błocha 

w Essen. 

ESSgN, przy al Grabeastr. 44 I piątro. 

w restauracyi Augueta Die1·gart'a. 

Hurtownie, dobry towar i tanio!!! 
Z dniem 1-p paźddernlka rb. otwieram 

w WATTENSCHEID, .Johannesstr. nr. l.t 

hurtowny handel cygar, papierosów i tytoni, 
sprzedawając tylko towar dobry, jedyny z piern'szo1·zę<lnych firm polskich. 

===::s:.:i~==is:m::i:• Za dobry towar glvaraatuje się l -=-i===-==== 
Nowo zakładającym interesom udzielam odpowiedny i·abat, i przy .r 

dajQ najlepsze informacye skąd dalszy towar sprowadzać aby niepopa~ć w r~ 
oszu~tów. . 

ZMracam także uwagę na wielki wybór TABAKI DO ZM~YWANIA kownil 
. ska, która w tej stronie najbardziej zaprowadzona. Wysyłam takową w paczk• 
tł-fuńtowych jako i beczkach poc.ząwśzy od 25 fontów do lOU funt.ów. 

O łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa, Rodaków jak najbardzi-ł'j proszę 

FB. KBAJEWSEI, • 
Generalny zast~pca znanej firmy 8. Kasprowicz Gniezno-Gnesen. 

s 
s 

g 
h 

POLSKI SKŁAD ŁOKCIOWY w HERNE 
ulica Dworcowa nr. 71, 

w miejscu pana M. Hartoga. 
z dniem I-go października otworzyliśmy sMad lokeiowy, na' eo zwraeamy uwagę Rodaków prosza.e 

parcie naszego przedsiębiorstwa. 
ol 

'C 

Wladyslaw Małkowski i Sp~ 
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§ Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

!------------------------------------------:------------------------------------------------------------r-:Z~a~i-n-se-r-a•~\y-· p~l~a~ci-s~ię--za--w~ie-r-sz __ p_e~ty~t-ow--y~l:S~f~e~n.-.~a~z~a--
Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. og-loszenia zamieszczone przed inseratami 40 ien. Kto 
Przedplata kwartalna na puczcie i u listowych wynosi ,~, imię Bn.:jg za &\nar~ i Ojczuzn~ ! często Ot~fasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
l ;1r. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. li a ULll lth 'l J 'l Polskiego" należy frankować i podać w nich dokla:i-
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym ny adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. " pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

~ lleclakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduj o się '" Bochum. pr~~y ulicy 'vJ altheserstrasse nr. 17. Adres: „\Yinrus Polski\ Bochum. __..11L_ 

którzyby stawili ten system energii rzą
dowej". 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku l Nie iest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoli! 

Doprawdy, że prusactwo tylko się o
-śrrJ:csz.a:. prowadząc tak dzie.ci.nną polity
kę. Polakom ona nie zasz'kc dzi'! 

Z wypadków dnia. 
Chęć samodzi1erczego rządzenia u

rzęd.nUków pruskieh staje kością w gardle 
nawet niemcom samym. 

Wiadom-01, jak tr{) rólżne wlad:ze rządo
we i policyjne, ni;e pytając o ogólne prawa, 
wy<lawra:ją nia1 wlasną rękę riaz.porzą<l'zenia. 

Ta: chęć samm.vtla:dneg;o rządzenia sprzy
krzyła się już. nawe.t niemcom. P.oise1ł liibe
railny Schl ff er zebrat materya-r staitystycz
·HY\, dotyczący ro.zporządz.ef1 policyjnych! 
wy.da!1Jych bez.p·raiwni•e. W b:taich 1901 ·1 

1902 sąd kameralny uz.nal 60 rm:porządzei1 
poJicyjnych j.ako nieważne. „R.oz:porząd'ze 

ni.a;., . te wytlali· p·ocząws,zy crll wójtai, a 
sko11czywszy na mini'Strach. 

Widztimy, że to zupellnie jaik w , Roisyi. 
I tu ii tam urzędnicy dręczą lu.dnośĆ'r dep
.cąc nogami· ustawy państwowe. 

Wybory do sejmu w Pszczyńsko-Rybni
ckiem. 

Dziś, w1 cz:wartek oobywaią się wy:bn
~ doi sdmu w gómośląz.ktlm obwodzie 
Psz:czyf1sko-Rybru:ckim. Z wieLkiem za
ciekawieniem wyczekują wszYSlCY: wynitku 
waJki, }alka toczy się m:ędz.y pi'smami po·l
.sldemi: .ai c.entr'owemi . Piisma: polski.ei -
wiszystkie bez: wyjątku - agitują za 'kslę
·d'wrrn prolJ.oszczem Pendz1:.alkieI111, pisma 
.centrowe za. ks. dr. Stephainem. Sam kan
dydat centrowy ks. Stephan „bierze się na 
.sposoby". aby probić k.s. Pendzf.ailka, a se
kuoo'l.lją mu ksiądz pmbosz.cz Ka.ptlm i ks. 
proboszcz. I(ubt~s, podpi·san) pod 1odeziWą J 

cenitrow~, którą ·skwapl'J'wie ro'Zrzucają. 
Ks. dr. Stephan 1est „hakatystą rządlo

wym" .• tem niebezpie·cztniejsz.ym, że poichoi
<1.zc z ludu górnośłązkiego ~ w~aidai dobrze 
języki'łtrtn polsldm, to też by1faby wielka 
sz:k!D'Cl~, gd-y1by c2łowi1ek taki· dosta~ się do 
sejmu. 

Z ok.azyi tych wyborów rozptsuią się 
gaz:ety polskhj, czy poprz.eć centrum, g'dy
by przyszło do wyborów śdślei·szych z 
konserwatystą. czy też. wstrzymać się o<l 
wyborów. Nie w[emy, co postanmviią; po
wlClłane w tym przypadku wladze wybor
cz~. a-le naszem zdaniem uzJlaHby to cen
tro.wcy z.ai znak stabośd Pol'aików, gidyiby 
poprzeć mieli· hakatystę ce.nitrowegio. 

Po „Hohensałz.a" - „Unterberg". 

Zai prz.y~kładem ln10wrociaiwia, usifo
\Vlaino prz.echrz'Cić mia1stecziko Piod'górze 
·pod.! Toimnd·em na ~,Unterberig". Taikt rwmio
:sek stawit gtówny na'Uczyciel Loehrk~ ale 
na razie nie z.os.fał uwzględni(}ny. 

-Zdante gazety niemieckiej o zmianie pol
:sklch nazw miast i wiosek na niemieckie. 

• Breslauer Ztg." pi'SZc: ,.Przez.w.anie 
1roowrodaw'ia, na.stąpito ze W'Z.glt(dów po-
11ityczny-ch. J e:st to og.niwo w ta!l'1ouchu 
tych wielu chybio1nyich za:rządze(1, które 
mają niemców łudzić co do pow{)dzeni·a po· 
litykfi\ germanrz.acyjn-ei, w rzeczywistości 
zaJś 1rnie istnieją. Czy Irrowrncfa\V lub tlo
hensailzia, przez to ż.aJden Potak się jesz'Cze 
nie zniemczy. Skutek jest tylko tern, że 
tak publkzmość jak i p<Jcz,tai będ'zlie miiala 
1nu1(Jstwo kł'opotów. s.z:-czególnie gdyby po
·czta da-la się naldonić do skre·ślenia ze. swe 
go pcdręczn;ka nazwy Inawracfaw i od
sytać tisty ze sta;rą Il'azwą jaJw niedorę
czialne. Wszystko jest dz~:ś mcżliwe i gdy 
by s :ę to :sfafo,, nie z:Hbraktoby i takich, 

Telegramy. 
Port Art ur. Jenerał Stosseł wy

dalił z Portu Artura wszystkie chińskie ko
biety i· dzieci'. 

B er I i n. Przez Berlin przejeżdżało 
707 Javończyków, wydalonych z Rosyi. 
W racaią oni prze-L Bremę do Japonili. 

I( o t t bu s. Tut\jsz.y sąd przySięg-
ł'ych skazała na śmierć parobka Schneidera 
który zamordował służącą Werschosch. 

D r ez n o. W fabryce papierosów 
Josetti'ego wybuchło bezrobocie:. 

Rotterdam. Holenderscy iabry
kaanci szkła uchwalili zamknięcie wszyst
kich hut szklanych, skoroby robotnicy do 
7 bm. nie powródli do pracy. 

T o k i o. W .lnandżuryi jest p·owie
trzezhnowe. Góry pokryte śniegiem. W oj 
sko jaJJ10(1skie otrzyma ubrania cieplejsze. 
Wśród łudn-0ści mandżurskiej wielka pa
nuje łJIIeda. 

Mowa księdza Wagi, 
wypowiedziana na wie\:u w Stockum p•rzy 
Ruhrort nad :Renem, dnia 25 wrześ. 1904 r. 

ldi i1 czy11, choć serce twoje wy
schnie w piersiach twoich, choć 
zwątp'.sz o braci tW10jeil1,, choćbyś 
o mnie samym miał rozpaczać, 
czyf1 c1'.ągle i bcz1 wytchnienia, a 
przeżyjesz marnych, świetin.ych i 
szczęśliwych it zmairtwychwsta
niesz: nie ze snu, iak:o w.przćld.y by
ło, ale z pracy wieków i st:m:1-::sz 
się wolnym synem Nieb;os.". 

(I rydj.0111 ). 
Rodacy! 

Te sl()wa wypow~e-dzi.af naisz wielki 
wteszcz Zygmunt I(rasi!{1siki. StosuHą. się 
{Jlne do całego narcdu polskiego; one ma
ją być drogowskazem naszym, de.wiz.yą na 
szego żyda i postępow.alnia po upadku 
Matk'i1 Ojczyizny. Dlatego· te:ż prngn.ąłbyrn 
w. dzisielisz-em przemówieniu za:staintow1ić 
s~ę nad ich znacze:niem. ..Idiź i czy(1 !" wo
la1 w1:.ieszcz1 nasz., tio znaczy: Synu Poilski, 
kfź i weź się do czynu, do pncy, twardej 
i d~kie1, bo Matka naszai Polska, która 
byla niegdyś bogatą, przystrojoną ·i oply
waJącą w dostatki, dzi·siaj jest oda•rta. z 
tych jej bogactw1, dzisiaj jest jako ostatnia 
slużebn.ic'a, jako 0statnia ntiewolnkai wy
stawi()lna na pohair1ble:nie i pośm~wi·sko 
obcyich, którym służyć musi. Ty synu, 
jeśłi ko~hasz twlOl.ią Matki; tak shańbioną i 
zsz:a1t :odlartą f\ve.ź się do. pra·cy, abyś zarobil 
tyle, iżbyś nagość Jej przykryL ażebyś Ją 
\Vyikupil' i' wyz:wolil z pc1niża~ącej służby u 
obcych. 

„Czyli, choć serce tw:oje \Vyschnie. w 
pi:ersfach tWQ;lCh" ! to z.naiczy: Prnca· tw10-
iai będ'z1ie cię.ż:ką i1 krwawą, pot ·zrosi tw:oje 
cw,fo. będzi:es.z d'u!g'o czekat i wygląda~ 
tego dnia, kiedy staniesz się do.ść możnym 
·i bcgatymi, ażebyś twoją Martkę mógl o
S\\1Gbodzić; z tęsknoty i oczekiwania1 \VY
schnie twoje serce w piersi:a:ch. 

, . Chioć zwątpisz o braci tw1ojej". W tej 
pracy nierai będz.iesz popadali \\11 zwątp!e
nie .. nieraz bęcfzi·esz myślat że tamci! twoi 
bracia już zginęli, już up.adli. Ale to niech 
cię nie zraża; ty nie opusz:czaf rą:k; 
.niech giną setki, a.le ty nie zgini-:!sz. j-eśli 
tylko nie zwątpfsz. Bracia! iluż to R()da
ków naszych tam w Polsce było tego Z'da
n:a, że wy tutaj w WestfaliŁ i N31drenii już 
~esteś.cie zgubieni i s.trnceni dla namdu na
szegO), że tu z.apomnide sw10iej '\\iain1 i 

-- ---- - -------- --- -

S\\ •c-JeJ movry. Ale tyinczasem dowia<luje
myi się z rndością., że ·wy tu się: trzymacie, 
że za:cl1-owujecie mowę polską,, że macie tu 
wasze gazety polskie, że się lączyóe w to,_ 
" 11TZystwa polskie. Na widok te.n serca 
nam przybywa; przckonuiiemy się tam w 
Pdsce, że i· wy tu jesteście dlobryrni sy'Ila
mi naszej oj·czyzny, bo dla jej przysz! o-ści 
dz [dnie pracu~eci.e. 

,,Choćbyś o mnie samym mfal r'CZpa
czać", to maczy: Ty narodzie P·olski, mo
że nieraz. bęct·z.iesz roz.paczat o mnie, wie
szcZLI twoim, i o innych niastę.pującyx:h po 
mnie wieszcz.:ich i ka planach tw10ich; bo 
będz~esz: widzilaJ, że tych wieszczów, tych 
kaptanów twoich wróg prześladuje1, z:::tmy
kai do więziei1, wysyfa na Syberyę, zaibra
nia do was prz -~maiwiać, was nau,czać; je.d
nak to nie'Ch Cię nie z:raża ufać \V1 &Jigu; 
pracy twe@ iii dzieła twego nie opuszczaj, 
lecz. ,,czy!1 ciągłe il bez wytchnienia". Ileż 
to rnzy, Bracie rabo~nikw, gdy sipracowany 
buldzisz się ze snu, czujesz. bór gl1owy, ocię
żalo.ść w czlr0nkach twoich, chc'.ialbyś z je
den dzief1 •odpocząć, mieć chwiłę. \Vytch11ie
nia, ale oto dzieci two:je przychodz4 i bła
gają: „ojcze. ,jeśić ! oo·czc, cWeba!" L·za. ci się 
z:akrę:ci w oku, zbierzesz ostatek sir il pój
dziesz w podziemia dto. pracy. ażeby tw10irn 
biednrym dzieci-Om i. i'Dnie nie d'ać umrzeć 
z głcdu. 

nA przeżyjesz marnycłt świetnychi i 
·szczęśliwych". Te s.l-0w:J.· wieszcza il1ż się 
przed aczamł na.szemi· sprawdzają. Oto 
w!idzimy). że wietu ma.irnyoh choć bogatych 
i świetnych panów 'J){)llski·ch utraci/o s:wc,ją 
wiarę, swoją naro<lowo.ść, przeszli n~ pru
saków, n'a moskali; poprzemie,n:ali sobie 
nazwiska-, bo- Si'.ę wstydzą tegd., że byli P.o
lakami, i ci marn:~ świetni· i s~zęśliwi już 
Z'g';nęli dla narodu. naszego! Ale wy. ro
botni.cy polscy, choć jesteśaie bez. wyższe
gio. wyksz.taiken[a1, przeżyliście ioh i chlu
bX:ie: się z tego, że jesteście P.olakiamL Bo 
Pola'Cy nigdy nikomu źle nie czynili·, rnie 
uciemiężali żadnego naflo'du, i1 obecrfe pra
gJlią tytko odz.yskać to, oo im sie spral\V'te
dliwie należy. Tak z:g,iną W'szyscy di, któ
rzy z. wamJ razem nie zechcą prac<Y\.\·ać 
zai Wiarę i za Ojczyznę. 

„Zmartwychwsta1ni•esz: n[e ze snu ja
ko wprzódy byJ.o, ale z pracyi w!,eków„. 
Narod;zfo polski·, eto wieszcz. twój ci p.o
wia<la, że zmartwychwstanfosz i będziesz 
żywym, dzielnym i wielkim. ale to zmar
twychwstanie odbęd21ie się tera.z nie w ta.ki 
sposób\ . . jak to bylo przed tysiąsem lat, lecz 
\VI inny. Oto przed' tysiącem lat za czasów 
Krakusa r Wandy, ·za czasów Piasta na
ród: nasz1 bu1d1zi Siię tak, jak d'Zlie·ci.ę, ze snu, 
budzil się do życia z nieświadomości ·i1 z 
uśplie.niia. Obu<lzit się dopiero na dobre i 
pioizrua1·, że żyje \V X wieku - ra kr6b Mie 
czyslaiwa· I. i żony jego Dąbrówki· -. któ
ry t-0 król przyjąl \viarę chrześd•a1!1ską i 
caly naroo doprowadził do Chrztu· Ś\Vięte
g-0. I żyl naród życiem wielkiem i P'Otęż
nem, i przez 800 lat zaważył na d21'e~1ch 
Europy. l przycho<lz:·ty inne narody: Jaiko 
Litwi:n~. Siedmi'°grodzianic, RuS':ni. Wr.
grzy, Czesi, \iVenecyanie, i szukali przy
jaiźn~ i opieki namdu polskiego. A naród 
nasz g·o<lzit p0i\vraśn i-0nych. 11jm~)\rnl si" ę za 
slabszym i uciśnionym. Naród JJ()Jski niósl 
\V1Szędzie świaH-o \Viary św(ętcj. Na:wra-cJ1 
na chrześcianizm Prusaków, którzy św. 
Wojciecha biskupa polskiego zamęczyl '.1 i 
do 12 wćeku jeszcze byli po:g~nami; nairód 
nasz doprowa<lz[J efo Chrztu świętego \V\ 14 
wiek Il' 'całą Litwę i Żmudź; bronił niem.ców 
pod Wiednie1ri, oslani·ał pf.crsiiami swoimi 
ca;ly zachód Eu ropy przed nawalą muzul
mailską. Ale przy ko1ku 18 \\"ieku1 przy
sz.fa na naród poi-ski slaibsza chwifa; królo
wie polscy z. domu saskieg-0 t. j. niemiec
k iego 1n:e k-ochali narodu polskiego i przez 
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r-0zptl's~ę i pi,jar1stwo dawali mu zły przy
kla<l;. i n~ród zaspal, zapomnfa:l S\rnich 
o?ow1ą,zkow. Wtedy inne narody, które 
nieigdys doz.nawały op!;eki Pol.'.1ków jako 
toprusacy, niemcy i mos.kale zam!:a~t po
dac ręl~ę, nar-o<lowi polskiemu do Powstania„ 
na .nogi·, do. życia, wyciągnęły rękę, ale. po 
t<:, aby naród ~~sz ~dlarw1:ć i1 P-OZ'ł:{,frn ~ ży
cia. Ale -0myl1h sęt, bo naTM polsk.i ż:v~e, 
tylko teraz. z·stąp;~ w poic!ziemia. ~am niz
ko podi z.iemfą prncu.je u· podstaw u funda
mentów. N:,etrwaty byt gmach 'polski ~a 
na szlachcie zbudowany, teraz potrzeba 
zstąpić niżej, na~ni·żej, pracmvać na<l' lu
dem, na.id robotnikiem, nad mieszcz13JI1/nem, 
'~ tyłko z ludu i z. robotn iJ(óW1 powstanie 
silny !trn.<lame~t, na którym gma•ch p·olski 
oprzec się moze bezpiec·znie. 

N~'rOdz•:e polski, t-~raz, ,;zmJJrtwych
\VSt~niesz uuż nie ze snu", jak przed tys!ą
~a~1 lat, bo ty teraz n/.e śvisz, ty' wiesz fa 
Z~Jesz, al~ jesteś biednym, wyrobniki~m 
~v11ęc mus11sz pracować w cieniu.1, j)C!Ili~on ·; 
l p:oigardzony przez: ludy syte i· mo,ż
n~. Musisz pracować, abyś się zb.o

1
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me.tylko materyalnie, ale i moraJlnie ń urny~ 
s/IQ\V--O. - Zmarhvychwstan1ies:z. obecnl:e z 
pracy wieków". I oto ji,1i timgi' ·wiek po 
upadkt~ pracuje naród nad odrodzeniem 
sw10jem; już wiele zro:biiono; już. powo-hano 
ma.sy p-Od sz:t~1nidarem tej prncy; ale jeszicze 
duw Po20sta1e do zrobienia. A więc pra
ca. nas tylko ocalić może! Na.~ rohotniikach 
tylko spoczywa przysztość narodu! 
. . Wszyscy tu jesteśmy robotinikiami. I 
Ja destem ~oo~l~kiem i wasi redaktorzy też 
są r.o~ot~1.k~m1. Ta tylko mi'ędzy nami za:
c~odzn . rnzmca. że wy pracujecie w kopaI
rna-ch i fabrykach, a ja pr.acuuę w kopalni 
d~szi waszych, wasi redaikt-0rzy w kopa1-
mach. serc wa.gzych i wasz.ego umysłu. _ 
vy teJ pracy: dla naszego dtobr;a- \V'Spóln:ego 
me Po~r~ędne\, ale powiedział·bym, pi·er
wsze mEeiscc zajmuje Matkai..Polka. 

~o patrz:cie: oto robotnik iidzie do fa,._ 
br~k,1, do .k~P~1lni, a matka zost1aje cały 
dz1en z dz1ecm1 w domu. Ojciec w: dzfori 
r0h-Oczy ni~ wiele ma czasu. zająć się dzieć
mi; gdyi :v11eczorem przy~dzie zmęczoinyi od 
prac~, ,n. ~ ma <lchoty na-wet porozma:wi.:tć 
z dzrecm1, bo · jego organizm potrzebuje 
wypoczyrnkt~ •i snu. Ma·tka więc jest je
dyną. \.\"Yc~-0wawczy:nią: · SWY'Cd1 dzf1eici. _ 
Matkr-Bolk1, jeśli nie chceci-e, aby dzi·ed 
was~e ·ut~adly wi:airę i mowę cjiczy1stą. 
macie ~z1edo~11' waszym zastąpić s.zkio1lę., 
b? t~. rne maJCie szkoły Polskiej, lecz tylko 
rn~mecką. Made dz1:eci wasze uczyć mó
w1c . po Polsku~. czytać i· pisać IX>' Polsku, 
m~-c1; zaszc:ze.ptć :v. serca dzieci· waszych 
m1lo~ć do wszystkiegQ, co polskie. Ma1tki
p,0~1k1 .! wyście powinny być katpl3.nkami1 dla 
dz1ec1. \viasz.r,ch, bo tu nie mac.ie ka1plania 
P~lsk 1cgo, ktoryby w naszej ojczyste.i' mo
:'' 1~ n~ucza.t dzieci wasze zasad wiary 
S\~-1G-t~1. !\facie wprawdzie 1kapl.anów nic
m1eck1ch. ale ci nie mcgą nauczyć dzied 
wa.szych, .ho on; sami nr:e umieją nk po 
J?OI~ku. Nie wrstydźcie się z \\·.:i:sz.emi <l;zie
cm. r>0zmiaw iać w , -d'omu i na uli'cy p·o po-I
sku, b-0 .,ta mowa na•sz.a dana nam jest -0<l 
Bogai", jak tCI p ięknie się wyrazifa pewna 
.Rod~·czka (dz ielna l\fatka-Polka·) 111a wiecu 
w St()ckurn. Uczcie dzieci wasze pieśni 
nabożnych . P?lskicl1 .kn .Matce Bo"Skiei Czę
.stochowsk1e.1„ uczcie ie kolęd i· tylu lin
ny;:h p:eśni, w k~óre nasz.a mo wa ba.rdzo 
obntui_e. Rozum1cm, że t-0 jest nielatwe 
7.1da111.c dla was matek1 kiedy gospodar
st\rn I -obm1dek calego domu nadto je
~z.c~c na \~· ~sz~j glowie spoczywa. Ale tet 
1esl1 sp,el~1c~e, Jak należy te {)OOWiązki· wa
szeg~ swiętego Powołania~ ~esteście błogo
sla\' .one wi?b~c. Boga i 11M·odtt polskieJgo ! 

Szczegołnie1szą uwagę i nacisk chc'ial
bym PDł-0iy-ć na WY<'howanic dz1i e" ·..::ząt. 



Utarło si~ zdarde, że chloJĄćiw należy wię
cej uczyć i ksztah:ić, by pouafli sobie dać 
radę pomiędzy ludźmi, a dla dzf ewiczyny 
:wystarczy, gdy potrafi pomc<ll!ć się na 
książce w kościele 1i Podpisać swoie naz
·wisko. Takie zap1trywwie jest blędne. 
Ta <lzi~wczyna, gdy dorośnie i wyjdzie za 
mąz~ jeżeli nie ma dostatecznej wiedzy i 
·nauki, jeżeli nie umie dobrze po polsku, je
żeIL nie ma cnoty i wiary si1nd, t11igdy nie 
potrafi nauczyć dzeci swoich i wychmvać 
na Polakó\\". 

To też mfodzJ·eńcy Polacy wybr. eraljcie 
sobie na żony tylko te dziewice polskie, 
które umie.iią dobrze mówić, czytać i pisać 
pa polsku, które mają wi.arę praiwdziiwą, 
które są cnotl1we ii skromne, bo one będą 
dobremi żonami, dobremi matkami i wy
'Oh'O'.vają wam dzieci na kat-01ik6\V i Pola
ków prawdziwych. Unikaicle zaś dziew
czyn takilch, które źle móWtią po polsku, 
które się wstydzą swojej mowy na u}lcy, 
które chętnie[ bywają w towarzystwach 
rniemieckich, niż polskich, które okazują 
prz,ychylność i skłonność do religii prote
stanck1iej. Unilrnicie mieszanych mat~ 
żeństw. }(toby ożeni'l się z niemką, albo 
protestaintką, tenby dopuścił się grzechu 
ciężkiego mietylko wobec K:·ościola, ale 
nad1to stałby się. zdrajcą narod111 swojego, 
boby wyichowal dzied w -0bcej' wierze i 
narodowości na prześladowców swych 
braci- rodaków. 

W każdej dz~ ewczynie Polce niech wi
dz.i; ml<0dzieniec swoją siostrę, którą mą 
sza;nJOwać, jako rodaczkę, na którą, nie po:.. 
winie.n spoglą<lać -0kłem pożądania, ale o
kazywać jej bratnie przywiązame. Nie tyl
ko sami przestrzeigajcie cnoty i obyczaj
nQŚcii w stoisunku do waszych rodaczek, ale 
nie pozwólcie n~komu. z obcY"ch: znie:\'\raiżać 
waszych sióstr, stawaide zawsze w obro
nie uciśnionej nierw1Lnoości'. Matkh Polki 1 
z:w•racajcie baczną, uwagę na zdrowie wa
szych dzieci, starać się mad~ o to. aby 
dvled wasze często chodziły do kąpieli· , 
aby byly czysto ubrane, aby w mieszka
niach waszych byl taid i porządek, oo to 
wszystko odnosi się do zdmwia. Chętnie 
od<lawajcie dzieci sw1o6e ~.SokoJom", aJże
by je u~.zyli gimnastyk~ i obyczajów torwa
rzyskkh. U rządmjcie dla dizied waszych 
wspólne zaibawy i wycieczki. To ·wiszy
stk-0 znacznie wam utatwr zada111ie; dz~eci 
w oboowaniu z rodakami nabędą większej 
ogłady, większe! wprawy w mowie , pol
skied, naiuczą się grzeczooś.ci; a nadef\.V.SZY
stko - uikooha:ją SIW'Oją polskość i. poczują 
się Polakami, z.rozumieją tę lączność· , jaka 
za-chodzi między nimti a całym nasz:ym na
rodem, tak :iż choć wychowane zostaną; na 
obczyźnie, ducha po1ski:ego nigdy nie za.:· 
tracą. 

Córki narodu polskie.go! macie z.a!ró
woo, jak i Synowie tego narodu, połączyć 

RESURREKTURI 
Powieść 

J. I. Krnszewskier;o. 

(Ciąg dalszy.) 
Na! iist, pisany do marsza'łka Cecylla 

otrzymała odpowiediź, że· pvwiaJtol\ve czyn
ności nie poZiwaJają mu przytyć wcześniiei, 
jaJk za dni parę. Zwłoka: mogtai być zabój
czą.. Po ki·lku dniach rzeczywliście prz;yje
chaL zajeżd'żając d:o Szmul<t, którego na
tychmiast wezw~, aby się dowiedzieć, 
jak rzeczy sto.ją. Nim Szmul mógł się z 
cz.em odc'Z!wać, pau1, Bo:leslaw począt gorą
co ubolewać nad losem nieszczęśliiwej r:o
dZ'lny: 

- Ja tych moiJCh ku'Zynów tak ko-
charrn !. .. - wiesz, jak balwochwa.Jczio by
lem przywiązany do tej czoigodinej sta:o
ściny. Dla nich g'Otów jestem do wszełktc.h 
ofiar ... ale, mi.ędz.y nami m'Ó\.'<tąc, - tu z.m
żył ·gros - praw<lziwa Opart:rnoość, że 1rch 
stąd wypędzai.ią. Oni by tu z,giinęli.„ Pam
nę Cecylię bil(}rę do siebie. Julka roz,przę
gnę do kancelaryt, Henryka zaś gdzieś u
mieszczę na dzierżawie. 0\.vszem, niech 
sohie tę ruderę zabirorą. 

Szirml słucha.I óerpliwie. 
- Zdaie mi s i ę , panie marsza~ku 1 że 

jej n.ie zab'.orą !... . 
- Nie? SądzlSiZ, że nie? - cdezwal 

się marszafok, trochę zmieszany. 
Szmul nie miat chęci zwierzyć się. 
- Niech ,ja.śnie pan. uspokoi parr11nę Ce

cylię· ·mlnie się zdaJe, że się temu z.araklzi. 
Chciał wydobyć ze S~mula wiarlQ

mość kto i jak poratowal, ale żyd' zbyl go . , 
nkzem. . 

Morszalę:k, .. korzystając .ze sposobno-
śe'.( .~Óbrą wt$~ .spoż~oW-aI dla· sł~- i 

się w pracy wielk4ej, w pracy świętej dla 
naszego dob-ra: wspólnego, a z tej pracy, u
twmzy się wielki skarb narodowy, iż bę
dziem}~ w stanie przyodziać we \\"Spanfa
le szaty naszą ogoioooną Matkę - O}c:zy
znę, że :ją \1,ryzwolimy: z tej r.iiewoH u ob
cych. 

W tej pr.acy niech panuje mi~zy nami 
milość i zgooa, bo Chrystus Pan po'Wfo
dziial: ,,mituqcie się wzajemnie:, iako ja! \\"a.S 

umilowalem". Wówczas spetni się przePo 
wiednfa naszego wiesziczai, że staniemy s1ę 
w10lnymi synami Niebios. Eo tylko wte:dy, 
kiedy naród polski będzie W10lny, tak jak 
~run.e 111arody Europy, pokój i paoowainie 
Boże łJ.ędziie na ziemi, WÓwczas wszyscy 
będziemy braćmi rÓWttl',Yitnl• r SZ:częślitwymi, 
wówczas będziemy „wolnymi synami 
Niebios". 

SZ'czę§ć Wam Boże w pracy! 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Siasyr i S1aind's.zem w MandżuryJ za

jęto 12 tysięcy faporl'Czyków. WtedZą o 
tern w abo7Jie KuJio-patkinal, który przygo
t()lw\1•je się do narta:rcia .na froot armili ja:po·ń 
ski ej, skoroby go J apończyicy chdeH o
skrzy<llić. 

Z ctrugrej str.ony zabezpiecza się i K:u
rokr na: wypadek, gdyby się musiał oofnąć. 
W celu powstrz:ymiania pościgu Rosyan, 
ika!Zatl' prz.ejściia w górach ufortyfikować. 

Z Mugde'nu donoszą o prży'krem dla 
J aipońayków zajściu. Oto ·w czaisde: osta
tniej wa'11ct z. Moskalamt japońska artylerya 
rzudta: się; przez pornylke · na japo.ńską pre
chotę, prz1nczem padło kilku i'.ollllierzy. Sąd 
Wojenny skaza~ za to rniedopalt:rzentie 90 żol 
nierzyi ·iaipońsldcih na śmierć. 

Z PortUJ Artura donoszą, że ·z.a.raz po 
odplyntęciu okrętów: jaipońskich z. Portu 
Artura, rosyjska eskatdra portarturska pcd
jętai próbę wyptynięc:ia. Próbai wyipadta 
·dodatnio; okazało sit: bowiem, że usziko
<l'zenia okrętów rosyjskiich xostafy tak na
·prawione, iż okręty te nietylko mogą; wy
pl'Jnnąć :ł przystainii, ale n:awet przyjąć bi'
twę. A gdyby nie udailo si'ę im przolamać 
blokady i w bbtwie morskiei panios.ty klę
skę, to i tak pofoa:fiią okrętom japońskim 
zadać poważne straty i uczy.nić je nLez':da
tnymi do zm~rzenia się z na<l()lyr.ąć ma
jącą, flotą baitycką. 

Wedtug źróder rosy)sbch jest Muk
den już w polrowfe zniszcZlOl11y; prz.ez woj
ska r:osyjskie; panują tam okropne stóstin
ki. Ludność chillska ucieka z: mi.a:st:i .r dm
licy; oba1wfaijąc się głodu. W okolicy. pa
niUJe obustroina bezicz'Y'll.ność. Rosyamfo 
ichcą się w tern dopatrywać zmiany syste
mu wofo'wanfa: u1 Japończyków, mlaoowi1

-

cie podnoszą, że Japofl.czycy nie od.wartą 
się na podjęcie kroków zaczepnych, ale 

bie. Zadecha.t J:>rzed prułac i' ze z:wyiklą 
egzaltacyą wpadł do Cesi. 

- Kochana kuzynko! - zawotaił z 
proigu. Otóż· stawaam się na rozkaz. R.zu
oilem ws.zystkOi, pędz·iiem tu, alby wais ra
tować. Spłakałem się, Z"Obaczywszy Za
wiechów; i1 przypomniawszy SQbie drogą 
zmaJrlą. Najpierw więc przynoszę w iado
mość, że bylem w mieście i dzi·atafom, a 
niebez;pi-eczeństw\O usu'n~te. Napaid'.tem na 
urzędn~ków, użyłem mego wpJywu i pr0-
szę mi wierzyć... nie dapuśc~my da nie
szczęścia!... 

CGSia serdecznie mu pOdzrlęlmr-..,vala, 
klopocząc się w duch11 zaciągniętym: d'tu
giem \v-idzięcznośd. Tym razem interesa u
rzędowe nie poz:wala.ly dtugo się deszyć 
towaizystwem kochanych kuzynów, więc 
marszałek przeprowadz'Olny serdecznem 
pożegnaniem, v.:tkrótce. wyjechal. 

Jl. 
l(iilka miesięcy uplynęto cd powyż

szych wypa<lków. 
MairsZ'atek za.jęty różinemi sprawami, 

nie miał żadnej wiadomości· z Zawicch!owa. 
Po tak dlugiej nioobecnośoi u<czul się w 
obawiązku1 poiechania, a.by si·ę prze'k<mać, 
jak też sobie rad·zi panna Cecylia. 

Późnym wi:oczorem zajechat eto Szmu
la: i zara\Z. pasfa:l prosić gospoda:rz.a "!Jo sie
bie. Stary wdziat 'Czarny żup.a.in, sobolową 
cza:pkę r powoli zesz.edl ·ze schodów. 

- fak s:ę macie? co sl}vhać ,panie 
Szmul? - pc-czął żywo mars.zalek. - Co 
porabi:aią moi łforyszkowi1e? 

- Chwata: Bogu, wsz.ystko dobrze -
odparl stary, jakoś rue śpieSZĄc z o:dp0wie
<lzią. - Jaśnre pan nie Pozna Zawiech!Q!wa. 

- Jakto? d1aczego? - spytał zdzi
wiony ma!rszailek. 
~ Jutro jaśnlie p.an sam się przekooa. 

.. ~ W czernie zmienfouw? . , .,._. We wsz:yistkietą 

poprzestaną tylko na czynncści odporne.i. 
l(uropath.in twierdzi, iż posiada: OO\l/'C<lY1 
że J apo1kzycy przeszli, do za.czepki, budują 
oni na: tyilach swoich stanO\visk silne szuń-
ce. 

13 mil od Liaujangu przyszto do star
cia między Japończyka:ml1 a Moska<larni. 
Moskale stra~Lli 30 żotnierz}~ Japo·ńczycy 
trochę mniejszą liczbę. 

Jako powó<l OOWlOtainJa namiestnika 
Ałeks/~ejewa z Man<lżuryr padajc. korespon
dent petersburski paryskiego „Echa" na
stępujące z.darzenie. Po klęsce pod Liao
·jangiem Aleksi·ejew bardzo spiesznie wy
jeż,dfat do Cha-rbiinaJ. Pospieioh ~eigo byt 
tak w'.iełki. że pociąg unoszący g-0\, tamo
wat na kilka godzi.n komunrkacyę, a nadto 
zderzyf się z pociągiem sanitarnym, wsku
tek cz.ego utraaito życie 40 rannych żol
.nierzy. 

ł(upujmy, co tylko możemy, u pol
skich kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskit. 
Z Prus .Zachodnich Warmii i Mazur. 

Z Człuchowskiego. W pobliskiej miei
scorwiośd Ko<::zale pmvstal \V tych dniaich 
ogień, kt&ry w krótkim czas;e takie przy
brar mzmi&ry. że 8 gospodarstw z 15 ·bu
dynkami stanęło w pfotrnie.n!ach. Ponieważ 
mieszkańcy Po większej częśd ztrtajdowali 
się przy wybieraniu Z)iemniaków1 ,w Polu, 
prawie nie nie uratowano. Pe\.vnemu czło 
.wiekowi, który wrócH z Ameryki., zginęł·o 
\\'1 plomiieniach 1,500 marek złożonej gotó
\\ik'i. Szkoda jest bardzo wielka. Dt1i-0 
familii zupetnie zru}WQIWanych. 

Brusy. Przy oraniu na pohr w Czar
nowie przy <lmdze1, prowadzącej do Chel
mów, rratrafliono na starożytny grób z 17 
urnamu, z których atoLi tylko 3 utrzymano 
cate, reszta przy \.Vy}mowanFul rozsyipala 
się. 

Z Wiel. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Jak wiadomo, p. Jadowski 

wypowŁedzia~ dr. Żychliilskiemu, byfemu 
wtaścide1owi Modliszewa, komorne, skoro 
sprawa Modliszewa się wyjaśnHa, odsła
niając w. calej nagQści podly ten postępek. 
Jak obecnie gazety donoszą, 'ZnaiJaizt p. dr. 
Z. lrom.orne w paitacUJ p. J. Myciel'skiego 
w K:obylopolw pod Pozna111iem. Wt:ooć, że 
jeszcze dosyć takkh\, którzy sprzedawczy
kom i kurczycielom ziemi ojczystej pomo
cną podają rękę. 

Inowrocław. Powiat tutejszy ma o
trzymać po przechrzcenLu naiz:wy m;.asia 
Ioowrodaiwia na'zwę powliatu ,i.Ku9awsJde
go" (Kreis Kuiawien). Donosi o tern 
giazeta sz<0wilnistyczna „Pois. Ta:geblatt". 

Nowa naz"ńra nie znalazła zatem jak 
zdaje uznani.a n:tleżytego. . . 

Inowrocław. Odpowiedzialny red< 
tor ,.Diiennika Kui." ska.izany zostat za 
brazę cztonkó'N1 „Land\\"ehrvereinu" w .. 
niikowie na 100 marek kary i koszta p 
ce su. 

KruśWlica. Cu'kwwnia ukończ.yl.ai 01 

chunki z prz.eszlorocznej prz.eróbki bit 
ków i wykazafo się tyle zysku;. że Zan 
przezrnacza 10 procent dywidendy dla 
kcyonaryuszów. 

Babmost. Strasma zbrodnia stafa 
w Grójcu pod Babimostem w sobortę ~· 
czorem. Gdy; ludziom wroca]ąicym z rt 
sta - trochę już pddochooonym - a sz. 
gółniej jednemu parobko1w~ ·czynfrł p. Sz 
czewski, dzierżawca Grój~ wyrzuty 
kradzież zna:cz:ną1, doskoczył szwagier < 
vv1;ir1fonego i uderzeniem kl101nicy strz.ais: 
czaszkę chlebodiawicy, który pa kilku ! 
d'zin:a.ch skonial. 

Zbącz.yń. Przy rud01waniu topoli 
brz.ymLeij w Zakrzewie pod Zbączyn~ 
ru1nąir ra:zem z nią wtódarz Józef Kol.es: 
i mama1 sobie kręg1i kO'Śid.i paderrowe 
urn:ad też po kilku godzi1na:oh. 

1 Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Kapiłtalną mowę patryotyczną pał 

przewodr11iczący w gmi.nie pe\Vil1ej . wiiQ 
na Górnym $lązku. Byl to ostaitnf:1 d12:t 
raiczej wiecZ'ór mane.wrów. Zebrano 
na ucztę pożegnalną i to: kaipita:ni, of.!Jce1 
wie t jednoroicz:ni ochotnicy. Po ro2llJi 
tych toastach i przemowach powstał c 

wójt. I(ozpaczą,l od pochwa~ na ant 
. niemiecką. która tylu bohaterskimi CZYlJ 
mi W1 roku 1870 srę w.s.larwifa -
którai w: przysztości rówrnież się wstm 
albrowfom ~,vor uns DaJtschen fiirchtet si 
Gatt, Sl{)lrust niemiand auf der Welt", co zn 
czy po polsku: nas Niiemców boi się tyt 
Pan Bóg, a zresztą nikt rra świecie. 

Opole. Burzbiwa scenai odegr.ata 1 

w tutejszym sądzie podczas rozpraw iZ: 
kci_rnej. Oskarfony niejaki August Wie 
ner, którego sprowadzono z więzhmia 
Strzekach, gdzie ·odsiaduje obecnie km 
letnią karę, zacząl hałasować i wyzy:w'; 
a w końcu zdiąl but z nogi i rzucit nim 
prz.ewiv"'ldnk.zącego sądu i pluł w stronę s 
dz:iów, obrzucając ich najohydniejsze1 
wyz.w~skami. Oskarżony on byl za fa 

·szyw.e posądzenie, a są<l skaza,ł go nai 51 
więzienia i 5 lat utraty praw obywat. 
skich. ' 

Mysłowice. O cieka1wem zajścfo g1 
ni.cznem don0<szą z pogranicza austrya 
kiegio. W · środę w nocy zbLegł p~i1 
żofnJ.erz z pogranicz.nej straży rosyjskiej 
Miodrzejew'e przez. Przemszę do Gaili<:; 
Na <l:rugi· dzień ud.al się za nLm w. pogoń k 
pita.n straży Modrzej(l!wskiej do Dąbrm 

-- Proszę cięj. pain~e Szmut. nie trz:y- Marsza~ek byt nre'Z'aidowolony, że się. rz. 
maj mni'e w niepewności i mów, oo Się sta- ·dzono bez jeg:o rady i pomocy. 
to? · .- Cóż s i·e z, Julkij:em dzieje? - zapyt, 

- Nk złego - począl stary, zaiżyrwa- znowu. 
jąc tabakę i przeciągając tlómaiczenie. - - Pani Julian razem z siostrą praCll 
Pierwsza rzecz, że pain Henryk pł()ljechał n.a przy ogrodlniku. 
naukę da Warszawy. 1\1.ato oo kuletl·e, rwy- - Przy Jakim ogmdnvlm? - ofuJrn 
ogląda oobrze, pracuje. Mó\vr:ą, że ·z n1eigo ZUl()WU • ..:.... A to ooś now-ego... Móji. SK 

będzie cz.łmviek. strzeni:ec og.rodniJcz.kiem ?... · 
- Ale skąd-że wzięli pieniądz:e? Od~- Szmula bawilo mi·ecierpliWie:nie ma 

mnile kh riie żądali. szalka, ··zwłóczył więc z odpo\v~edzią. 
- Wiem dobrze, że od .nikogo ni·e po- - Ja to tyłko wiem - pooząt - ; 

życzaili. wszyscy bar<lro pracują koło tego og1100 
- Więc cóż?„. Skarb odko'Pali? C'O u Sllkółek, oranżeryi, cieplarni: i ananas.an 

licha? ... - pytal oprysklhviie ma.irsz.al'ek. Duro na: to pientędzy poszto, ale zal ro 
~ Waćpan1 wie:sz naJlepieł, ż·~ gdyby nie lub za dwa,, nie będ21ie na okolicę, bai! 1 ~ 
Ja, to z.a nieiboszczki jeść by oo nie mieli. miastach, nic podobnego, jak to, 00 paill 

- To prnw1<ia - powfod.zlai stary - Cecylia tu' zalożyla. 
nierruz mi· sarrna stamśóna o tern mówiła.i. Marszałek wybuchnął śmkdrem. 

- Skąd-że terruz wzięli? - Znać w tern kobietę niiCpraktycz~ 
- Skąd'? Panna CecyUa! ·nie dairmo ma'fzycielkę. Do czego to podtQlbne? 

SZeŚĆ lat -prac.owala·, prZY<WilOZlta Z sobą, - fa tego trie wiem - v,.nybuchn· 
co osZ!czędziila, a ze zwalonych murów Szmu~ - ale patrząc, jak to idzie, mtałbY 
sprzedana cegła, kamie(1, gruz zrobiły też ochotę W'.i ·erz.yć, że wiiedzą, 00 robją. 
wcale piękny griosz. - Skąd-że mają ludzi do pra.cy? 

Pan Bolesław aż po:ci'skoczyt - Dobrze zaplaciwsz.y;, pam roboill 
- Jaikie zwal-One mury? Kto ~e zwa- ków zawsze· dostać mo:gą. A zresztą, prl 

ll'l ?. widę mówiąc, pan folia.in z. ryd~em i nwtl 
Szmul nie spieszył bardzo z. odpo\vi;e- ką, a panna Cecylia z pilą 1i· no!życami, p~ 

d1ziią. 1 cują dak każdy ·inny mbotnik. 
- Ze starego palaicu zostal tylko śro- - Stowo honoru xwaryowali... -

<lek, proszę j;aśnie pana, i wyres.taurowany za\V'Olal' rozgniew.a:ny .na ddbre marsza~cl 
wcale pięknie wygląda. Wszystko, co sta- - N~ pośmiewlisko lud'ziom się wystawii 
lo niepotrzebną pustką,, ku1pili przedsvębfor- ją. Widzę, że na czas tu przybylem ieb 
cy do budowy szpitala i <lobrze Z'11Pt3!ciH. zapobiedz. dalsizej lrompromitacyi. ' O 

Marszafek OiSlupial. mnie fknęto - mówi/ dalej _ czuf.ett11 P 
- Czyjeż to projekty? Któż o te:m mi1C1Jen:u, że tu się coś dziać musi. z cze! 

pomyŚlał? si~ nie potrze.bułą chwalić. mate&Q przl 
- Ntl', ten co mial głowę. A któż ją byłem. · . 

·ma, ~śH nie panna.~ bez nti:eJ nie byroby Zaltama4 ręce\ stając prz,edi Szmułet 
nic. który widoczni'e tego O'btrrZenia me ~t 

- panna Cecylia? . , . lat 
Żyd spoglą<lili· '. jakhy t tryamfeni. Cłą.g . dM~'·" nistą~. -.. 



pod Jaworznc.rn przypnsz.cz.ai;ąc, że 1.am go 
znaj-ez.'.~. Z pomocą. miejsc.o\vego wói'ta 
odszukat go też, poczem powiązanego z 
pmvrotem z.aJinierzal odstawtć do Modrze
i-Owa. Atoli nie uda:ta się sprawa. Po dro
dze spotkal i·ch żandarm austryacki, który 
widząc nJesły.chane pogwakenle praiw.a 
międzynarodowego i samowolną, gospo
darkę Moskala na ziiemi -galicY'Jskiei, przy
.aresztowal rosyjskiego kapitana .zbiegłe
go żDlnkna1 oraz wójta z Dąbro\VY. i 
„,-szystkiich trzech odstawill' do więzieniai w 
Chrzanmvk Wiiadomo bowiem, ż.e zbie
głego wlnierza mogtaby jedynie wydać 
na \vniio'sek rządu rosyjskiego władza au
stryacka, lecz Moskalom cza·sem sie zdaje, 
że im wolnro nai WlaSJJą rękę. \.V'Szędzf.e się 
tak gospodarzyć jak u siebie w domu. 

Rewłzye policyjn~ w Gliwicach. ,.,mos 
Slązki" otrzymuje po:ni±szy artykuł: Wiel
Me niebezpieczeństwo ze strony abstynen
tó~~ gliwickiich grozi wJdocz:nile „udśnio
nej niemczyźnie". W Glirwli1c.ach urz~o-

·_n.o dotąd ooś diwaidzieś-cia re'\viiz.yJ, a·le o
prócz: kilkudziesięciu ks:ążek ni•c w:lię,cej 
tam nie ·zna!.ez::ono. Przesluchan101 już do
tychczas coś 50 osó'b. killkana1ście z. nich iuż 
po lólka raz:y. Na tem jednak nie kow:e'c. 
Przed! kil'kur dniami p.owróciJ jeden z ahsty
JJentmv Z' W1arsza'\VJ1', dokąd się hyl udał 
pr.zeZ! 8 miesiąic.a.111i, w celu z.wledzen:la 
kraju i wydoslronalen'.ia się w swym za-
1\l/l().dzie. Podczas pobytu jego w Warsza
\vie zawezwano go na termin. Na termin;, 
bai\Vi'l!c w Warszawie;, stawFć się. nie mógł. 
Z po\.\nodu tego wydlał prokurator z:a nim 
J 1st gończy. W rćdwszy teraz przed· kilku 
dniami, zaraz zameLdowa~ się na policyi, 
czymiąc zadość przepi·sam pr:awnynn~ Ale 
~aik!i'eż byfo zdziwienie rodz.ilców;, gdy wie- · 
czo.rem tego samego dnia o .%9 godz. tajny 
agent poli'cy1nyi p. Kollontali przysze<lfi z 
rozkazem od prokuratoryf aresztowania 
:go. 1\1.ożna ·sołYie WJi'l()1br.az.i·ć b<oleść wctzi
ców\ którzy co ledwo po tak dlug.iej rozllą
ce zobaczylii swego syna i znów się z nl:m 
·na cz:as nieogr.ankzony rozlączyć mu'Sieli. 

Nie pazwulono mu nawe.t, a raczej ni~ 
<Cła.no mu tyle cz.asu, aby mógł rodz1:oom 10-

· po,Viiied.IZ!ieć swoje prz.ygied'y, jakie mu slę 
"J)rzydarzyly pod.cz.as pobytu z.a gra:n:ic.ą. 

Cz:y rewizye p0Ji.cyj1ne mają, ·mas od
-straszyć od prncy narodowej i zniechęcić 
„do nŁei? Daremne ta!kre wysil'ki. Polaka
mi pozostaniemy i pracy naid uśw.iaidomie'
niem .narodowem nie z<i!prz.estan~emy. A . 
oo mają pomyśleć ci wszyscy, których x.a
-wezwano na prz.esluchy w sprawie tarlnych 
towarzystw. o których &lę w Oliwkach za~ 
,pev.rne jeszcze nigdy n'.ikomu nl·e śnffo. Tu 
nikt nk nte wie{) taJj;nyich towarzystwarclh, 
ai przeslu·chh.va:ni o to mimowo~L Illah'.ierają 
·przekonania, że tajne trowarz,ystwa: i t. d. 
istnredą tylko w wy()hraźni Niemców. Każ-

cdy z tych lud'z.r1. jeżeH dotąd nigdy,, to teraz 
z.acz}'tla się mistarnawiiać nad: tem ws'Zy
:stkiem. Zawezwani na prz.esłuchy diziJWią 
YSię pytaniorru, jaJlde im stawianą,, a mi·wo
:wicie: Czy nie wiedzą o jakiem!Ś tajnem 
towarzystwie, które wiz.tęto S<J>bie zia cel 
•odbuid(Jfwainie Polsiki, urządza ta~ne svkoly 
i t. p. rz.eczy. Mimowoli ka!i<ly musi się 

·zast:tnciwić, dla· czego to wszystko? Tak, 
my Polaicy sprawę odlbu00wania· Pol
:'Ski JX)Z.OstaiW.iamy Panu Bogu·, za to praicu-· 
iemyi nrad uświadomieniem oorodowem, 
PrnJcuiemy nad tern w grankach prawnych, 
w1 grani.cacli 'kon.stytucyą doz.wialo111ych. a 
ieg:oi nam nikt zakazać nie mo:że. 

Wiadomości ze świata. 
Z Niemiec. Wedtug gazet urzęd10iwyich 

m\~ieccy ksi'<iżętia sami· zajmow:ać się będą 
roz.strz,ygndędem dzk'Cl'z.ictwa tronU' ksi!.ę
·stwa Uppe, nie rada związkowa, która już 
·raizi W1 Podobnych spraiwach U'znata sWlO\ią 
,pra/wQmocruo ść. 

- Szikody, wyrzą,dzone ostatnią po
wwzict n<l! potach, zestawli~ Statystyczna 
. I(we:spiondencya:. Na ·samym ~łą'zku dbli
cz:aJąi 's.z\lrody na prze.szlo 15 mihonów ma
rek; dotknięte byty rlliermi obsrary, obei
lffilUjące; 88934 h dkta:ry. 

- Uklady dotyczące trakta1lll haindlo
·wego mię.d'zy Niemcamu ·a Austryą b~dą 
-22 Patźdzliernika zniowu podjęte ·W Dreź
;n.ie. Austrio-Węgierska konfercncyai cel
miai fOZ"J)OlCZ'nie <Jbrady 1D paidziernil'ka. 

Z Rosyi. Car dnfa; 4 bm. ud.je-chat do 
'Rewlu celem pożegnania się z eskadrą bi:i.t
trcką. 

Z Chłn. Lud chli'ńskl z:acz.yoo się bu· 
:t'Zyić. Wprawdzile poselstw·.o angielskie 
'()Świ:a.<kzyro, że nile mai powodui d'o ooow, 
<::o fXJitwierdzU także" biskup Pa:vrer, ale z 
idrug1tej Strony do.oosz~," że bokserzy z:aqy 
~ "'"L-~ • ą LaWW "PQd~IĆ g:lowę: '•. 

Belgia zamierza obchodz1ć 75 roczni 
ce 1niepodleg~ośd. Szczep francuski i \Va

lońskh chciałby urządzi'ć szumne uroczy
st()ści, podczais gdy flaman:dczycy m&wią, 
że nie mają do radości żadnego po.1wodu. 
Od rokw 1830 wtaśnie walczyć są zmuszeni 
o utrzymanie swego języka. Zamiast uni
kać wszystkiego, coby mogto jątrzyć, nie
doipusz;cwno flamandzkiego narzecza: przy 
obraid'aich nad urządze.ndem uroczystości. 
Tak przedstruwiają sprnwę gazety niernl:e
ckie. Powiadają, że rnie trzeba dcikwaxać, 
jątrzyć. Gdy jednak cho<lzi o Polaków, 
wtedy wszystko dozw"Olone. 

Z różnych stron. 
Bochum. Na ostatnuem posiedzooiu 

knapszaiftu przy wyborze sądu rozjemcze
go., zwyciężył ,.Gewerkferajn", mi.Jd kan
dydatami ,,Ver,band'u". Pierwsi otrzymali 
9, drudzy 6 .gt-0sów. 

&chum. Maiąte'k knapszaftu wynosił 
d!n:ia 31 grudnia 1903 roku 70 mi,lionów: 824 
tys1ięcy 172 marek i 9 fenygów. Groma
dZ<l! takie sumy\ ale .inwalidom renty ukra
cal!ą. To nóe 'Situ.sznie. Potrz.eibny knapsza 
ftorw~ fund:us~ znaczny, ale nagriomadzJ1w
szy tyle mili'o1n6w, możniaby teraz: pomyś
leć o tych, którzy gl'61wn1e te mdkiny :zito
ży.li, tj. o roootnihch. 

Liitgendortmund. Żona, gómika Wa
chtera jadą1c koleją e·l-ektrycziną, ziastaJ·a 

naż.onai para:Hiżem. 

Sodingen. Kopalnfa· „M.on.t-Ceruis" 
świ-ętowała wczioraj z powodu braki1 po
pytu nai węglie. 

Gerresheim. W tutejszej hucie szkla
ne} wpa:cl.C pewien1 robotnik do. kana.fu d 
roz:b il wbi e cz:asxk e~ 

Hanower. Za: katowanie wlasniego 
dzd·ec.ka - 12-letni·ej córeczki - skazał sąd 
WIO\iskowy w ttanmverze madora ·v. Sydo
:wa. nai 4 miesi-ąice wLęxieniai ~ wyrzucenie 
z. wcitska. Za t<Y.l samo przewinienie ska
zatai swego: cza·su bmnśwkkai izba1 karna 
ż:anę majora; Sydowa. rówinii.eż na 4 miesią
ce wi.ęztienia. Rozprawa wykazała, że 
dziiewcz:ynka znosić musiała straszlilwe 
męćzamie. 

· Ostalnił wiadomoś~i.· 
D re z n o. Obraduje tu ewangieł.icki 

„Bund". Delegat z Hessen-Nassau skar
żył się, że szkoły symultannie prowadzą 
do wbojętnienia religijnego. 

Paryż. Ugoda Hiszpanii i francy i 
w sprawie Marokko jeszcze w tym tygo
dniu ma zostać podpisaną. 

W a s z y n g t o n. Generalny p.oczt
. mistrz Stanów Z}ednoczonych, Payne u
marł w poniedziałek wieczorem. Jego na
stępcą będzie minister handlu Cortelyon. 

Petersburg. Krąży pogłoska, że 
przed nadejściem pociągu, w którym car 
jechał do Odessy, przytrzymano człowie
ka, który chciał bombę położyć na tor ko
lejowy. Aresztowany nie wymlenił swe
~o naz"Wliska. 

Ro1mailości. 
Z pogrzebu na „Cesarzewiczu". świad

kowie naoczni opowfadają, że po bitwie w 
dn. 10-tym sier:pnia, kJ.e'd:'y. nia „Cesairzewi
cz:u" przystępowano <lo pogrzebauiai pole
·glyich ·W bitwie, do starsi.ego oficera Z'bli
żyl się w wesolem usposobie:nitu miniony 
majtek,, ·cafy obwi<tzat1'Y opartrunkamd, a 
posiadający oI'.der św. Jerzego i ·zapytał: 
„,z kim pa1n ka1że pogrzebać Odenwaną rę
kę". P<>chowai ją, brade, z tymi, dro które
go onai należa:la". - Ależ to rnajai ręka" -
odpowied'zfat. wesDło majtek. ,,PochiOlWai 
ją ·z. tym. który jest ci na}droższym", pora
<lzit 1oficer. Madtek odszedl i po niejakim 
czasie powróciwszy, zarapartowal ofice
rowi: ,.Pochowakm ją z nogami swego 
admi1rala". Naizw.:·sko te.go maitka dotąd 
niewiad'OIDe. 

Kalendarz. 
C z w a r t e k, 6 patdaiernika: BrnnaRa op., 

J 111tynlana, (BrQnisia w). 
p J-. t. ok, 'l października: Marka p ., Sergiu1Za, 

(Resława). 

S ł o ń c e ; w&ehodd, 11aehodą, 
.Tatro. g. 6 m. 10 g. ó. m. 22 
Pojatrl'le. g. 6 m: 12 g. 5. m. 28 

8 t a n • p o g o d y ; We wtorek cały dzień 
ład.n~ powietrze. W irodę pec.hmurno. 

T e r m o a e \ r w!ólumywał -..-c0f)ł'aj o 12 w 
po~ 10 &'.opui: R. wyżej ·ar&. . · 

Nabożeństwo polskie. 
R e ck I i n g h a u se n. 

W sobotę dnia 8 października i w mie
dz~elę 9 października będzie tu ksiądz Pol
skii sluchal spowiedzi św. W niedzielę ra
n'O o godz. 6;4 będzie Msza św. :zamówiona 
przez Tow. Serca Jezusowego. ~dc.zas 
tej Mszy św. iest wspólna Komunia św. 
czlonków Tow. Serca Jezuso-w-ego i człon
ków Różańca św. Członkowie winni sie 
wszyscy sta-w1ić w. oonaka'Ch '~ czapka::h. 
Po południu w niedzielę o godz. 3.0 jest 
palski-e nabożeI1stwo w kościele paraf ial
nym. Prosi się wszystkiich Rodaków, alby 
zadość uczynrili' S'\vajej potrz.ebie du,cho
wmej. 

BACZNOŚĆ! 
Szaoownej Publiczności: w Bruckhau

senj, Marxloh, ttambom i okolicy donosi 
się, iż w. niedzielę dnia 9 paźd'zi·ernikai od
będzie si~ wiec w sprawie zatożena towa
rzystwa loteryjnego o- godz. 11~ na: sali1 p. 
Nieseg;o \\li Bruckhausen, przy ul. Kai·serstr. 

Komitet. 

Tow. pols.-kat. św. Józefa w Holzweissig. 
W n!i1edzietę dnia 9 października o 

godz. 3~ po pot od.będzie się w loka!lu na
szem p. Schroterai zebranie. Z powodu O· 

brad w. sprawie nasze} 10-letniej rocz:n:cy 
prosfilly ()1 li-czny i punktualny udziat 

Z a.rząd. 

Towarz. gimn. „Sokół" w HolzweissJg 
urządza swą jesienną zabaw~ potącwną 
1) z. strzda:niem do tcurczy, 2) kYsDwainic:m, 
3) tańcem, J)O'dczais którego będą występy 
z ćwiczeni.ami gimn. a} z laskami, b) ćwi
czenia wolne, c) piramidy. 

Nadmieniamy, że iaku nagrody będą 
rak zawsze u na<s tylko lepsz.e rzecz.y roz
dame ·j to '\V. wartośd 4-5 m. pierwsiza na
groda. Pr<Jsimy sz:an. Rodaków z ttolz
weissig i okolicy nas licziniei O'dwie.dzić. 
Początek o godz. 20 po po:ł. Taniec o 6. O 
l'.1e2ny ltd'zia~ Rod-aczek i Roda.ków1 oraz 
dmżynę z 1okolicy uprasza. 

Czołem! Wydział. 

Tow. Naji. Serca Jezusowego w Sanders
dorłie. 

Wnied:ziel'ę .d11ia. 9 października wi lo
karlu: naszem o· godz. 4 po pol. zebranie. O 
Hc.zny i punktualny udział prO'si 

Z a rząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół'' w l(astrop. 
·W nied1zieJę dnia 9 października ()d<bę

dlzie się na sali p. Schulte-Bekrn ałYchód 
3 rocznicy założenila1 gniazda naszego, po
lą-cz1ony z: zabawą pnżegnalną dla druhów 
i R<Jida:ków do wotiska odchodzących. Pro
igraim ćw:iczen i zabawy: O godz. 4 kon
cert kapelf druha Ig. Musie.Laka, o godz. s· 
przywitanie druhów i gości, oo gooz. 6--8 
popisy gimrnastyczn-e, o godz. 8 teatr p. t.: 
,i.W ~rbeł domowy". Po teatrze palone.z i 
taniec. Spodziewamy się, iż zacni dmho,_ 
wie wraz z zaproszonemi giośćmi swą o
becoością nas · zaszczycić raczą. Czofom ! 

W ydzvat 

Tow. św. Stanisł.awa B. w Marxloh 
dooosi swym cztonkom, oraz wszystkim 
Rodakom zami·eszk~ym. w Marxloih i 
BruCikhausen„ i.ż w. niedzi'elę dnfa 9 paź
dziernika jest walne zebranie o godz. 4. 
Zebnanie wrz.ądu o. godz. pór do trzedej 
nia sabil u p. Płaca. O licz:ny udziia<l prosi 

Z a rząd·. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym czfonlrnm, iż w ni:edvlelę dnia 
9 paźdztlemdka odbędzie stę kwartalne wal
ne ubranie o godz. 5 po pol., na które się • 
w~sz.ys.tld:ch czJonków zaprasza. 

Uwaga: Tej samej ni1edzieli prz;ystę
puje towarzystwo do I(omunii św. o godz. 
.%8. Sposobność do spowiedzi św . . będzie 
w sobotę p:o po:l. oo ;godz. 4 i, w niedziel~ o 
godz. 6 rano. O licz.ny udziiał tak w I(omu
nU św. jak i. w zebraniu upraisza się. Go-
śde mJ:-le, .widziani. Zarząd • 

Towarzystwo św. Wacława w Unden 
dornosi1 swym czloukom, iż. w niedZielę dnia 
9 b. m. jest walne zebranie o godz. 4 po pol. 
na sali pos:ioozeń. Zarząd winien s[,ę sta
\Viić o godz .. 11 przed poi. za•raz: po nabo
żeństwie. Kto nie przybęmie na zebranie, 
placi ka:rę 50 fen., zarząd 1 mr. Podczas 
zebranil(lJ mamy wolne P:wu. O jak narjli
cwie5'SZY udział U'Prnsza s'.ę. Goście mile 
wid'.z·ia!m. Zarząd. 

Tow. p. op. Serca Jezusowego w ~eck-
linghausen 

donosi swym czt011lrom. iż przysz:le zebra
nie odłJ.ędz.ie się" w ru:edż:lele dnłai 9 paźd.z. 
o godz. llYa w południe. O l"'.iez.ne zebranie 
S.:ę czronkó\\~ uprana·· · Zan~ 

Tow. św. Augustyna w Rntthausen. 
Walne zebranie odbędzie się w ni~

dzielę 9 paidziernika po pol. po, polskim 
nabożeństwie. Zarząd i rewizorowie kasy 
uprasza się o s;o<lz. 0 12 przed poł. 

Uwaga: W sobotę po pol. i v..• nie
dzielę raoo jest sposobność do spowiedzi 
św. O 4 pa pol. naboieńst\YO i kazanie 
polskie. Zarazem uprasza się czl'onkó\\, 
ażeby liczniej na posiiedzerfa przyby\\iali, 
gdyż do teg-0 czasu bardzo mah garstka na 
posiedzenia prz-yibY\Va. Z a r z ą d. 

l(oło śpiewu „Kochanowski" w Eickłu 
doniosi swym członkom, iż w niedzielę dm.a 
9 bm. o godz. 4 po pol. odbędzie swe pół ... 
roczne walne zebranie. Ponieważ są \\.1ai
ne sprawy do załatwienia. wszyscy czton
h.-owie winni się stawić. Lekcya śpe\\ u 
o<lł>ęd.ze sę o godz. 8 raoo. W le'kcyi i w 
zbrainY.u U'Prasza się o liczny mizia.t. G-0-
ście mile widz1ani. Cześć pieśni pnlskiej [ 

Zarząd. __ 

Towarzystwo „Jedność" p. op. św. Ro-
dMły w Scherlebeck-Obe1"distełn 

donosi swym iczl:onkom, iż w niedz.ielę dnia 
9 października o giod'z. 4 po po~. od:będzie 
si·ę walne zebranie kwartalne, na które się 
wszystkich czlonków jak naaliczniej zapra-
sza. Gości.c mile wid'z:11ni. Zarząd. 

Towarz. św. Stanisława B. w Styrum. 
w n1iedziielę dnia 9 października przy

stępuoemy do wspólneii Komunii św. na 
d'rugi:ey Mszy św. o godz. 8. Spasobno·ść 
·do SP'C'Wti.edzu św. w sobotę po pol. i w nie
dzielę rnno w kościele Panny Maryi· "'' 
Obei;hausen. CzfonJkmvSe w>lrnni się staiwic 
w oznakach w niedzielę rano o go<lz. 3'48 
na sali pasiedzeń. O li:cmy udziait PJiotsi, 

Z a rząd. 
Uwaga: Donosu się zarazem czton

k·om, i.ż z. powodu na· przeszkody ioto~ 
grafiszy niie maglo się nasze t01Wairzystwo 
dać od.e:bnać ·W. niedz.ielę 18 wrześnf<.a, do
piero! teraz \Vl niedzielę dnia 9 październikl 
będzie nasze towarzystwo odfotografol\v'a
nie, prz.ezi polskiego fotografistę, po po·t o 
gooz. 3 t to na1 pewno. O jak nailiczniei}szy 
u dz fal czlonków prosi Z ar z ą d. 

Baczność Rodacy z parafii Dłużyńsklfei 
pod Śmigłem. 

Uwiadamiamy szan. parafian, iż ruasze 
przyszłe zebranie odbędzie się w1 niedz!Jelę 
9 pa.ździernrka o go·d~. 3 pa poi. "~ Wanne 
na saH p. Gartma111na. Dorstener Str. (R.e
stiaurntion zum Schiltzenh-Of), na które 
szan, ziomków parafian ser<leczrnie zapra
szamy, gdYź będą ważne sprawy ctmal\v~a
·ne. Wimieniu Komli,tetu 

Benon Kasp\erski. ------
Towarz. gimn. HSokół"' w Bochum. 

W przysztą sobotę dni·a 8 październrka 
o g-Ddz. 9 wt:eczorem odbędzie się zebra
nie \1,11 lokalu p. Schmieł>usoha, przy kla
sztorze. Ponieważ są ważne sprnwy do 
załatwienia, pomiędzy inncmh obór niedctó
rych członków zarządu, li1czy się na przy
bycie sz.an. czionków. Ooście mite rwi-
dz·iaini. Czołem! Wydz.lał, 

Towarz. gimn. „Sokół" w Ałtenessen 
urut<l'za w dniu 9 października swą pier
wszą rocznicę nai sali p. J. Saal, przy ko
ściele św. Jana. Uroczystość rozpoczyna 
się o god2. 4 po pot i będzlie up!ęksrona 
k-unicertem, śpiewem czteriagłlosoweim Ko
tai śpiiewu1 ,.Dz.won" w. Essen, mowainil, 
deklamac.yami\ gimnastyką, a w końcu. bę~ 
·d'Z'ie: taniec. Druhowie oraZ? czloTl1kowie 
inrnyoh towarzystw placą wstępneg;o 50 
fen., obcy przed -cztasem 75 fen., przy kJJsie 
1 mr. Na powyższą uroczystość zapra
szamy uprzejmie ca.ty okręg 7 oraz sąsie
dnie gniazda i Rodaków z Rodaczkami z 
·caM okoiUicy. Gniazda pros~my io odpis, 
czy przybędą. Czolem ! WydziaJ. 

*~!!M~lrUlłl~D-llflt~ 
Szlall. Brału i Kumotrowi 
Franciszkowi Wojciecltowicz.owii 

dniai 4 października składamy jak najser
deczniejsze życzenia. Dzi-siaq w oocy o 
pólinocy, prz;yszedt ktioś i obu<lzil n.'.3!s. W 
tern wbłyslo i' zas,zumi.:łto, ai nam s.ię też 
przypommialo, że to jest znak z niebą1 że 
ci szan. Braciszku powinsz.ować trzeba. 
Więc w Tw-0je p-rogi wstępUjemy, zd:ro. 
wiai, szczęśc:ia! Ci życzymy, żyeia do sto 
lat d'lugieg-o i blogoslawiefls.twai Bożego, 
laski z nieba i duoo chleba. Będziemy 
Boga prosić, ile starczy Siil, aibyś nam drogi 
Braciszku jak naidlu'Żej ±y~; abyś nie do
zna.I żadnej trwcigt nibyś si~ dostat do niieba 
w progi, a.żebyś GSi-ad'l na nieb"·o-s tronie 
przy Twoim świętym Patronie. Zyczymyt 
aby z:a Pt:zyczyną Twojego Patrona, k:o
chafa uę t°\\'-oJa · żooai, 'C'Zy tO ma ziemu czy 
to w niebie, nlech .żyje i będzie kolo :CJeb~e. 
Teg-0 Ci żyqą · · A. M. W. E. W. M. 

••llłłi~lo~-•DoiEtłt 



POLSKI 8KlAD lOKCIOWY w HERNE 
ulica Dnrorcowa 01•. 71, 

w miej cu pana M. Hartoga. 
Z dniem I-go października otworzyliśmy skład lokeiowy, na eo zwracamy uwagę Rodaków prosząe 

pareie naszego przedsiębiorstwa. 
o po. 

. [ 

"'~yslaw Małkowski i Sp. 
Tow. św. Antoniego w freisenbruchu. 

W nJie.dzielę dnia 9 października punk
tualnJe o godz. 4 po pot. odbędzie się nad
zwyczajne zebranie i obór nowego zairzą
<lu. O punktualne i1 liczne stawieni·e siG, 
Pros i Z a r z ą d. 

Tow. gimn. „Sokół" w Giinnigie!d 
urządza w1 niedzielę dr.iia 9 paździ,ern~ka 
jesienną zabawę, polą-czon<l z ćwiczeniami 
gimn. ti. tafrcem na. sali p. J. Darenrechta. 
Pocz.ątek o godz. 40 po pot. O jak najli
czniieliszy udział R.odaików i R.odaczek u-
prasza Wydz;lał. 

Uwaga: Zebranie 'Odbędzie się w tę 
samą n~edziielę o g-0idz. 30 po pot. O jak 
najliczniejszy udzial w zeibraniu uprasza: 

Wydział. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
· nad Renem. 

Walne zebranie Qdbędz!ie się 9 bm. -0 

godz. 4. Na porządku dziennymi są bairdz,o 
ważne sprawy do obra;dowania. I(ażdy 
cz'loneik bez wyjątku jest i0bowiązainy 
przybyć. Cztonkowie zalegli z składkami 
wi:ęceJ jak 3 miesiące, wfnni się z nt'Ch uiś
cić. O.oście mile widziiani. O Htzniy u<llziial 
pro~ z~rzą~ 

Koło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Gel-
senkirchen-Bismarck. 

MiesŁ-ęczne zebra.nie odbędzie się w 
:niedzt'.elę, 9 paźd.ztiemi:k'1! o. god!z. 4 po poJ. 
O liczny udzial uprnsza Zarząd. 

Uwaga: Lekcya Ś{)'l:ewu odbędzie się 
"Z.a.raz. p-o wielkiem nabożeństwie o godz. 
012. Cz~ść polsk~iei pieśni! Zarząd. 

·Towarzystwo gimn. „Sokół" w Alstaden 
>don.o.si swym czlorvkom. oraz. · Rddakom w 
Alstaden, iż w niedzielę odbędzie się walne 

·.zebranie \.~ lokalu Z:'~vyklych posiedwt1. 
:uprasza się szan. cztooków oraz życzli
wych nam Rodaków o liczne i pwnktual1ne 
a>rzybyciei, ponieważ są wiażne sprawy do 
~alatwienia. 

Uwaga: Druhowie, zalegający ponad 
'trz.y miesiące ze składkami nhe mają głosu. 

Czolem! W y<l!z i ał. 

Tow. św. Antoniego z Padwy; w Asseln 
donosi swym 'CZronkom, i ·ż w. nietlziele 9 
:P.aździernilrn purnktualnie o godz. 30 od
będzie sr:ę walne ·zebran:e na sali· pos.ie
dzef1. Wymagane jest, aby si-ę wszyscy 
-c:mookowie stawili, gdyż· mamy wiele :\vaż
:nych spraw do zat.atwienia. Czkm1mwie 
w~rmr z· sobą przyprowadzić jak naj·więcej 
-gości. Posie<lzeniie zarz.ądu gcidzilnę wcze
:śniei. NaJ tern zebraniu będz:ie ·o·bór kHku 
-czlornkówi zairządu,w miejs'C.e tych~ którzy 
'°dchodzą do wojska. Z a r z. ą d. 

Towarzystwo polsko.-kat. św. Barbary 
w Unser-fritz. 

Miesięczne posiedzenie odbędzie się w 
:ni-edzielę dnia 9 pawviernika r. b. o godz. 
4 po pot w lokJa:lu p. Laeve·n. O licziny 
udz.ial cz;łonków upraszai się. Goście mile 
~li.dziani. Z ar z ą cf. 

Wielki wlec w Essen. 
W niedziel~ dnia 9 pa.źdz.iern~ka odbę

~ie się wierc kow~!ii polskich, a potem wiec 
-Ogólny „Zjetdrroczenia". Bliższe szczególy 
będ'ą jeszcze dgtoszone. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec w Essen. 
Wiec kowa-H polskrkh z Westfalii odlbę

tlz.ie się '"v niedz.ielę a godz„ 11 przed pot 
n!a. sal-u p. van de LocJ, ul. Schtit.Z!enbaihrrstr. 
Program: Pofożen:e ·kowall i wsparoia: kas 
woJnyob 1J.'O kopaln'iach (Zecheniu.nterstii
tz:ungskaissen1), referent druh Brzeskot -
2) Sprawy organizacyi „Zjednocze.nta", 
3) Wyoor mężów 2:aufami'a. - O jak n2W
cznleisz.y udztl:al kowali i wcgóle wszyst
kli.ch1 I~odaków z Essen i okolicy uprasza 

„Zjednoczenie z.a w od. polskie". 

Tow. św. Wojciecha w Erłe-Middelich 
obchodzb dnia 9 października pierwszą •ro
cznicę swego istnienia z poświęceniem ch()
rą;gw;i· na: sali' pana Biischer przy ul. BF
smairc'kstr., naprzeciw ewanigielickiego ko
ś'Ciola, na którą się wszystkkh cztoruków 
nasze.go i bratni·ch towarzystw, oraz WS!Z.y
stkkh R<Ydaków i R.oda.czki z. Erle-Mi<lde
Hch i olrolicy jak najuprzejmiej zaJpra.sza. 
Także i te towa:rzystwa, które dla braku 
aidresów zaproszenia nie odebraly ·i wszy
stkie towarzystwa, które od nas zaprosznfa 
otrzymały. Porządek uroczystości jest 
:następujący: Od 1 do 04 przyjmowanie 
bratniich Towarzystw; o godz. 4 pochód 
d:o kości:dla: na polskie nabożełlstwo oraz 
poświGcenie chorągwi; po nabożeństwie u
roczysty po.chód po ni·ektórych ulica.ich 
z powrotem na salę~ gdzie będzie przywi
tanie gośc.i prze·z prze.wodni'C'zącego, kon
cert przeplatany deklamaicyami, śpiew 
cztef1oglosowy l(ola śpiewaków „ffa:rmo
nfa" z Wattenscheid itd. O g1od.z:. 08 będ'z.ie 
<Jdegrainy teatr p. tyt. ,.Lobzowiianie" (kra
kowskie wesele), na czem się na.szai uro-
czystość zakoflczy. Z ar z ą d. 

Uwaga: Zwracam uwa,gę wszystkim 
cziloJ]kom, którzy ZaJlegaią ze skl.adkaimi 
więcej jak trzy miesiące, aJby się uskutecz
nili prz.ed czasem, ponieważ uważani· będą 
jako obcy i zarazem zwracam uwagę,. że 
wszyscy ci cztonkowie, którzy pragną być 
odebrani, zechcą pomiędzy godz. 2 a 3 sta
wić się n:a sali zwyktych pasiedz.ef1. 
Muzykę. wykona' nam kapelmistrz p, Pie
tr-y1ga z Bruchu. Wstępne dla cz:łonkó-..v 
wszystkich towarz.ystw 30 fen., dla gości 
60 fen. Sp001ziewamy się., iż na's Rodacy 
jak naj!i.cznie;f odwiedzą. 

Walenty Napierała, przew. 

"*-·-~---~--·-Szal1JOW111emu druhowi• 
MICHAŁOWI GALUSIKOWI 

oraz jego narzeczone.j 
panlllie MARY ANNIE LIS 

w dniu ślubu (8 b. m.) zaisyłiaimy jak nai
szcz;ersze życze:nia. Mtoda paira nie:ch ży
je! W ~m~e.niitu druhów ćwkzących 

Nacułnik. ••••Hff•t-t=tt:• 
iilłtJł•-!ff •D•••• 

Drogiemu brad1icowr, szwagrowr 
kum10tmwi 

MICHAŁOWI GALUSIKOWI, 
oraz jego na-rzecz.onej 

pannie MARYANNIE LIS 
skbdamy w dn~u ślubu (8 b. m.) naijszcz:er
sze życzenia 1i po trzykroć wykrzykujemy: 
Ml-oda parn r.i:ech żY\le! Tego wam życzą 

Michał Sołtysiak i żona. 

fliłt!UI01UlUttłł0lU10~JłHI -~ 

Wlelkf wlec polski 1 leumDhl 
o<lbędzie się w niedzielę dnia 9 paźdzrierni
ka b. t. po pot. o' go-dz. 3 w sa1H p. Eickhof
fa, przy ulicy Knilppelstr. Na wiiecu będą 
omawia1ne sprawy tyczące się PO'laków na 
obczyźnie oraiz, sprawy zaw1odoiw~1i poi
&kieł orgainizwcyi. Na wiec ten zapr::i1Sza 
siię szan. R.odaków z Neumi.ihl, Buschha·u
sen). Marxloh, Bruckhausen, 1ia11111born. Mei
derich i oakolicy. Przybędzi·e też mó\Vca 
zamiejscowy. 

„Zjednc:czeinie zawodowe polskie". 

Wiec w A.plcrbeck. 
rnlbęd'zre si·ę w nie<l1zielę d!nfa 9 paź.(faierni
ka o gadz. 4 n:a sali p. T. Erdmanna. ulr.ica 
Chausseestr. przy koleii elektr. - Rodacy 
z ca4'ei okut:•cy Wi-ckede, Asseln i1 Apler
beck, 1rJi·ecłtaj na wiec ten podążą. Będ~ 
tam pomsz0ine r'ozmaitc spra\\ry robotni
cze i organl:zacyi zawodowej. 

„Zjednoczenie zawod. f<{))skie". 

('zeladnik 
t o 

kra wł ee kl 
odpowied.oi nn duże 
eztuki, potrzebny r.d za
rBIE na otałe zntrud.nlcnie. 

~ ~· Cotylko wyszły [QJ[QJ[Q)[Q)[Q){g 

ksi<\żki do nabożeństwa: W. We7na. 
k r a w i e • p o l 111 le i, 

Uarx1n>h. Wltllłen-
1tr. n.r. 35. m DO BOGA. Mały zgrabny format dla dzieol. 

POBOŻNE MODŁ V. Mały zgrabny forllllll 
dla młodzieży. 

Slu.!ąea polska 
?.najdzie miejsce za.raz 
lub ló tego miesiąca. m MÓDLMY SIĘ. gredni fm•mat. 

BOŻE BĄDŹ MltOŚCIW. Powszecbnt. 
ooniona książka dla dorosłych, w zgrab-W:ofia JłiMl~\ia, 

HOR.s·r-EMSCH ER. m nym formacle. , 

BOŻE BĄDŻ ,„IŁOSCIW. (DrukowDI ····-·· wielkiemi, tluswmi literami.) 

ŚPIEWNIK KOŚCIELNY pod tytułem: 
Bbiló;J,! ąfł.JW1~1j) l1!. D.ft.~ Uft7• 
w~;,ob lł'{tHi11tt k~oi@lu~ll. 
zestawił do pobożnego użytku w kosclele 
i w domu X. F. Odrowski, pleban w Na
wrze, 2 dedaulem treściwej książki 
de uabożeństwa. - Dogodny format.. 

Perki 
po ne.jtań3~ych cenach 
poleca m 
;J. WJerzbli1skł, 
lch1n·rl•. przy Ka-

stropie. 
„ Dla. Mengede, Rauxel, 
Kastrop ttd. dotdarc?.am 
perki wagonami. Za
mówienia m<iż11a usku
te~niać przez kartę po-

m - · ?a i gustowna oprawa. Stron 368. 
N"' • , " , ;e ksl~ik! znsp1tmu ą w aprobato Przośwlat111 
Wla~i. . Jłej i steranie wykenua w gustownych eprawaai. 

Btspfzuająaym rusełam na żądanłe mój cenołi. m S. Suszczyński, Toruń (Thorn). • 
Draiaraia aak.ła4awa. in treli gat i ~urteuy skład papiU& 

ce;towq. 

W8ulk•4.'I towAry 
llol-Oai•I•" ltO ~e
naeh rzetel•Jeh. 

Wszystkie powytej wymienione książki 
są <lo nabycia 

·····-· w Księgarni Wiarusa Palskiego Bochum, 
Choroby 

kobłeee. 
bralt krwi, blednico. rany 
na nogach, żyły kurczo
wo, lec?.yłam we wielu 
przypadkach ze ekut
ldem. 

Pani Wolff, 
BOCLUM Kreuzstr. 15 

Jlaltheseratr. 17'. 

(w poblifa dworca gló- D"'"•„flll••Olllll~„ •• „.„.„.„ ••••• ~ 
wnego). 

\fi elki wiec polski 
w Diisseldorfie 

w sprawie cpieki· duchownej dLa1 Dilssel· 
dorffu, Ger.reshdmu i. oko!rcy odbędzie ·się 
w1 niedzi.elę dniia 9 październkia o god'z. 2 
po po.I„ .na saH hotelu .,.R.einis·cher liof"", 
przy ulicy friedrichstr. 13-15. Omarw(·a
ne będą sprawy dotyczące regularnych i 
częśóeiszych naoożei'1stw polskic.h. Puią.
·cflainem przetOI jest, aiby Rodacy jak t1lf11licz
nieJszyi wdz(ał \v1z.ięli w wiecu. 

I( om it et. 

Wlec w LOtgendertmund. 
Wiec .,Ziedn'0czenia'' odbędzie si:ę w 

niedzielę przysz1ą dnia 9 października na 
dą sprarwy robncze orga:n.i'zaC'yU przeto, li
cz.ny udział Rodaków z okolicy po.żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Dom polski " Bottropie. 
Dotąd wpJynęło 1197,05 mr. Wszełkie 

skladki na powyższy cel posylać można pod 
adresem: Jan Swoboda, mistrz krawiecki, 
Bottrop. Westf. 

• '1 • •• , - /'!' r: r :: 

Gwiazdka niedaleko! 
l(ażdy, ktoby chciał żonce swej spra

wić uciechę, ma sposobność zamówić do
brą maszynę do szycia. Od dziś, kto się 
przez „ Wiarusa" zgłosi listownie„ otrzyma . 
za gotówkę 15 procent, a na wypłatę 5 
procent taniej. Żaden niemiec tego nffe da
ie. Sprzedaję także meble i kołowce. O 
uwzględnienie prosi 

\Valenty Nowak. 
w Altene.ssen, Bruckmannstr. 92. 

' - .., ~ • • . „ I' ' ,1 )1 ' 

Jeszcze Die zapóźno! 
Zwracamy się do naszych Szaoownyc 

Czytelników z gorącą prośbą, aby nie usta 
wali w agltacyi za „ Wiarusem Polski1111 

Wiadomo, iż dużo jeszcze Polaków n.a ~ 
czyźnle nie ma żadnej gazety polskiej, iJll 
abonują gazety niemieckie. ChodlZi o u 
aby wyrugować z domów polskich wsZJ 
stkie polakożercze bibuty, iżby nie· zatn 
wały ducha polskiego ludu naszego na oo 
czyinie. Kto więc szczerze pragnie, ab 
Polacy na obczyźnie się nie zniemczYI 
mech dokłada starań, aby każdy Polak• 
obczyźnie czytał „ Wiarusa Polskiego' 
który gorliwie z·walcza zachcianki genDl 
nizatorów. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermH bei dem Kaiserl 

chen Postamt ein Exemplar der Zeittll 

„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitu-m 

preisliste 128) filr das IV. Qua.rta.l 1~ 

und' zaihe a.n Abonnernent und Bestellge 
1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhaJten zu haben b 
&cheinigt. 

I I • • • • • , d. • • . . 1~ 

Kałserl. PMtamt • . . 



lir. 231·. Boohnm, piątek 7-go października 1904. Bok 14 • 

• Codzienne pi~« 1.tdowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym;- politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem did poświątecznych. 
il Przedplata kwartalna n. poczcie i u listowych wynosi 

1 mr. 5-0 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarns Polski" zapisany Jest w cenniku oocztowym 

W Imię Baże za Wiarę i DJczvz~ę l 
?::i inser~ty pla~i się za wiersz petytowy 15 fen., a ~· 
c~lcs1z.ema zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
c~s4~ o~~~sz;i •. otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
F:-:lsk;e).!O nalezy frankować i podać w nich doklad-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. r,v ajres piszacea:o. f-(ękopisów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Dr~karnia. i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy ld.aJtheserstrasse m. 17. - Adres: „„Wio.rus Polski", Bochum. ~ 

Rfiłzłce polscy! Uczcie liziecł swe 
mó4 oątać I płsać po JłOlskn r Nie iest 
Polakiem, kto 1Joto1118tw-t1 BW•u ZJłiem· 
"zyć się pozwoli! 

Z wy,adków dnia. 
Zadanie nauczycieM ludowrych w ~,ostmar

kach" coraz więcej się rozszerza. 
,,Dzjennik Poznai1ski<" ogfasza nast(- · 

pujący cicl\'awy cyrkularz rozsyfany do 
nauczycieli w Księstwie: 

Dyskretne1 
Do pana 11auczyciela.„ •. 

\V' ••••• 
.. Wielce sza1110\v~iny panie! 

WiellQkroinie udawali się <lo nmie rc
jlektanci na kupno ~ub sprz.edaż: mniedszw;h 
i sredniich posiadłości:. ChciatbY'm1 życze
niom tym jaknajrychłej dogod!ził, dla tego 
proszę pana o uwfa.domieJ1ie mn1ei, czy w · 
miejscowśd paińskieu lub ~ąsiednich wsiach 
kt&ry1mlwiek wtaściciel w.!'0śdaf1ski1 lub 
ziemski, mniejsza o to, czy niem:iieckieJ, czy 
IJ<)lskiej narodowości, posiadtoś-ć swą chce 
sprzedać. 

Proszę o jaknafry'Chleiszą odpowiedź, 
bo spóźniona pora roku· zmusza uo pośpie
chu. - Nadmieniam jeszcze, że przypu
szczailnie będę mógł szanownemu panu, za 
udzielenie adresówi późnie~. pn sprzedaży 
cdn()Śl1·:!1i posiradfości! udz.ielić stówwine~o 
wynaigrodz.enia.. 

Z uszanO\vaniem 
E. Br a u n, 

obecn·ie d'ziedzi·c a przedtem krót dzie·r
żarwca domeny". 

StusZinie zau waiża: „ O ręd.": 
Czem więc musi· być dzisi'<ł!j pruski 

nauczyciel ludowy? Musi być germaniza
c torem dzieci za pomocą kija, dtQnosidelem, 

a teraz jeszcze pokątnym agentem. SZJczy-
1 tne zaprawdę pojmowa111ia. pedagogiki. Je
żeli dotąd, cufagi nle podkopały zaufania 
ludu do nauczycieli. to pon~żająca dz;iałal

~ Il(}ŚĆ _v.ryżej przy~oczoncgo rodzaju nieza
. \\!<Jdrne do tego s 1 ę przyczyni. 

Wiec protestujący odbył się w Śmiglu 

w ubiegłą niedzielę w strzelni:cy. Przew10-
dniczył ks. pf()b. Wiśni•e\\"Ski z. Czacza~ 

1 
,P{)'. prziemówie:nfach posia: dr. Ska-

rzynsk1ego, gospodarza p. Marciniaka z 
• lubnky, ks. Wolniewicza z. P.nlskiego Wil
' kowa i p. dm. Dziembowskiego z Pozna

nia, przyjęto Jednoglośnie następuJącą re
Z()lucyę: 

.,Zebrani na wieCU' w Sm'.1glu dnifcł) 2. 
Paździierni1ka 1904, wiecownicy· jednogłio
śrnie protestują przeciw nowej ustawie o
sadniczej, chcącej Polaków. ogolo.<lzić i wy-

1 P:z~ć z_ gleby rodzinn~, bo prawn to sprze
c1w1a się: 

1) róWll1()ści wszystkich obywateii 
Przed prawem. 

2) obowiązkom rządu staraniai się o · 
dobr-0byt materyalny swych poddanyd1 
bez różnicy wiary i, narodłowości. 

3) moralności i prnwdzi.wej kulturze, 
4) przysiędze wszystkich urzędników 

Par:1stwmvych, iż będą, traktowalii ot>ywa
teh według sumienia. i sprawiedliwości. 

Telegramy. 
Ha n owe. r. Major Syd-Ow założył 

rewizyę przeciw Wyrokowi sądu w()fen" 
nego. · 

Londyn~ Do Lłboes (w Portugalii) 
Przybył angWski parowiec „Augustine" z 
8 rozbitkami ir~ckiego parowca „Kełnwn
tin'k", który utoe~t· w drodze z C1A1rnego 
Morza do Aatwerpii wraz ·z 7 ludimi ~a
łogl. 

B r u n ś w i k. Od 25 wrześma dD \ 
października zaszło w ksł~twie bru11świc-r 
Idem 55 WYIJ'ldków szkarlatyny. 

aby się garnęła PQd' skrzydlai „,Sokola", 
Czołem! Druh. 

D et m o I d. Sełm Jt-OStanowił sprawę '. Na zaczepki tł:ortmundzłdego „Dzienm1rn" 
następstwa rejenta rozpatrzeł w komisyi. odpo,vfodzieć dotychczas nie mogliśmy, 
Rozprawa plenarna nastąpi w piątek. gdyż z winy poczty począwszy od' 1 bm. 

Ha m bur g v. d. H~ Ambasador nie- gM:ety tej nie odebraJiśmy. Dzi·ś dopiero 
miecki w Rzymie hr. Monts bawi tutaj u krótko przed ukończeniem redakcyi· otrzy-
hr. Biilowa. maliiśmy wszystkie zalegfe numery,, które 

K 0 J 0 11 i a. Kongres przeciw literatu- znowu dekawe rzucają św.iaUo na wysłal1-
rze n.iemorałniej. rozpoczął tutaj wczoraj ca ~,wyższych polityków". Zarzutamil je-
swe obrady. ·' go zająć roożemy się d10piiero w przyszłym 

numerze. 
N owy jork. Konierencyę pok.oio

wą zamierza prezydent Roosewełt zwoblć 
·dopiero po ukończeniu wojny rosyjsko-ja„ 
pufisklie}. 

Polacy na obczyźnie, 

Sprockboveł. Po pierwszy raz byłem 
na v.riecu polskim tutaj na obczymie, i 
to w ubie.gląi niedzielę w Linden_ Bardzo 
sie u'Cieszyłem, że w Linden 1est 1eszcz~ 
duż.o Polaków,· którzy nie są ohojętni1 dla 
języka o}czystego . Różni mówcy tak pięk
nie nam wyłusxczylii nasze obowiązki na
rodowe i spoleczne, to też mowy iich za
p-ewnie nie byly gt'>ochem rzuconym o 
ścianę, lecz Rodacy usłyszane rady w czyn 
zamien1ą. Przytem jeszcze muszę nadmie
ni'ć., że bardzo by nam się przydalo towa
rzystwo z. Welper przenieść d:o tlattingen. 
Ro.d'aków w tlattingeTl!, WinZ\, Breden
sche-id, Sprockhóvel, Blankenstein i Wel
per jest tyle, że towarzystwo mogloby do
brze istnieć, ai do Iiattingen m~e1iby WISZ,Y

scy niedalego0 na zebrania. A więc obrudź
my się z 11śpienia ! 

Polak z Sproc-khovet. 
(Zarząd Tow. św. Stanisław-a. w Wei

()er przyrzekł zrobić odpowiie<lnie kmki. w 
celu P·Od'źwignięcia towarzystwa. Re<l.) 

Grepina. Z weso.lą po s.mutilrnch PO·
dzielic muszę się nowiną. Na1sz .,Sokól" 
urzą<lzil swą pierwszą zabawę w niedzielę 
2 paźdzern!ka. Drużyna lkznie się stawifa 
i to nawet z dalszych stron. Do ćv.nicze1i 
laskowych wystąpiło ·około 30 <lmhów, do 
wolnych zaś 12. Oprócz ·ćwiczeń wolnych 
i .laskami <lmżyna przed'staw1la 2 większe 
piramidy. , . Sokó~" w Greppi•nie posi'ada 
m ir u tamtejszych Rodaków, bo bardzo li
cznie na zabawę się zebralL, popierając na
sze gniazdo. 

Nie chcę tu ani gani0ć, ani chwalić, ho 
wszystki'em pochwala się naleiy, żei w 
tYmi krótkim czasie tyle s:ę nauczyliśmy, 
a teraz teru raźniej, tern ochotniej bierzmy 
sę do ćwiiczeń, do gi1mnasty1ki ! 

I(u końcowi druh zastępca prezesa 
Mrozek z Greppiny podziękowal za tak li
czny udział tllrużynie i publiczności ,ai druh 
zast. prezesa Placydziak z łfolzweissig za
chęcal ml-odzież do gimn.astykt w go.racych 
słowach. Druh I(. pozdrowil nas z: polece
nia wyd!ziafo zwią.zku ,„Sok0Mw 11 polskich 
i doniósf, że gniazdo nasz.e otrzyma jako 

~ subwencyę pienvszy przyrząd - poręcze. 
Drużyna' wi.ałdorrrość tę z zapałem przyję
ła wolają,c: ~Cz.otem"! naszemu Wyd'zia
lowil Do upiększenia zabawy przy.czynili 
się druhowie Królak, Wawrzyn~;ik 1 Mr·o-
zek. Czntem ! Sokół. 

--· 
Liitgend~rtmund. Dnia 25 września 

oibchodzil nasz „Sokó1'' pienvszą roc:z.niicę 
istnieni·a przy licznym trdziałe ·druhów i 
gości. Teatr, pod kierownictwem druha 
Cichego udał się ®brze, z.9. oo amatorkom 
i amatorom gromkie ,.Czołem"! składa
damy. Zachęcamy Rodaków z Ltitgen
dortmund, a· przedwszystkiem mła<lzie1ż, 

Rohłinghauseu. Jak nam wJado.mo 
ClZ'ytelniic:yf' z dniem1 15 września 1z:aczęla 

wychod:zić nasze pismo „Wiarus Plolski" 
w wielkim formacie. Z wiel'ki:ern za<l\crwo
leniem pod:z.iwialiśmy perwszy egz.emplarz 

~ ,~Wiarusa.Polskiego", iż1 stał się tak oka„ 
zalym. Do tego czasu1 narzekali> niektórzy 
Rodacy, iż ~.Wiarus Polski" wy.ch-O<lzW w . 
mafym formacie. Dziś sza.n. Rodacy, nie 
ma żadnej wymówki, bo p:Wfarus P.olsiki" 
wychodzi w wi'elkim formacie, du.żo w nim 
do czytania i tylko wymów'kai fo nieslusz
nai, jeżelf dziś jeszcze kro ma „blat" nie
miecki niby dła tego, że jest większyi, niż 
gazety polskie. Wiadomo nam. szan. ro"" 
<fa.cy, jak od samego założenia pracował 
>,Wiarus Polski" zawsze gorliwie. w obro
nie wiary naszei·. w o0bronie naszeó narodo- / 
wośd i w obronie naszego spotec:zeństwa, 
dlatego mdacy po\vinniśmy ro-zszerzać · 
„Wi1arusa Polskiego", bo on st.oł zaiwisze 
nie zachwiainy wi obronie. praw naszych 
narodowych., dfa tego precz, z .,blatami" z 
domów: naszych1, a niech zawita do strze
chy Polaka polska gazeta. Na ·dowód na
szej życzli-wości szan. mdacy, zijedn.ajmy 
każdy jednego ab-Onenta· pismu naszemrn. 
Zachęcajmy zatem krewnycł( znajomych, 
kolegów, aby; jak naijp.rędzej pospies;zyJi na 
p.acztę i z~pisali „Wiarusa Polskiego" na 
czwairty kwartał. Choć już kwarta~ roz
poczęto zapisać gazetę można• , a1 gdy się 
dopłaci 10 fen. to poczta od' początku nu-
mery dostarczy. Kasper. 

Recklinghausen. Szanowni Rodaicy \V 

I(eckli11ghause11 ! Czytamy często kore
spondencye z Bruchu, które pisz:e pan 
Smialy. Ja też parę słów chcę napisać, 
bo iuż dalej nie: mogę, prze'Patrzeć, co się 
to nieraz z naszą mlO'dzieżą: dzieje. Czy 
rozum potradH, czy co? Idę sobie razu 
pewnego rano, patrzę, jedz·ie wesele. A 
jakie wesele? Trza zaczekać i z.obaczyć. 
Patrzę a to polskie. Poznatem pana mło
fog<O. Ale cóż, kiedy z jakąś Oustą czy 
Gretą wziął ślub. Ażem struĆhJal ! Ntgdy
bym się nie byl spodzi-ewat aby p. Walen
ty się ta:k dalece m6gl zapomnieć, , i niem~ 
kę wziąć za l)onę. Przyjaciel mQi na to: 
bo Polki dla niego nie dość ładne. Stach 
też nie lepiej zmbil. Wziąt s-0bie także 
Gretę za żonę, niemk~ i łuterkę i pono go 
aż sam pan pastor tlo ślubu szukał. Z 
niemkami nie trzeba zawierać z.najomości, 
a nie będzre tyle malżeństw1 mieszanych. 
Kochanr Rodacy! Nie róbcie ha(1b:y i 
zgryroiy Pola'kom na obczyźnie. Bierzcie 
sobie za żony tyłko nasze dorodne Kasie, 
Marynki, Franie. Władzie•, Stanie. Panien 
zaś polskich nie brak już i na obczyźnie. 
W Polsce zaś karoy pe\rnie ma znaromo
śd to i o polską ż·onę nie trudno. Muszę 
się też spytać, gdzie polski· .,Sokó.~" '. gidzie 
polskie towarzystwo śpiewlb, na które,gD 
zalożenie się zanosiło, a jakoś o tern uci
chfo? Proszę starszych Rbdaków z Reck
linghausen, aby młodzieży pomog1i po\rn
łać do życia ,r.Sokofa". 

St. Nieśmiały. 

Spór • ir-.• kłłląż~ey 
1 w księstw.Je Lfppe nabiera formy coraz 

ostrzetszej. 
Teraz dopiero po uroczystościach ża

l1obnych oglaszaią gazety telegraIIll. jaki 
cesa:rz niemiecki wystósowal do hr. Leo
polda, syna zmarłego rejenta .Ernesta. 

Brzmi on: 
,,Przyijm~j Pan wyrazy współczucia z 

powodu śmierci ojca. Poniewaiż strona 
prawna żadną, miarą nie jest v.ryjaśn~ona, 
wi~c obJęda ruidów ze strony Pana uznać 
nie mogę i na zaprzysiężenie wojska nie 
pozwalam." 

NadZ'\vyczau ostry ton teg(). telegramu 
podtpada tutaj każdemu i naprowadza na. 
sąd, że cesarz niemiecki rnie Jest przychyl
nie usposobiiony dla domu lTr. Biesterfel
d'ów, co zresztą już dawnie:Qszy spór wyka
zał. 

Dotąd nie wia·domo, czy; rada zwią
zkowa sama sprrawę podejmi:e, czy też wy. 
znaczy sąd rozjemczy. 

Podpada jednakowoż., że rada zwią.
z'kOJWa wówczas nie zaprotesto0wal~ gdy 
sejm księstwa Lippe uchwalił, że synmvie 
Z'marletgo br. Ernesta mają p·osiadać pra
W{J do następstwa w rządach. 

~,Rh. Westf. Ztg." stwierdza, że w ka
żdym razie spór ten jest niekorzystnym tak 
dla cesarza niemieckiego samego1, uak dla 
całego monarchicznego porządku w Rze
szy. StanGwisko zajęte przez Wilhelrwt, Il. 
naipsu.je wiele knvi pomiędzy panUiiącymi 
książętami niemieckimi, i może nasunąć 
pytaniei. jakie właściwie korzyści mają 
państw.a związkowe przez swoją prz.YITTa
leżność do cesarstwa niemieckiego, które 
nie posiada zbyt wielu. przyjacioL 

Zwlaszcza obraźliwe lekceważenie 
mieszcza,r1shva przez pomiatanie potomka
mi z matki nieszla·chcianki (w rodzinie Bie
sterfe-ldó'"~) może nakłonić stany nieszla
checkie do przeglądu d()móiw panutlących, 
celem stwie.rcl!zeniia, które z nich pad 
względem moralnym i politycznym są go
dne do spra\vowania rządów nad wolnymi 
:ob.r watelami. Zapewne nie wiele dornów 
panU>Ją-cych z przeglądu takiego: wyszfoby 
zwycięsko. 

Uwagi te poważnej gazety niemieckiej 
są nader znamienne. 

Pod•obnie wyrarlają się także inne ga
zety . .,Beri. Ta-gbl." żąda, aiby wobec 
staniowiska, zajętego przez cesarza kainic-. 
łerz Biilow1 W'niós.f o dymi-syę, 

Odenwa. 
. Po wyhll'dlmvaniu za laską Bożą i po

mocą, mi.f.osiernych rodaków kośdola w 
Kotdrąbi'u, -myślałem przennós!szy się za 
"woląi Najprzewielebniejszego Ks. Arcypa-
sterza na probostwo do Janówca oddać 
si~, ile m~ sily na starsze lafa starczą pnr
cy dUchownej i spok-cznej. Tymczasem 
wskutek wizytacyi Naojprzewielelmiejszego 
Ks. Arcypasterza roku 1898 tu odbytej do
stalo mi. się ciężkie zdanie z roztkazu Nai
wyiższego Dostcl}nika., aby przebudować 
tutejszy kościót tak szczupły i niedosta.
tecz-ny dla p.ara.fii a wyglądający raczej na 
szopę lub ·coś podobnego, ale nie na kościól. 
Ulegając ch~nie wo-li Najwyiższego 
Zwierzchnika Dyecezyi wziąf em się zaraz 
d-0 zbierania skla<lek najpierw w parafii, 
aby. świętej Barbarze, której cudoWlny O'

braz (załączam) tu w parafii .we wieikiei 
czci i Wi nabożer1stwie dfa licznych łask 
któryichi para·fianie i dzi& 01d tej f}rzemożneJ 
patronki doznają, godniejszy zbudować 
przybytek. Słusznie mówi1 Nai.iIJrz. I(s. Ar
cypasterz, w swoim tegorocznym okólniku 
iż nie potrzebujemy wysyłać p1eniedzy ~ 
~b.ce stmny d-0 miejsc curdow'rlych, bo na-



va z>cmfa zasfana obfic:e '«."'cuda hogatem· 
świątynirun'.·, któTe jed.."'lakż.e ja·ko bicdn{! f 
lKldt!paale na gwalt wol&tą o ódhuoowanie 
ł iraprawy. 

Tu. "11 Janó"\\"eu, iak w starych doku
nlCntach sie doczytafem - najstarszy z r. 
1676 tegtament Macieja Orochmvickiego 
Lmvczego Kaliskiego (~tarszc dokum-enta 
wr ()gólnym JJ()źarze w roku 1688 sie spa-
1il'y) - wspomina o tem, że babka tegoż 
Imci Pani Splawska dziedZ'.czka Bmdzy
nia z. 'V.'idzięczności za doznane od św. Bar
ba,ry cudowne laski wlasnym kosztem ka
plicę tejże odnowiła. Przed tymże obra
Zein modli się syn Madeja Stanisław~ g<iy 
iegna rodziców:, aby za królem Janem po
dążyć pod Wiedeń ratować chrześci'af1-
:stwio ,a wróciwszy składa św. Btl!rbarzc 
srebrne wotum za szcze.śli'wy powrót. 
-Obraz zdobią, jeszcze dzisia,j liczne WQta. 

Chwila jednakże obecna nie bardzo po ... 
myślna, aby parafia sama mogla· wystawić 
świątynię, której rysunek znany architekt 
pani Langer z. Wrocławia ku zatllo,,volnieniu 
l(sięd:za Arcybiskuµa już wygotował -
aczkolwile'k przyznać mogę, że parafianie 
nie skąpią na ten cel swego grosza. mimo 
c:orazi większej biedy w1 okDlicy - ponie
waż otaczają ją zewsząd madątki kolonjrza
..cył, ai wspanialość zoorów na okofo. kosz
tem fiskusa wystaw:onycll( biedę te naszą 
tem bairdziej uwydatnia'., dla tego za po·-
2.\roleniem Najprz~ Arcypasterz.a na 111.JOcY 
najwyższego dekretu z: dniai 3-gn lutego r. 
1900. Ni:. 117/1900 O. udaję się do serc mi
fosi-erny:ch o pomoc, abym rnógt wystawić 
świątynię wskazuyącą gdzie szukać opar
cia w <lzisiejszych trudnych czasac:h. t-

Proszę \Vięc pokornie clFodaż ty ' 0 1 o 
maJy rclatek,, a nie proszę za <larmoi, bo pa
rafi:anie Janowieccy polecać będą opiece 
św. BarbaTy łaskawych damdawców. 

U w a g a. Przy każdyrn d'atk.ui proszę 
uprzejmJe dodać, iż datek jest wyłącznie 
na.i ·dobro i witasność pair.afian. 

Janówlec, (J anowitz. Bezirk Bromber:g). 
Ks. Proboszcz Z. Sypniews~, 

Radzca· duchowny 

Z wojny. rosyjsko-japońskiej. 
J eneral Stoessel <lonosi carovł-1' w te

legramie z. dnia 28 wrześniia, że czterotlnfo
WY1 szturm Japoi1czyków został odparty z 
"'Wi.elkiemi stratami po stronie ja})Oi1skiej. 
OdJ 19 do 27 września bombardowali Ja
pończycy twier<lzę bez przerwy i sztunno 
walii od strony, pófnocnej i zachodniej. 
Wszystkie atakL odparto. Japończycy zdo 
bylitiedirl'akO·WQŻ wodociągi, które są ZU!}el

nie znisz.crone. 
Podczas ostatniego sztum1u .na Port 

Artura Japo11czycy kilkakrotnie atakowali 
wzgórz.e Węglowe, pu'fłłkt bardzo wa!i.ny 
dla Rosyan. 

Dnia 22 września Japofrczycy zatlęli 

RE SlJRREKTURI 
/ 

I 

Powieść 

J. L l(rarszewskieg-o. 

(Ciąg dalszy.) 

- Oo lu<l'Zie na to? - pytał. 
- A ·oo im: do tego? Ludzfom· nigdy 

oogod-z.ić niiepodcibna. Jedni -się d1ziiW1Ują, 
hm~ szytl~ i przeszkauzaJą. 

Marszałek 'bylby s.!uchat dłużej, Ieicz 
gQspodlarz, potrzeibujący spotz.y1nkw, utkto
ni1f ·się. ~ wiyszedł. 

Nowiny, które spaidly na tuna Bo.le
silaiwa, I>G'ruszyJy go 'Clo żywego. Poszedł 
spać gniewny. Nazajutrz, odibywszy bar
dro sta:ram1ą tualet~ ponjeważ byla pl.ękna 
pog-ooai, pieszo pos.ze<lł ku patacorwi. J ui 
z b~ potwej ulicy zupefnie 1lnny prz.edstarwial 
isi~ widok. Marszałek stanąl Z1duni.J0I1y. 
Ręce za:l'ożywszy, wpatrywar się dtwgo, 
nim bliżc.iJ postąpil. Par.ac JX)ma!owany byl 
na kolor ka.rn~emfa i {)'Okryty ood1em, ~ie
dz:QlleC obczalo r:i0we ogroic:Lzenie1 -

wszędzie panowala czystość wmrowa. 
Wolnym krokiem rzbEżal siE: ku 

drzv.rCl()Il1, g<l:y s'.ę w nkh ukazala P 1iotru
ska. ZdaJeka paznafa marszalka: i z a ... 
twartemi rękami wybiegl.a przed.w' niemu. 

Ona tylko, wierna przeszlości, pozo
stafa t~ samo brudno ii nectzn~e. odziana. 
Me dając marsv.ilkowi przyj~ do słowa, 
ręką wskazała na pałoc. 

.-- Wklzi. pan, widzi, oo Z"rutili? po
znaje wxi? Gdyby oosza iri.ebosxcrlta-oży. 
ła, umkrtaby dn~i rw; 2J desperacyi. Ja 
oczy wy.plakn.j~.. Blag.a.fam, prosi1am, do 
u&i µaJti.w'ce pgaalarm : ZQSt~a, i'* by„ 

tę piozycyę , \\~drapawszy się u'Śród nzj
\Y:iększych trudności na stromy stok '\\"lió~ 
rza. Poniewai odebranie tel pozycyi by
ło ha.-rdz.o niebezpieczne, Jeineral Stoessel 
nie chcia~ \\ryda.ć rozkaza:u ataku;, lecz za
pytał, kto pójdzie na ocootnika. Zgrosilo 
si~ bardzo wielu tolnierzy i oficerów. 
Wzięli on:i ręczne granaty i po rozpaczli
w~ walce udalo si~ im spędzić Japoń
czykóWl ze wszystkich tam zajętych pozy
c~. Rosyan1e occniaiią wysokość strat Ja
poriskich na. IO OOO ludzi. 

30 wrześni.a doniósl Stoesseł. te po 
ostatnich sztu1rmach nastąpil ·w•zglęrlny 

spokój. Nieprzyjadel zblLża się powoli. 
Bombardowanie twi"erdzy z.ewm~trzncj i 
fortó.1w trwa dalej. Zatoga: p.o<leUmuje czę
sto wycieczki. Usposobienre wfoierzy jest 
znakomite. Codziennre powracają ze szpi
tala ranni do frontu. 

Z Szangaliu do.oosi1 Morni1n.gPl()st", że 
w ! Porcie Artura panuje b-raik Wl(}dy oo pi
cia„ Ciężkie dziala z okrętów: wojennych 
wysad·zaj::i, na ląd. 

~.Ber!. Tag bi.'' donos~ z Muk<le!!m, że 
stan wujsk rosyjskich jest wyborny. Wie
lu maruderów powróciło już do szereJgów. 
Obecnie wiojska ·msyjskie są licmietrsze, 
niż pod Liaojangiiem; te \vojska ni·e s.:1 je
szcze rozdzielone na diw.ie armije, le'cz. po
wstają p·o-d wytączną. komendą l(urop.at-
kina. · 

\Vsle na potudniu i wscho<l:zi·e od' Mu
kdenu opuścifa ludność chińska z. obawy 
przed prawdopodobnem stanciem tam!'le. 

J apol1czycy budują WJ Liaotangw i w 
tla}czeng' leże zimowe. J aik: s ::ę obecnie 
okazuae mieli onr w bitwa.eh pod Liaoja:n
gienI:t najwyżej 10 dywizyi, t. i. ra.zem 
140 OOO żotnierzy. Dalsze dyi\Vlllzye nade
szly dopiero póiniei z południa·. 

Operujące \V zachodniej cz~ści Man
dlżuryi oddziaty japDńskie poslu.gurlą sic 
Chunhuzami: <l!~ celów wywiaidmv.czy.ch. 
Rosyjs.,.ł(a kawalerya Jest tam· silną. W o
staitnich dniach odbywały się tam miale 
po.tyczki międ:Zy przedniemi· strażam~. 

We<ltuig rosyjskie~ "Birzew. WUed'." 
uzbroili Japiończycy 1cale oddztaly ChL11czy 
ków w starsze karabiny i uży,waiJą id1 ja·
ko wojsko regu.Iarne. 

R.()syamie wzmocnili: swe stan:ewiska 
nad rzeką Hu1n. 

KupułJDy, co tylko możemy, u p-o}.. 
skłch kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus ;Zaeheduieh Warmii i Mazur. 

PełpUn. Ks. Oruning, który• dotych-. 
cz:aJS wskutek chbroby byl zwoln:iony od 
urzędowanfa, został ustanmvionY: jako wi
kary w Le§rlie. 

Lubawa. W nocy uibicegte:i niedzieli 
szerz.yf si ę na dobrze Sędzkach\, należą-

fo1!... Zacznie mnie ściskać, prxelrony
wać„. i sw1ove mbi. Wszystko do igóry 
nog.ami przewrocone. łforyszJmwie, pa
n-Le marsZ'a·lku, w fartuchach, z. Sliekieramj}, 
piłami·, ryidlamL. Pa!!1' Juliarn istny paro
bek„„ 

L'zy p4y:nęly z ()'C'ZU stareu, a usta: isię 
n.iie zamykaty. 

- Wstyd, ohyd'B:! - ludz:om a:r„i s:ę. l,}O'

kazai6. Wyjdę n.a miasto,, to mnie się pytadą, 
czy u ogrodrniczków istużę ?.„ Szla'Clrta 
nasta-la ży>dkó~, żeby: prz:ych!Od.zili pytać, 
czy cebułę sprziedaiemy?„. fak Bag~ ko
cham!... Szelma·, lapscrdak, pyta się pan
ny Cecyl:d - a ona mu na to - sarria na 
wl<lsne uszy slyszatam: „Na· przyszty 
rok będziemy mieli, zobaczy·ci.e - r taką, 
jakiej nie jedliście Qd .CZ<tSu egipskiej n.i<e
woli. Bardzo proszę , zamaFwJąm wbie, 
abyście kupowalr". Bóg ratoiwat, żetrn 
tmpem nie padła. 

M.arszalek już. miat wystąp:t ze st<0-
wem pociechy, g'dy we drzwiach st~nęła 
Cesia„ W ogromnym stomkowy;rrn k:l!pel11-
SXU'. w czarnej plóoie.nkowej st.likience i 
takimże farttrchu, ni1by wiieś.nfaczka, nŁby 
przebrama księżn iczka-, pięknie-Osz.a ni.-l kie
d~~kol'wtek. Widać było z jej twarzy tro
ch~ z.akl'opotaa1ia, ja:kicgo doznala na wi<lbk 
marszalka. 

Bon Boleslaiw zaraz. na wstępie chciał 
jej dać u-czuć, jak 9.'0 oburzaJa tai dzliwna 
fantaz.ya, wi~c li[rz~nie, ale x-:,mr'i0 l 
sztywnie Ją powitał. · 

- Gdybym nie wi.ai.:rJał ~ odezwAt 
się, te iestem w Za:wieclI+;:ri;\·...:..e, nie pornal
bymi mte?sca~ Nre tt'OOi~ wy~ z podriwu 
irrad zmi:amami, Jakie ttt rza'SZ.ly, a o kt-Orych 
rać ra'CZYliśoie mnro nawet zawiaddmić. 

- Kochanei'Q wn.ia w dbmi.t nie b'Y'l'o. 

e_Jdt p. DtłmaierHUi srogi p-:>fat. \Vszy
st1de iz.abudowania: s:ospodarcze spa!Jly sie 
Wi il&Jmieni~cll ~in~ też przeszlo 70 
sztsik bydła. 

Z dyecezyi warmll\sldei. l(s. prob. 
Karol Murudkowski otrzymal 29 wrze!nia 
instytucyą k.atn0ni.czną. na probostwo w 
Oueetz.. 

- Proboszcz. misWr!y w Jailsborku, 
ks. Poschmann, otrzymal od prezes.a Prus 
Zadicrlnich prezentę nai probostwo w 
Niem. Dąbrówce w powiecie sztumskrrn. 

Z WieL Ks. Poz••&ldego. 
Nietomyśl. W niedal~im Pakosta

wi u zamordow.ano i obraoowano m~strza 
szewskiego M.ys'Zkowski·cgo z Brodów. 
Myszk. wracając do domu Zi pieniędzmi, 
wstąpił do g0Sci11cai w Pakostawiu. Zlo
c.zyńc~ pomiarkowawszy, Jż M. ma pie
niądzei, ·wyszcdt za 11ilrrli, gdy ten o-p-uścil 
gościn~ec i zabil go. Nieszczęśliwy byl oj
cem licznej rodziny i używa1 c!icłrego 
szczęścia. Morderca znikl bez; wieści. 

Trzemeszno. „Dzien. Pozn." zamie
ścił nas·tepuiącą korespondeincyę: 

W nie!dzielnym numerze szanowna Re
d'aikcya zamieści.fa glo-s. obywatelski z By<l
goszczy, ostro zwracający się przeciwlko 
go.spodarce tamtejszego dozom kościelne
go. 

Niestety m!.alem sp-Os.obnoś~ przek()
nainia s.ię, że i inne doo--0ry Jrościelnie pod.ob
.nie sobie postępują i uważam zai sw1ój obio
wiązek, taką rzec~ pod21.ć do wiadomości 
publiczniej, aby się wyświetli.la'. 

I3Qdą:c w podróży, wstąpbłem du· Trze
meszna, gdzi·e i111ż bar<lzo dmn10 nie by
lem. Ogląida:km1 v.tię:c wszystkie stare ką
tYi. do których mnie ni.eje<lno wsl)Oiilll1·ieni·e 
przywię:z·uje. Najpierw zwrócilem swe 
kroki do pięknej tutejszej świątyni u vt71iti'zę 
tam nowiute6kie d'rz:wi; pytam siQ natural-
1nie: ~.kto je robi.f?" ,, Jakiś Niemiec z Ino
wrocJawia·, (a,! przepra.sza.m Hohensalza~. 
wmurow;aJ zaś je po<lobno Niemiec bud?o~ 
wn~c:zy Z! Trz.emeszna, który <lila koloniza
cyi pracuje, od~powiaidają m~ moi1 tovrarzy
sze. 

N:'C nie mówiąc idę dalej i to na cmen
tarz. a·by. odwiedzić groby starych zna.jo
myth. Widzę, że po.towa cmenfarxa o
grodzona nowymJ ptotem że.laznym. Py
tam się więc: „A kto ten płot tutaj sta
w~a ?" -'- ,,Jakaś finnia niemiecka z Wro
ctaw-ia", brzmiata odpowiedź. „No jakto", 
odp0wiadam oburzony, „ro w tern Trze
mesznie, z; którego się tyle korespoirKlervcyi 
cz.yta po gazetach, dozór kościelny tak la-

, dnie gospodarzy?" Nie umieli mi moL to
warzysze dać bliższ.ego wyttiumacz:enia, 
lecz jeden dorzudl: n TO· wszystko nic, .ale 
zapewniano mnie z bardzo poważnego źró
d'l<lj. :.ie kości& tutejszy ma być odnow~ony 
i prnca malarska już jest oddaną Niemoowi 
malarzorwi. Ale dozór kościelny tak dc.110 
gospodarzy, że się nikt nicze.go nie d!OWie, 
-dopiero fakt do'kon~ny się roz~g'l"osi·". 

Spodzi.ewam s.ię. że. po obejrzeniu .naszego 
gosµoda1rstwa i rnchunków przekooo się · 
na.s·z opiekun, żeśmy jego zaufa.~a .niie za.
wjedJi. 

Przy tych sb:nv.ach wprowadz i ła maT
szalka do sieni, która, ró'v~nież j4k cafa bu
dowa, \\"YglądaJa świeżo. Zd.z.Lw'.ony tro

·chę mairszalek znalazł ·s'. ę wi salonie niebo
sz:czki. Pomi1no JjOs.zarnowa:nLa dlai dro
gich pa-m'.ątek, p•:->kói -s:ę zu·petn:e ina·czej 
przedstawi.al. Pa·ilOwaotai tu '\vyi;.cwilntna 
czystość, sta1re graty poodświeżane, a1 fotel 
nieoosz·cz:ld obcią;gnięty szarem p.tóilneim, 
stal 001 dawnem mi.ejS'CU'. W kątku· otwarte 
pianioo Pleyela. Wszędzte pelrno b11kic
tów, na1 stołikaich książek, a na śdamd1 
oook cmvóch dawnych portre.tóiw; pozbiera 
ne z; rum piękne obrnzy11 <l!a oszczędności 
w czarnych rarn.ach~ Ok.na otw-J.rte' na 
ogród' i wpaida~ące przez ni.e srofrce. czyni
ły salon wid'zjęc-l.nym i miłym. .Marsza.lek 
przyznać musiał, że byto i skrzętnie ii ład
nie u mlodej gosposi. 

- Slyszalemr, że Hen ryczek \vryje
cha.Jf? - zapytat, nie \Vi'edząc od czego 
zacząć: 

- Tak jest, i OO·brze się staloJ g1d:yż 
ma prawdziiwy zapal db nauikL 

- D.oprawdy?„. A do czeg-oź s.i,ę spn-
sobi?... · 

- ,My zmuszeni Jesteśmy - l()'Z;W'a..fa 
sie Ccsia - zwrócić s~~ do tego, oo nam 
daje chleb. Mamy. prtiekt. jeśli się wda, 
postawić mlyn parowy. Więc Henryk u
czy sie mechaniik i. 

Marsz~ek sk:rzyiwil s~. 
Nadszadł też 1 J uk{K. T eg-o lclv.rie 

pao Boleslaw mógt ~ć. bo z loo~~ 
(>ieszczocha przerobił si-<) na tęgiego PłITTJlb
C'Lab.. Na wktok łe(W r>Utcidmeł· btuzy i 

~~:e bęJi; hytYJp::rwal &ż.cru, Iec:z 
śle„ że OO p{)CZ'Uie Stę dJo obowiązku l C 
mu s.polecze-ńst'-\"11 te zazadki wyjaśI~. 

Ostrowo. W tych dniach ode.brało k 
ku kurx:ów w Ostrzesrow'iie i Gra.hol 
we.z.wanie z policyi, by zmienili prsov. 
imion na firmach, pani.;e\vaż n.ie od.pawi 
ona ogólnie używanej pisowni urzęd'o\\"t 
kupieckiej (aHgemeinen1 Amts... und fj 
schaftssprache). Wlaścideli tych 'V':ZY\l 
sie by w 10 dnta{;h uoorwodnili metrykat 
iż p!S<Jwnfa imion w księgadl\ k10ście.1n 
resp. stanu CY'>Vilnego, e·wentualnie p~ 
wnię ~mion na frmach zmienili. Ktoby 
dlO tego rozporządzenia nie fas.towwat, t 
rafa się na karę poJicyj•ną. 

Wobec tego wezwania polkyi 11Gi 

Ostr." daje odnośnym os-obom w Os tri 
szowie i Grabowie taką radę: 

Przeciwko roz;porządzeniu· polkYi 
zmianę im'.<an na finn:id1, radzimy odct 
kać spokojnie potwierdzenia tJ. w:ysłar 
rzetzywistego mandatu karnego. Sk<J 
policya przyśle mandat, trzeba V.'11ft 
skargę do sądu a sprawa roz.egrai się pn 
sądem law'J1tczym, od któreg-a. ~est apela·~ 
do sądu .admL'Ilistracy.jne go. Jeśli to · 
pomoże, trzeba· wnieść skargę <lio wyd.z:: 
obwodowego (I3ez,irksauossc!mss). Nie · 
dzfrny w.cale obierać drogi za:ża !P:nia .. n 
nicważ zażalenia zwykle są bczskute.:::z: 
a wysylając zażalenie tr.ad s i ę tern samt 
pra\\.,J do skargi sądowej, 

Ze Slązka. czyli Startj Polski. 
Katowice. Dnia 28 zm. s.pa<ll" przy\\ 

jeż.dżaniu z szybu H.iktebran<lta w kopa 
„łCJ()ttessegen" 17 letni robotn ik' Jó: 
Schmidt z: Bielszowic z drab;.ny i zab:J · 
n.a mdejscu" 

Opole. Z kól duchownych otrzym 
„:Gazeta Opolska" odpowiedź na arty[ 
z.amieszczony w ,,Sc/hles. Volksztg.". 
którym ks. l(apica partyę polską na Gl 
nym S!ązkui nazywa wro.~:-1 Ko·ściolm 
slawii ks. dr. Stephana i na'\\ oluie ks. · 
Pendzialka, by kandydaturę zlożyl. h 
plan ten p'.1Sz.e pomiędzy innemi: ,.Ks. 1 
Stephan prz.e cale s1woic zach!awan:-; . 
w mowach pismach swoi.eh }J'rzedsta~ 
się tak, iż ~o· każdy może wz:.ąść iak eh-. 
mieć ·g-o to za przyjacielel!, to za przed\\: 
kai, jak się komu podoba; krótk<Ji, ks. i 

Stephan mieni się we wszystkich kol-0ra 
politycznych, a takiego posla lud gómo~ 
ski potrzebować nie może. 
Jeżeli dalej ks. Kapica śmie kandydaro 
ludu polskiego ks. probosz:cz():\1\·"i Pen-Ozi: 
kow..i Polecić broszurkG ks. dra Stephana 
uważ.nego czytania i upominać go, a. 
ieszcze w ostatniej chwili roz,ważyl soh 
oo czyni, iż przyJmu}e kandydaturę z r 
partyi „wrogiej KośdotO\vi i państwu", 
hu l - to jest to bez - wziględnośd.ą i 

brazą dla 'ks. prob. Pendzialka, które.go 
siluje spo\vodować, aby w ostatniej dl,1 

zawiódł zaufanie swoich wyborcó\v i z<l; 
d~il sprawę ludu. 

fartucha, marszzfok re·:c zafam(()i i pad/ 
krzeslo. 

- Na mil1ość Boską! - krzykną! - c 
to za komedya? -co za dzieciiństwo? Pa; 
nu Ccc.yl:o l Julku! Czyś.cie zapom:n; 
() imie.niu o prz:esztości, o riodxi1r1re„ któr. 

Cesfa, nie dając mu koif1czyć podesz 
blirtej. 

- PiOmówmy pante mairszatku - ri 
kla svty'm slod'.:'\:m gk~sem. - Dlai nas r. 
jest to ani. .c:Lz.: eciństwo; w.toży[.:śmy w 
naszą pracę i kapitalk i idz ie nieźle. Bd. 
lo by •na1s to, gdy kocha.ny: nasz. wuj r Oil 
kun ~naczej si:ę na to z.apatrywat 

- }(ochra·n.a ku·zyrvko - zacząt por 
<l.l iwi1e marszakk. - Patrzę na: tJ. z: oburz 
·nie.in. Nai mHoś6 Boską. -coś s~ę prv.-: 
winno i.mien:owi i prz.esztości !... ttorY: 
kowLe ogro<ln-i.kami !... 

- Chwil-kę cierpliwości, kochany\\'· 
- przerwala Csia. - Pr.zeidewszyistJ<i:: 
S".lbch\..""Ctwo w; moiem przekananiu zaff. 
llla niepokalanem życltt i· lll'.a pracy o w~ 
snej sile. W podróży za gran'.lcą staira.J! 
siię ucz,y:ć i patrzyć. Zdaw:alo. mi się,· 
nia~lahv):eti i (!1.zjpo±ytecz.nieJ z tego os~ 
niego kawailka ziemi- ut\vorzyć z.aktarl 
grodini:czy. }akich nie posia<lamy. Dlai a 
gożby J u-lek mialby się wstydzić n><l~ 
siekiery, gdy pradziadowie jegio· <lźwigi 
szarble r rusznke?.„ 

- PrzyXnaję - rzekt marszalek k1''. 
śoo - ·ie ja· tym r1ow1m itl'oom nie ~ 
Ję. Jestem stary szfa.chdq, brzydZtt ! 

handlem. Są prace, oo które mooa 1~ 
J\1y nmemy robić ooś lepszego, n'.i±di 
idz:ć cebulę. A osoba tak wykszta~ 
jak. parma Cecyl~ mozta wfaścbwicl n~ 
:łW?Ch tał~w. 

(C~ dalszy na~pl). 



Jakiem prawem d~Je_j ks. ~ipka śr.tie I 
c.a4~ p.arty~ polską r.a Górnym ~lązł:m n.a

. Cłf""'1Ć nieprzyjazną, '\\'roia. <lla Kościoła l 
;paflstwai, positdzał ją o teudencye re~rołu
cyJne? Przeciwko takiej obeldze .i publi
ane} denuncyacyi postęp<:>"\·vać należy! To 
jest mowa hakatystów i ~TSzystkich wro,&w ludu polskiC'go. którzy 'każdego Pola
ka, szanującego język i narooowość swojq 
i u-pomanającego się otwarcie i szczerze o 
pra\\'Q i sprawiedliwuść, nazywają oo n~i-
1nniej ,, , radykałem", ieżeli nie wrogiem Ko
ścliola i państwa. 

O wiele skuteczniej ks. K. poleca przez 
swó1 artykul samego siebie~ bo teraz juź 
chyba przy}dą, do przekonania o lojalnośic1 
i niemaer.kim patry·otyzmie jego wszyscy 
ci g-6rnoślą,zcy księża, którzy przed wraca
jącym z Berlina na Górny Stązk podobnie 
się „żegnali". jak hakatyśd przed ks. dr. 
Stephanem sie .,,ż.egnają", i którzy wszy
stkich środk6'wi próbowali, aby mu: drogę 
do Tychów zagrodzić. Może też rejen1cya 
zmienJ. s·woie o nim ztlanie, tak że mu się 
otworzy dmga do lepszego probostwa, 
którego może ks. K. nie pragnie ale <lo u
zyskania którego mu życzymYi szczęścia i 
p-0wodzooia". 

Z hn1y~h cłzielnte. 
' Kraków. Piszą do „Nowej Re.for.u: ~. Już 
· w zcszlorocznei kadencyi uchwali~· Seim 

galicyjski na wniiosek posta Stap:l'1skiego 
wezwanie do rządu w sprawie bez.praw
nego poslugiw-ania. się na pocztach nazwa
mi mieiscowuści galicyjskich w dowolnym 
niemi·ockim przektadzk. J eżelL list, prze
znaczony np. do P>0znania, byw.a zwraca
ny przez urzędników pruskich z dopiskiem: 
„Die Ortschaft in Preussen un:bekannt" i· z 
Żądaniem wyraźnego wypisania, na liśdc 
,,Posen" - to daczegóż my: mamy pozwa
lać, abyi miasta gali'cyjs:lde jak !(raków, 
L\vów, Nowy Sącz. , Stanislawów, Nmvy 
Targ, Oświęcim, Żywiec itd. byly <l~wolnie 
dla <logodzenia fantazyi prus•kiej U:omaczo
ne na l(rakau, Lemberg, Neu. Sandez:. Sta
nislau:, Neumarkt (!), Auschwitz ( ! ?), Say
bu>sch ( !) i· t. p.? Miejscowościi o podO.b
nem brzmieniu w Oa1:1cyi nie znamY1, a je
śli wpodręcznikach: pocz:towych wiy.pisano 
z; pol~cena mfoistra handlu te mi'edsoowości 
w ~ęzyku niemieckim, to dzreje się samo
wola i żądanie nasze }est zupe.Inie uspra
wedliwionem, aby tę, anomalię wreszcie 
usunięto. W wypadkach takich gaHcyjsGde 
poczty powinny wzorować na pruski·ch, a 
listy adrewwane w teni sposób należy 
zwracać do miejsca· nadaniai z <lopiskiiem: 
mi~soowość w Galicyi· nieznau1a. Sprawa 
ta wleca;e si~ od lat kiłkunastu, g<lyż rząd 
centralny z lekceważeniem traktuje wmio
ski i zapytania naszego Sejmu". 

Wiadomości ie świata. 
Mem<!y. Seiroowi1 księstwa Uppe 

prze:dlożylo mi1I1isterstwo księstw.a protest 
do rady Związkowe.i p.rzeci.w. wystąpieniu 
Wilhelma- II. 

- W Dreźnie rozpocząl 4 b. m. obrady 
walny wiec z:wi.ązku ewanigielików. 

Z Turcyf. W wilajecie nmnastyrskim 
schatssprache). Wlaścideli· tych ·~ywa 
sięi, by w 10 dniach udowodnili metrykami, 
przysz!/o w kilku miie,j.scach do \\'ialki P<>
między bandami bulgarskiemi· i greckiemi. 

Z Rosyl. Og-ólny nLJemiecki związek 
s.zkółny oglosi·l statystykę niemc6w1 w: Ro
syi., których lkz:ba w poszczególnych kra
iach przedstawia slę jak następuje: 

W Kurla1ndyi- 60 OOO czyU 8 procent Q

gółnej lu<lności; w Inflanttach' 130 OOO. czyli 
IO procent ogólnie~ ludnościi; w Estonii 
30000 .• czyH 9 procent ogóln. ludnośd; w 
ln1germa1nlandfyi 80 OOO, czyli 4 procent 
ag.ółnej ludności; razem w prowincyath 
na<lbaltyckich 300 OOO, czyJ.i 6,5 proc., o-
góln. ludoości. ' 

W l(rólestwie P-0lski·-em 50{) OOO, czyli 
5 proc. ogólnej ludn<Jści; w guhernii gro„ 
dzieńskiei i kowieliskiej 40 000. czyM pro
cent ogólne-J !u<lności; w gub. woly(iskiej 
óO OOO,. czyli 2 proc. og6lnoj ludności; w 
lrtlb. podolskiej 15 OOO, -czyli 0,5 proc. ogól
nej łu<lnośd; w. gub. besarabski ei 75 OOO, 
czyli1 3.5 proc. ogólnej ludności; w 1 gub. 
chersońskiej 150 OOO, czyli 5 proc. ogóln~ 
7 Proc. ogólnej ludności; w gub. iekateryno 
7 Proc. ogómej ludności; w gub. ekateryno
sławskiei 90 OOO czylr -t proc. ogólnej lu-
.~),,.,~"' - . ' 
u1~i- ; rozsianych Niemców 10 OOO; ra-
2lem W' I<osyi pdudni<>wej 1 040 OOO, czy}) 
'4 Proc. ogóln~ ludności. 

\V gubemli saratowiskiej 200 OOQ. czyli 
7r5 proc. OiiÓlntJ ludoości; w i'Ub. santH
skitj' 200 OOO, czyli 7 proc. 01i6lnci lu<l:no§

ci; oo.za tem na<1 'fłolg~ 10 OOO; r-zern 
'Niem.c-Ow ~· Wolva. -410 .000. 

Na Kaukazie 50 ~; JX>"Za tern (WJ utli.-. 
stach rosyjskich itd.) 200 OOO. 

Oitólem jest Nierocówi w pafist\\"'lc ~
syjskiem Z OOO 000, czyJi. 2 proc~ ogólnej 
ludnośd. 

Jestto stósunkowo nie wielka licz.ba, 
ale uwz~lędnić trzeba, te Niemcy zajmują, 
w1 RosyŁ lllajwybitnieJsze stanowiskai jako 
wlaścidcle ziemscy, lekarze. inżynierzy 
itd. Bairdzo \.viełki ich proce.nit znaJduje się 
wśród urzędników i to często w najwyż-

' szych urzędach!, a rówinie± i w v.10jskUi, że 
przypomnimy tylko zdraic~ Grimma, a te
raz jenerała Gripenberga, Stoessela i in
nych. 

Z Amer·yki. Wielki poploch wywcla1 
kola1ch rządowych trzykrotny zamiach na 
okręt wo1enny .,Connecticut" bu<luiący się 
w rządmvych zakla<lacll okrętowych. -
Sprawców <lotąd 'l1ie wyśledzono. 

Z francyi. ,,Temps" donosi z :RzYffi1l, 
że byly prezydent ministrów z czasów 
cesarstwa, akademik Emil Oliwier, byt u 
Ojca: św. na dluższrj audyen-cyi i pad wra
żeniem 1e1 oświadczyl sprawozd'IJwcy 
,, T emip•sa", 'ie rząd francuski• po
w in i en się dobrze zastanlQwić, zanim u<la 
się w konflikt z takim papieżem, jak Pius 
X, który sprzeciwia się wszelkim krokom, 
narnsz.ającym prawa Najwy.ższ.ego Paste- . 
rza światai ka.tolickieg-0. 

Z Afryki. Do Aden donoszą;. że Mu-na 
splądrow:at miejscowość Ogad'en, przy
cz·em wydą~ 6 OOO mieszka11ców i1 z.rabo
wał mnóstwo wielblądiów i owiec. Jak 
dalej slychać, Mulla O'trzymaf ostatt1imi 
cz.asy wielką ilość broni. 

Z ró.inyth stron. 
Bochum. Ks. biskup dr. Wilhelm 

Schneider poiclczas swego pobytu W1 Bo
chum zlożyl wizytę dyrektorowi. fa.bryki 
.,Bochumer-Verein" p. Baairemu, poczem 
zwiedził kolonie robotnicze oraz: muzeum 
fabryki. 

B-Ochum. M:1nister dla spraw ducho~ 
WITTY.eh, sz;kólnych i lekarski·cih' pole.iciit pre
zes-ow.j. rejencyii w Arnsbergu, aby Sio
strom Elżbietankom w Bochum wyrnził 
uznanie ministra: za troskliwe starania się 
o chorych podczas gras.owaniia: tamże czar 
nej ospy. 

Liitgendortmund. Wice 11Zie<lnocze
nia zawoo:Ow.eg-o polskiego" odbędzie się 
nie: 9 bm., lecz dopiero ty<lz:~e.ń późni:ei, tj. 
16 paź<liziernika. 

Borbek. D\.vuletnie dziech"'D pewnej 
rodzinie wtpaidlo w nioobecnośd matkii do 
węborka i. utop® się. 

Oerthe. l(cpalnia „Lothringen" zakla
da znaczną kolonię robotnicza. dla zatru
dnionych u sie:bie górników·. 

Bochum. Pierwszy bu rmistrzi miasta 
Bochum p. Graff otrzymał tytu-t \VYŻSzego 
burmistrza. 

Steele. Ptóczka węgli· kopalni „Frie
drich Joachim" popsuta się, d1a tego mrusia 
no we wtorek o godz. 010 zaprzestać wy
dobywania węgli. 

Hombruch. W cegielni Maixveg'a zo:„ 
stat okaleczony robotnik Kulesza. 

Hamburg. Rozpocząl si-ę tutaj prz:ed 
izbą karną niezwykle sensacyjny> proces. 
Na law'.e oska.rżonych zasiada bylai aku
szerka, 45-letnia Wie.se.. oskarżona o pię
ciokrotne zabójstw'o, otrucie męża, zam4e
rzane kilkakrotne zabójstwo~ namowQ w1la-

' sneij ·córki do nierządu„ krzyw"lOprz.ysięstwo 
namowie do krzywoprzysi ęstwa i sfa~szo
wa.n.ie <lokumentu. Przeszlo dwa lata gro
madzono materyał, ohcią,żający fa:bryikan
tkę „a1n;;olk ów", a śledztwo prowadzoo-o 
nie tylko w1 Niemczech, ale w Angliii, Fran
cyi a nawet Ameryce;, ponieważ w1 tych 
krajach przeby.wa.ją d, którzy u trzyrny
wal fi stosunki z akuszerką. 

Berlin. Proces Milewskie}, towarz.y
SZ'ld zmarlcj księżnej Amaliii s.zlezwicko
holsztyńskkj, c:otki cesarzowej niemci:ec
kicj. który rozrpocząt s[~ w Berlinie. został, 
:Jak · wiadomo, odroczony\, celem prze'Slu
chainia ks. Ernsta Gtinthera, ponieważ Mi
Jewslrn twfordzita, że klejnoty itd., które 
rzekomo mi.ala skraść, gdy towa-rzyszy;a 
księżnej do Egiiptu, otrzymała od swej pa
ni \V ZMThian za rozliczne pożyczki n:a utrzy 
manie -di0mu, gdy 'księżna bylas bardw źle 
uposa.żona. Wczoraj Młłewską wypuszcro 
nlO z V1rięzien~a śfed:crego, na: w-niosek jej 
obrońcy i to bez kaucyi. Milewska chce 
podobno wytoczyć księciu Gitntheruwi 
proces o obrazę. 

Berlła. „Reich~er„ oglasza oo
m.i;naicyę p. Tadeusza Czaipli na dyrektora 
iórnrczCi'O W! Sa~ rbrnckw. 

L o• d J •· Z Tokio tło~ te ro
syjsb flota portarturska usiłowała pn.cła- 1 

mać błon~ • BUwa u morza Jest w 
toku. 

Petersburc. Wyjazd cam de Re
wlu na przqląd floty baftyck~ odroczono. 

W I e d e ń.. Zgodzono się JW ponowne 
zbadałtle stanu umysłowego księżnej Ln
dwlk'i Koburstieł. 

W ar s ·z a w a. Z Rudni z gubernH 
mochylewskłeł donosut o krwawych roz
ruchach antyżydowskich. 

L o n dy n. Układ francusko-hiszpań
ski tycuicy się Marokka iuż podplsano. 

KaleDdarz. 
C 11 w a r t e k , 6 f>ali<hiernika : Brlmena op., 

J a11tynia.11-&1 (Dr.ni11iAw ). 
P I 11i te le, 7 prWdziern~a.: MArka p, Serp.za, 

(Roeława). 

8 ł o i c e ; w&cliodzi, l/Hł.Chodzi, 
Jutr<t. g. 6 m. 10 g. ó. m. 22 
Pojotr&e. g. 6 m: n g. o. m. 28 

St.a n tp ego i y; We wtorek uły daień 
ładne p<>wiettz:e. w ercdę p<>'lhumrno. 

T e r m om e t r wakawywał ~za.raj o 12 w 
. p-0łu<lnie 10 IK.opni R. wyiej zera. 

Ila cele 
„Związku Polaków" i ,,Centralnego 

Towarzystwa wyborczego" 
x1ożyli: 

Franciszek Wosiek (krarwiec, Laingen
dreer, ul. Bliicherstr. 9.) 2 mr„ Stanisl~w 
l(ucnerowicz (krnwiec, :Resse). 10 mr.; 
Piotr Kuik (kapelmistrz, Iieme., ul. Neustr. 
83) 5 mr.; Jan Szych, (krawirec polski„ 
RohHnghausen) 3 mr.; Prancleszek Maty
siak, (piekarz,, Gelsenkirchen, ul. Vicroria
str.Y 5 mr.; Ignacy Kwaśnie1Wski €sklad 
win, cy,ga-r, papieros61W, destylacya, Bo
chulllj, Gneisenaustr. 9) 5 mr. ;Franciszek 
Nowak (skład kolonialny:, Wattenscheiid, ul. 
łfochstr.) 3 mr.; Jan Skraburski (skladl ko
lonialny, Gelsenki.rchen-Ueckendori) 2 mr.; 
Marcin Jarczyński, (sklad obrnzów i księ
garnia, tta.birnghorst) 2 mr.; Jan Swoboda, 
(krawiec, Bottrop. ul. FeJdstr. 3) 1 mr.; i 

Józef Wierzbiński, (skład kGlonialnY1, R.au
xei, ul. Bodelschwinighstr. IO) 5mr., Jan 
Konarkowski, (sklad kolonialny~ Ka:strop, 
Widumestr. 21) 2 mr.; Wawrzyn Pranka, 
(krawiec, Bochum, Bliicherstr. 46) 5 mr.; 
Ignacy Żniński, (drukamiai, Dortmund, ul. 
Miinsterstr. 40) 3 mr.; Ignacy Jankowski, 
(sklad kolon:ia1ny i tokciowy, Wam1e, ul. 
Apothekerstr:. 6a) 2 mr.; Andrzej l(rianc, 
(obraźnJIQ, Oelsenktrchen, Ooorzstr. 24) 2 
mr.); Ludwik Kruszewski, (stolarz Bochum 
Johanniterstr. 22) 2 mr.; Ant<>n'i Brersłd, 
(drukarnia, &chum, Maltheserstr. 17) 5 
mr.) Tomasz l(ubiak, sklad piwa„. Styrum,, 
Goethestr. 63) 10 mr. - Dziś zło:Wno 74,00 
mr. - Razem zlożono 123,00 mr. - Dal
sze skladki chętnie przyjmujemy. 

Redak cy a. 

-
\Vszystkim krewnym, znzjo.tnrym 

przyjaciolom -diooos imy, iż podobaio 
sie Paam Bogu powołać do żywota 
wie.cz.niego po <llugich i: ciężkich cierpie
niach moją najukochańszą żone .~ na'SZ4l 
matk~ 

śp. ELŻBIETĘ GOSCIAŃSKĄ 
urodzoną. Giezek. 

Pogrzeb odb~dzie się w oobot~ 'dnia: 8 
b. m. o ,godz. 8 r.ano z 1ckmm żałoby w 1 \l/at
tenscheid, SU<lstr. 80. O Eczny udziar w 
Pogrzebie i o polrożne westchnienie za <lu
szę zmarei prosi w -smutku piogrążany 

Mąż z dzii~mi. 

Tew. św. Wawrzyóca w Kastropre 
donos i wszystkim crlon1lmn11. Ł wałn-e 
kwartalne rebraeie odbe<la:ie się w nie:dzic
lc 9 października po pot o godz. 3 na sali 
zwykłych posiedzeA Uprasza sie o jak 
najliczniejszy ndzial. Goście mile v.idzia-
nl Z ar z ą <l. 

Towarzygtwo 1łmn.. "Sokór' w Homb.ruch 
donosi swym zacnym -druhom oraz i Roda
)rom tutaU. urnieszkalYJJ111 iż w1 nie.dziel~ 
(inia 9 po pot. o godz. -ł o<lbf;tłzie sie mie
sięczne zebranie, przeto prosimy. '\VBZY
stkich druhów, aby ~ J:crnie staW'iJ!i. Oo-
śce mile wXłzianJ. Ci.etem! Wytlmł.. 

Baczao~t! Rodllcy w Oberil~! 
Koło t.Płewu nMICJdcwicz04 i;odaie do 

wlaoomośd, iż '""1 nkdz.icl~ dnia 9 b. m„ ""' 
rząd.za zabawc )esieuą -na sali p. Koltera 
przy n-0wym rynku. Ku- zadmvclniemu· 
nam życziwem Rodakom postanowiliśmy 
upiększyć naszą zabawę pięknem śpiev.re:m 
czteroglosowyrn, humorystycznemi mor.o-_ 
logami .i w'Spanialem bardzo ciekawym 
teatrem amatorskim, który będzie ozdo
biony śpiewem i przygrywaniem, .;) raZ 

lroncert i taniec d'o końca. 'Jl st~p dla 
członków innych towarzystv.i 50 fen .. dla 
giośc~ 75 fen. l(to się chce uśmiać i za.ba
\Vić, ten się m11si rychfo stawić, Im iu.iż o 
godz. 4 kon-cert, śpiew i humor }est otwar
ty. Wstępne wiele nie kiosztuje, a każ.dy 
si~ też natal1czy. Z każdym si ~ <lobrzc 
zgadzamy, w(ęc was wszystkich zaprasza-
my. Cześć pieśni polskiej! Zarząd. 

Uwaga: W piątek wieczorem o god.z. 
7;/2 lekcya śpiewu i w nie<lzielę o godz. ~ 
po pot w. lokal-u posiedzeń. 

fr. frorczyk, przew. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
Doo.osimy czlonkom, iż zebrante nre 

o<lbt;dz'.e się o g·odz. 4, tylko o g()<lz. 5 cLn ra 
9 b. m. 

Uwaga: Szan. amatomm i amator
k'Om teatru oznajmiam, iż próba' teatru za
cz;nie się o godz. 1 w pol. 

Wlnc. Brzostowicz. · 

Towarzystwo śpliewu „Wanda" w Horde 
donos~ swym cz!on!rom, iż '\V piątek wieczo 
rem o godz. 9 odbędzie s ; ę lek.cya· śpiewu. 
o jak nailicznj.cjszy udział r punktualne sta 
wienie się prosi Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w Ober-Styrum 
donosi sswym czfonkom, że. w niedzielę 9 
p~źcLzi·ernika (}ci-będzie się. kwartalne wal
ne zebranie. Początek punktuatnie o go
dZiniie 4 po pot O jak naikzniejszy udzial 
czlonków oraz: gośd uprasza się. Zarząd. 

Zebrani1e zarządw godzinę prędze\i. Na 
zebrani'e to' caly zarząd jak najuiprzejmjej 
zaprasza się1 a1 zwlaszcza. rewizorów kasy. 

A. Idziaszek, prezes. 

Kolo ~piewu ,.,Chopłn" w Bochum V. 
(Hofstede). 

Szan. członkom donosi się: , że lekcye 
śpiewu odbYVv-ać siię będą regulamie w 
każdą ni-etlzielę punktualnie o ~z. ~3 po 
pot w lokalu p. Becker, przy; ul. Bismarck~ 
Uprasza się o liczne przybycie wszystkich 
1czlonk6wL Cześć po.lskiej pi1eśni ! 

Z a r'Z ą cf.. 

Wiec polski w Ewiag. 
W niedzielę 9 paździierniJrn o go<lz. 11 y;. 

w pol odbedzie się wie.c pGlskt w Ewing 
M salii p. D. tteunera. Szan. :Rooat:y i Ro
daczkL wi'run.i. się wszyscy stawić, gdy± bę
dą bardzo ciekawe: spraf\vy oma-wiane. 
Mianowicie sprawa polskiego duszpa
sterstwa. O jak naHicznie'ii'szy udziaf prosi 

Komitet. 

llelkł wlec paJskl 1 leumBbl 
odbędzie s!~ w niedzielę dnia 9 paźdri-erni
ka b. r. Po Po·L o godz. 3 w sai.11 p, Eickhof
fa, przy ulicy Knilppelstr. Na wiecu będą 
omawi.aine spr~wy tyczące sj.ę Pofaków na 
ąbczyźnie ora!Zi sprawy zawodowej) poł
skiej mgainizacyi. Na wiec ten zapr~a 
s~ę szan. Roo:aków z Neumuhl Buschhan
se17) Marxlohi. Bruckhausen, Hamibom, Mei
derkl1 i okolicy. Przybędzie też mówca 
zamiejscowy. 

„Zjedmio':CZOOie z.ar\Vla.dO'We polskie". 

Wielki wie~ polski 
w DUaselderfHł 

w spra\v:ie opl~kf. duclrorw11ej dlai Dasser~ 
<lorlfu, Gerresiheinru t okołky odbędzie sie 
W1 niedziele: dnfa 9 paźdz..iernkia o godz. 2 
po pal .. na sali hotelu ,.Reinisclter Hof"", 
przy nłicy f riedrichstr. 13-15. OmmY11a
ne ~dą spra'\\ry dotycz~ce regnłanrych i 
częśd·e}sz.ych nabożeństw po-łskich. fulą
d!anem przeto1 Jest, aby Rodacy iak rna!lli'cz
niej'Szy: udZ!ial węli w wiecu4 

Komitet. 

Wlec " LBtgnd1rtmuod. 
Wiec ,,ZjedoocI:enia•• odb~ S:e w 

niedz.idQ dnia' 16-io paździem '.-ka br. na 
d~ svraiwy robocze orgarnrzacyt ,łJfZeto li
czny ·&dzlaJ Rodaków z okolk.y Pożądalrry. 

,,1.Jedooczenie zawodowe~. , 

.Dem p&łski ~ Bottrtpie. 
~ -w:p.łyndo 1197 ,0-S mr. \V s.zclki-e 

skladlci ł1l J)OWy~~ ~ ~ mottla pod 
adreMmc: Jan Swo.OOda. mistu lh:awlcck.ł. 
~. \V.ul. 



BACZNOŚĆ! 
Kolo śoiewu „Lrrt•ła" w Cieli.elltdrcheM 

uooosi swym cz.łol'.lkom i w-szyWkim Ro-
, <łakom w Ge1senłcircłłen i okolicy, iż W : 
dniu 9 paidzie-mika obchodzi K-0-k> leslell'Dą 
zabawę, na sali .• ,Germania", przy uL Her
mannstr. Początek o ~odz. -4 po pot. Pro
gram zabaw~~ przyjemnie urozmaicony 
l\on:certem, śpiewem, teatram p. t. „R.ozum 
i sz.cz~ście". W końcu taniec. Na zabawę 
~ak najuprzejmjej zaprasza s:ę wszystkich 
·cz.ł!onk&w i Rodak ów. Z a r z ą dl. 

Tow. ihno •• ,Sokór' w Rauxet-Hałrlnporst 
cfiouosi swym druhom, ~ w tiiedzielę dnia 
9 paidziernika o godz. 2 po r»JL odb~zlo 
się zwyczajne posiedzoniie~ na które si~ 
wszystkich· druhów oraz gości zaprasza. 

Czolem! Wydział. 

WANNE Jl. 
Baczao-ść Rodacy z parafii Smolłckiti 

J>Qd Kobyłłnem. 
Zapraszam szan. RQdiaków z wyżej 

"W:ymien '.10nej parafii na jediną jesz.cze 
wspólną pogadankę, na .niedziel~ drtiai 9 
p.a.ździemika doi Wanne II. (Bilckem), przy 

1 

kośdele katolickiem, zaraz po Sumie. Po
nie\\"aiŻ nie wiadomo, oo którego lokalu sie 
udamy, upraszam szan. parafian\. ażeby się 
ikznie z tej okoEcy zebrali. przy kościele. 

.Stan. Kuczyński. 

Koło śpiewu „Harmonia"' w Rottbausen. 
Miesięczne prosiC'dzenie odbędzie się 

w niedzJelę dnia 9 paźdz.iernika po ·I>Oł. o 
g-0.ctz .. 2 Na porzą-dku <lziennym uch-..viale
nic zabawy i sprawa dyry.genta. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. W-O'jciecha w Baukau. 
W niedlzi.elę <fnia 9 października przy

p.ada waltte zebranie. Zarząd .t rewizoro~ 
wie kasy wiilmi się stawić o godz. 3. Ze
branie odbędz.~e się. o godz. 4. Pros.ze 
czfonków~ aże.by się jak naj[czniej zebrał~ 
bo są różne ważne spra\\t"Y do załatwienia. · 
Goście mile widziani. Z a r z ą d. 

Tow. gimn .„Sokół li w Oberhausen 
d10nosi swym druhom,. iż ćwiczenia.i odbę
dą się w niedziele dnia 9 pa~dzierni!ka o 
gio<lz. 3 po pal. Po ówic'zeniach1 jest poga
danka, potem wymarsz o g:od'z. 5 na za-. 
bawę Kola śpiewack·ie.go ,1 Mickiewicz'·. 

Zarazem oznajm~amy wszystkim członkom 
rezerwistom, iż do naszego gnfazda mają 
\vstęp wolny. O jak lli.\ili'cznierszy u<l'Ziiał 
jak w ćwi·czeniach tak i 'VI pogadance pro-
si Wydz:iał. 

Baczność Rodacy z parafii Gluszyńskiei 
PQd Poznaniem. 

Zapraszam szan. Rodaków z wyżej wy
mien :'<.rnelr parafii na pogadankę, w1 celu 
pra\\ ieni·a jakiej pamiątki dla naszego ko

„ śc:ola. Ponieważ nas jest SPora liczba na 
()bczyźn.ie, pmszę by wszyscy obowiązek 
spetnili i przybyli w niedzt1elę 9 bm. o go, 

• dzinie 11.Yz w potu.dnie. zaraz. po sumie d·o 
p. Allekottego w OlYcrhau-sen, przy koście
le Serca Jezusowego, Stary Rynek (Alt
markt), 5 minut od dworca. Będzie obrany 
komitet, kt0ry się tą sprawą. zaJmie. 

Jan Leśniewski. 

Baczność! - Cwłem ! 
Tow. gimn. „Sokół'' w Kottenburgu. 
W niedzielę 9 paidziernika po pot o 

godz. 2 Qdbędzie się miesięczne zebranie, 
na sali p. Rienhoffa. O licz.ny udział d'ru'hów 
1 gośd pro.si Wydział. 

· Baczność okręg IX! - Czołem! 

NinieJszem proszę druhów prezesów, a
żeby do 15 paź•dziernika podali swój dok1a-
dny adres. Zarazem kiedy. gniazdo zosta
ło zał-0.ż,one i kiedy odbywają si~ ćwicze
nia. - Czo~em ! 

, B. Żmudziński, prezes -Okręgu IX. 
p ·: · Castrop. ul. Erinstr. ur. 1. 

Czołem! - Wanne 0 Zachód ! - Czołem! 

Posiedzenie Tow. gimn. 11Sokól" nclbę
dziie się w niedzielę dnia 9 października o 
g-0'dz. Yi4 w lokalu p. Gerdesmanna. Na p-0-

rządku dziennym: wybór naczelników i je
szcze jedna bardw waiżna sprawa, dla te
pożądane. Pr-0simy szan. Rodaków o \i
c.:zne przybycie, taksa.mo ml-O-dzież, która 
przyszła, od v:ojskai. aby tera.iz w tym m~e
siącu dała się wp:sać., ponieważ będą 
w10lni o<l płacenia W"Stępneg01, ale tylko w 

. ty,rn miesiącu. Cwłem ! Wydział. 

Uwaga: Druhów wydziatu: zaprasza się 
kwadl-ans prędzej. · -. --- •. ----~---------~ 

BacLDość! Zm.iana! Baczność! 
Koło śpiewu „Lyra0 w Oberhausen 

zaprasz.a1 wszystkich swych ·członków na 
Jetkcyę śpiewu na rn:e<lzielę 9 b. m. o &'Odz. 
4 po p<Jl. na salt: pa-ni ttaake. O liczny 
ud.ział u13rasza si<:, Zarząd. 

Tewatzyshrn „Jedn6'ć w Lancemdreer 
W niedzielę 9 października odbędzie si~ 

2-4--e-adzITTlla Adoracya Na.1sw: .Sakramentu. 
Dla nas Poiaków: iest ~odzma przeznaczo
na od 4 do 5 po południu. na oo się szan. 
!«>dakom zwraca uwagę, aby sie jak nai
liaznłei e:ebrali. - Zaraz POi nabożeństwie 
walne zebranie towarzystwa nai sali zwyk
łych posiedzeń, na którem będzie z:dane 
sprawozdanie z kasy z III kwartaru i za
łożona będzie kasa zapomogi. O iatk na}- · 
Hcznle.tszy udQ;iał prosi il~ rząd. 

Taw. św. Wojciacka w RoldiueiJausen 
dooosi S\\'ym czlQTlkorn. iż kwał"'tałne 
walne zebranie odbedzie się w niedzrelę 9 
patdzjernika· po pot o godz. ~4. Zarząd 
i rewizorowte kasy \vinni srę stawie -0 
godz. Y'.?2 po pot Ozłookowie zal~łJ z 
składkami miesiecznemi więcej jak za 3 
miesiące wfani się zgłosić i takowe zapla
cić. O liczny udział i punktualne stawienie 
sie czlonków prosi Zarząd. 

Baczno.ść - Huckarde ! 
ł(oł:0 śpłewu „Lutnia" w Huekarde 

dooosi ·urprzejmie swym członkom J, .wszy
stkim Rodakom w liuckar<le i okolicy,, iż 
w niedzielę dnra 9 października r. b. obcho
dzi pierwszą rocznicę swego istnienia. 
Rocznica odbędz~e się na saH p. Andree, ul. 
Mari1enstr. nr. 5, w zamkniętm kótku. 

Proigram: 1) Od 4 koncert, wykonany 
przez pana W cinerta z D-0rtrrnm<l. 2) Po
witan>!e gości. 3) Śpiew. 4) MIQwy i d·e
klamacye. 5) o godz. 7 wieczorem teatr. p. 
t.: ,,Żyd w beczce". O godz. 8 mz1rocznie 
sie taniec. J. Gibowsld, przew. 

Nab<>żeństwo irolslde w Laar. 
W nie-Ozie!~ 9 października o godz. 4 p0 

pol. będz~e nabożel1stwo z kazaniem pnl
skkm. W piątek 7 bm. 0 1 g:odz. 3 po pał. 
sposobnoś,: do spowiedzi św. aż do po
niedziałku rana,. 

Uwaga: W niedziele rano o godz. 7 
przystępuje TQ\v. św. Antoniego wspólnie 
<lo Komunii św.. Z ar z ą d. 

Koło śpiewu „Jedność" w Hamoorn 
da~e do \Viad'Omośd1 swym czforukom, oraz 
Rodakom zamieszkalym w łiambo rn 1 <Jl
kolicy, i'ż w niie<lzielę 9 października urzą
dzamy jesienną zabawę, na pożegnanie na
szych śpiewaków odchodzących oo woj
ska( na1 saH p. Schwarza, taJP~. gdizie Zia1z.d 
się odbyl. Prosimy o jak rraWczniejszy 
ud'zial czlonkóJW i g()ści w zabawe. 

Uwaga: Lekcya śpi.e·wu Qdbędzie1 sią 
zarazi po naboie(1stwie. Jak zwykle por le
kcyi odbędzie się walne zebran~e,1 na któ
rem wszyscy czfonkmvie się sta;wić win
nL, gdyż \va·ime sprawy są do obra:dowanJia. 
- Goście mile \Vi>C!'ziani. - Cz:lo.n'kowie 
zale.gli' ze składkami dłużej j3Jk trzy mie
siące, mogą; na zebraniu ze składek się 
uiśdć, w przeciwnym ra'Zie n:a zabawie 
będą uważan1i1 jako goście i muszą wstępne 
jak goście placić. - Rewizorowie k:'.lsy 
wi.nni ksi~żki· zrewidować przed zebra
niem. Jeszcze raz o jak najlicznie\iszy u
dziat w zabawie lekcyi i zebraniu prosi 

Z ar z ą d. 

Tow. św. Stanisława B. w Marxloh 
donosi swym członkom, oraz wszystkim 
Roda:kom z<nnieszka~ym w Marxloh i 
Bmc:khauserr., iż w niedzielę dnfa 9 paiź
&ierni'ka ]est walne zebranie o g.adz. 4. 
Zebnanie zarządu o godz . . pól db· trzeciej 
oo sahil u p. Placa. O Hcz:ny udz.ial prosi 

Z ar zą d. · 

Tow. gimn. „Sokół' w Gi:inmgfdd 
urządza w niecfŻiełe dnia 9 paź<lziernrka 
jesłenuą zabawę, poląazoiną z ćwiczeniami 
gimn. ~. tafl'Cem na, sali p. J. Darenrechta. 
Poc.zątek o ~odz. i.7'2 po pol. O jak najli
cznie\iszy udział Rodiaków i l(adaczek u-
prasza Wydział. 

Uwa&a: Zebranie odbedzie się w tę 
samą ni.edtiiel~ o g.odz. 3Yz po pot O jak 
najliczniejszy udziat w zebrainiu uprasza 

Wydział. 
-;--~~~~~~~~~~~~ 

.- Tow. św. Antoniego w Prełsenbrucłm. 
w medzielę dnia 9 października punk

tualnJe o godz. 4 po poi._ odbędzie sie nad
zwycza:ilte zebranie i ob&r nowe~ zairzą
du. O punktualne i Hcrne stawien~e się. 
prosi z a r z ą d. 

Towarzystwo Przemysłowców polskich 
w Bruckhausen-Manloh 

donosi swym czfonkom, iż. walne zebran~e 
nJe odbędzie srę iak uchwalono w niedzielę 
9 paźM:ierni"ka, PQnieważ lokal zajętYi lecz 
w ruedzlełę 16 b. m. o go<iz. 2 po pal.. na 
które się wszystldch czfonków zaprasza. 

Z ar z ąi<l. 

ławarzyshv-• ~yclt klap"61r I 
-~•woow n~ 

~tie s"tre ~ ze-branle • DGn. 
mnnfdzie w CZ,V-•rtek dnia 6 b. m. o f-Odz. 1 

.(oo poi. na. sati p. Trotta, p1-zy Oesterb.hołz 
&tr, przy-9knek kolei ełektryCZ1I1ei. 

Za rui d. 

Tow. ~-. A•to.W.o z PadwY. w Aswełu 
donosi SWJm .czlonlrom, tż w niedziele 9 
października punktuałaie o iodz. 3.0 od
~ &le wałae ~ na saJi posl:e
dzeń. Wymagane jest~ aby się \vszyscy 
CZ'ldllbwie sta.wil11, ~dy~ mamy włcle l'Wż
nych spraw do za.tatwien-ia-. Czronlrowie 
wtrw.F z sobll przyprowadzić iaik najwięce3, 
~ści. Posi-edzeniie zarządu g-odziln-<: wcze
śniej.. Nial tern zebrautu będzie obór kiMrn 
c:UonrkóWi zairządu,w. miejsc~ tych~ którzy 
odchodzą do wo~ska. Z a r z ą, d. 

Towarzystwo 1'łmlł. „Sokół" w Kastrop. 
W niedziele dnia 9 paidziemlka. ddlbę

dlzie się na sali p. SchuJte-Bekrai abc:hód 
a rocznicy zalo.żen~ai ~niazda naszego, po
lą·czony z ~abaw-ą pożegnalną dla druhów 
i Rodaków do wo~ska odch-0.ctzącydi. Pro-
1gr~ ćwiczeń i zaba~ry: O godz. -4 kon
cert karpeH druh-a Ig. Musieite.ka, o godz. 5 
przywitanie druhów i gości· , od ig-odz, 6---8 
popisy gimroastyczn.e.. o godz. 8 teatr p. t.: 
"'Werbel domowy". Po tea1rze polonez. i 
taniec. Spodziewamy slę, iż zacni druho
wie wraz z zaproszonem.i. gośćmi swą. o
becnośdą nas zaszczydć raczą. Czo~em ! 

Wydzht 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hontrop 
donosi swym .czfolnkom, iż w niedzj.e]ę dnia 
9 października o godz. 4 po po>l. odbę.{}zie 
s!ę kwartalne wałille zebranie. Ponteważ 
przyjdą ważne sprawy pod obrady, przeto 
lkziny udział członków pożądany. Goście · 
mile widziaini. Z a r z ą d. 

a 
llłka 11111~ ~1~y1kiw 

w He.tea i o~oll•;r *' 1nr 1ułtj vrpłaciit 
zaru lalt później 1ulo ie aa\i,ai&. 

Zsł<>&i' dt tta&ia u Jó.ułti D\brow
•łi•co, kl'awc• ptlakie~ w Hatu. 

Adrea: 

Józef D11lla-ew&ki, 
„r .... llakwauts. 1. 

Meble 
i sprzęty domow>e z powrodu prze{Jrowaez 
ki w stl"ony o.jczyste tanio d() nabyda. 

M i c ka ł B I a do cha, 
Recld.-Bruck, Baumstr. 12. 

Szan. publicmości dt0nosz~ niniej 
szean, iż osied'lilem siQ w Ka~rople, uł. Vi 

. dumcrstr. 33, naprzeciw nstauracyi Sin 
dera, przy kopalni ,,.f rin'\ jaAro 

1 o I ar z I fryzy er. 
Prosz~ o la.•a:we poparci.e meg· 

prz.ed:si~biorstwa. Zemną może si~ ka~ 
dYrcx> polsku ro.tmówić. 

H. Huber, fryzyer. 

~ •••n••---••· 
:t ;e11•1.1•11 łueqo.1!-.ua•1a9 1 

'!lł-;><)1Mt1Jl( ~llS~W 

wap1un-Juzs mA.zs~~!.Mf'Bu z 
·ay.>rndod aArn){S'lrł ó yup1nr 

~Z90Jd 'aA\OSlJ'~t[;).\·lOP 'WZ ~srn:ą~!ZQ 

.JlBq~.I!)f "fl.1 11~!{qOd 1 

Uwaga: Posiedzenie rtarządu i rewi- .l "JłSFU}I ·rn ·d nwop op ·:qSU!QJaA ·1n 
wrów kasy odbędzie sie zaraz po Sumie. 
W sobotę odbedzie się w naszem kQściele 
Nieustającru Ad,oracya Przenaiśw. Sakra-
mentu. Dla Folaków wyznaczona godzi1I1a ri;nn urnłSO~U<)Z.ld 'B:Jt;U.W!Zp~ud 1 lll<l!UP 

00 4-:-5 po pol., na którą wszyscy Rodacy Z.! .'woolo!ąpo mafow ·uuzs ozsouoa 
i Roda1czki1 przybyć powinni. 

A. Kuklą, przew. 

Naszemu szanowi! -. mu czk>nkoiwi· 
JOZ.EFOWI GRZELCZAKOWI 

-0·raz: jego n.a-rze:czoneJ 
pannie WERONICE ZAJĄC 

życzymy w d'niu ślubu (8 b. m.) szczęśda, 
zdrowia i btog1osla:w.ieństwa Bożego. Niech 
ten krolk 1do nowegt0 życia będzie Wam ptQ
myślny. Tegn Wam życzą wszys-cy 
czkm'kowie z G!uzy1dem: Ml-0da piara 
niech żyje! 

Tow. św. Józ.efa w Włtten . 

~Ir 
Najltpsze mebte 

pDłwkł stohnz 

1. Kruszewski, 
w· BOCł(Ul\l 

22 •1. Jołutnniteu~. nr. ! ·2. 

i 3IN3:IWOO\ł IA\fi 

Postbestellnngs· F ormular. 
lch bestelle hierm!t bei dem I(aiserl 

chen Postamt ein Exemplar der Zettlll! 

„Wiarus Polskiu aus Bochum (Zeitung! 

preisliste 128) filr da~ IV. Quarta1 19r 

und zahe an Abonnement und Beste~ge' 

1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben bt 

schetnłgt. 

• • • • ' d„ • • 

Kaiserl. Postamt • . . 
t•zeladnłk 

kra"łvieckl 
. odpowiedni na duże 
eztukł, potrzebay od za
rar; na otałe zatrudnienie. 

W. Weyna. 
k r a w i e • p o l e k i, 
ft&rxlah„ Widlłen-

11r. r~. iła. 

Słutąca p@lska 
znajdzie miejsca uraz 
lub 15 tego miesiąca.. 

~efia tiiłtU•li a, 
HORST-EMSCHER. 

Ba•z-neU Rodat• 
Z ptwcłitt po"'roi 

w rodzinne etrony sprit 
daję we„ystkie mebl~ 
piec do gotewania taki 
wHysbłtie sprz~ty d~ 
RlO"'e. „„ •• C:łewfa~ 
Holth&tuen-l'kucll, ul~ 

Kaairopeka nr. 137. 

Fryzy em 
P&lske. 

Ro bit eleg'aack:\ fry111n 
l':.tleeaa si~ na fi 

1ela, zabawy i inne •ro 
ezyal~ci. • 

Baeznośe Bedacy ! 
Deno5Z-f nislej,iem, i.ż o4 dłużs2ego ctas-z-u prr:yj,łem 

zastę,stwa za~1zplecz1nia 1d· 11111 

Młodym pniom I 
„pin&Ri& Wfl}OłlU j kO~ 

.,, " do alub1101BU I p 
H aome•. 

Towarzystwa akeyjaego z ~rlina. 
P•lecara eit ezairnwnym Rudakom i p1·Nzt o poparcie, pamiętajmv 

· aw:4J di> swego\ • 
P.odakó „, którz1by chciell i&ć za'tezpieezyć od ognła meele i 11prz~t1 

d.omQ'?o w1zolki8 BudowltJ, cli or~iwi~ i przybor7 towarzyskie, proazę mi 
donlosć a chętnie przybęd9. . ·· 

Zarazem poszulrnj9 ll(8•tów za "''•ok:ll prowby\. 
Z 1ntuakiem 

Józef Ni111łe~tza, 
arJuwwa •a-••t•l'a. 

n „_l H • kł, c ~Ga H1<1m.ar•·.loiir. u. 6,..: 

L. •••reeka, 
H e r a e , H~iulehatr .. 
aidaleko ktłosarni p•1 

Fr. J61ef~kieg•· 
------~ 
2 ••• „ 

alesslol• 
w Hertea, przy uJir 
A u.g„tetr. .4 i ł ) 
.,rufłaa bidy r 
ll ,J6t mr., prt:y Bi.all 
wpłacie. 

<::. Fr. 111\•r,flr".
1 B o e li u „ / Hel I wel ' 



Mr. 232. Bochum, sobota 8-go października 1:.J04. Bo 14. 

Codzienne pismo ladowe dla Polaków na obczyźnłet poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na puczcie i u listowych wsrnosi 
l mr. 50 fen., a z o<lnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W lmf ę Boże za Yliarę I DJcivznę 1 
' " i:to;eraty placi się za wiersz petytowy IS fen., a Zl 
" -:'"' "7enia zamieszczone nrzed inserntami 40 ien. Kto 
•';' "'<:t'J OS!'lasza. orrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
r- ... 1 •· k ieą.n" należy frankować i podać w nich doklad-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ' 1· ci dres piszące~o. Rękopisów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia. i Ksi(!garnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Kuropatkin naczelnym wodzem obydwóch 

armii rosyjskkh. 

Depeszuuą z Petersbu·rga:, że naczelrne 
dowództwo w Mandżuryi otrz.-y,na Kuro
patki.n. wodzem pierwsz:e.j armii· będz:ie je
neraJ Undewicz. d1mgiej jen. Gripenberg. 

Ateksiejew zatrzyma tyllro· władz.ę cy
wilną. 

W okręgu pszczyńsko-rybnickim zwycię
żył konserwatysta. 

W wc·zi0rnjszych u.ziupetn~a1iących wy
oorach otrzyma.t przy głosowaniu ściślei
sz.em konserwatysta, powiatowy inspektor 
szkólny Rzesn1tzek z Raciborza 345 gło
sów, centrowiec ks. dr. Stephan: 318 gt 

Pierwszy zatem wybrany. Wiel'e gło
sów padło na kandydatów przy pierwszym 
glosowaniu, a zwlaszcza na kian<lyidata· pol
skiego ks. prob. Pendziatka, telegram nie 
J}Odaje. 

Drug·i telegram. który otrzymaliśmy 
wyrlaśnia· wy·nik wyborów i brzmi. 

Polski Centralny Komitet wyborczy, 
który w tych dniach ,miał posiedzenie, po
zwolił komitetowi ślązkiemu na jego wnio
sek jedynie na wypadek wyb-0rów ściślej
szych zawrzeć komp·romis i tylko pod wa
runkiem, że centrowcy poprą Polaka odno· 
śnie Polacy centrowca przeciw rządowco
wi. Kompromisu nie było. 
Polacy głosowali na ks. prob. Pendziałka, 
następnie wyszł·i ze sałi wyborczej, a cen~ 
trowiec przepadł. 

Telegramy. 
B erl i n. Pod przewodnictwem pro

fesora Ksawerego Szarwenki otwarto tutaj 
drugi kongres muzykalno-pedagogiczny. 

1\1 u k d e n. Przybył tudotąd Aleksie
jew, by się porozumieć z Kuropatkinem. 
Japończycy organizują liczm:. bandy Chun
chuzów pod dowództwem Japończyków, 
by zniszczyć kolej żelazną zaopatirującą ar
mię rosyjską w żywność. 

B e r I i n. N a wczorajszem posiedze
niu Rada Związkowa przekazała odnośnym 
wydziałom wnioski tyczące się tronu księe 
stwa Lippe. 

O I d e n b u r g. Głośny minister Ruh
strat stawił wniosek o ukaranie przeciw 
„National Ztg.". 

G d a ń s k. W obecn-0ści cesarza o
twarto tuta! nową akademię techniczną. 
Przemawiał także minister oświaty dr. 
Studt. 

Obecni byli ministrowie Studt, Rhein
baben, Hammerstein, Mol!er i naczelny 
Prezes Prus Zach. Dełlbriick. 

Petersburg. Według sprawozda
nia urzędowego zapadło w Baku na cho
lerę oq 27 września do 4 października 111 
osób, z których zmarł-0 51. W Saratowie 
w tym samym cza~ie zachorowało 13 
osób, z których zmarł·:> 5. 

Polacy na obczyźnie, 

łtto zaczepia'? 
Z Nadrenii piszą nam: Przypadkietn 

dostał mi sir, d-0 ręki 153 111n11er ckirtrnu11d'z
foicgo ,.Dziennika" p. Żnir'1skic·go. Prz~
czytalcm go i zdziwiłem się nie mafo. Pe
wien pan tutejszy, który g.arliwa, uprawia 
agitacyę za „Dziennikiem" a zwalcza 

„Wiarusa Polskieg-0", przy ·każdej sp.osob
no.ści pmviada, że ,.Dzi.ennik" to nie·wini:ąt
ko, które nikomu w drogę nie wchodzi. 
Tymcza~em w tym numerze ""'" dmgim 
artykule pemo zaczepek na posta Jana 
Brejskiego z Torunia. Tak to gazeta p. 
Żnińskiego, tego samego p. Znińskiegio, 
który z p. Lensingie.1tll z Dortmundu' z.na
nym hakatystą centrowym w niewyraźnie 
jakieś wdawal się tl'kłady i konszachty, 
zaczepia w brzydki sposób posfa' Jana 
Brejskiego za to pewnie, że tak często 
spieszył z Polski na obczyznę-, aby poprzeć 
Ro<lakó\V, walczących o swe prawa. 

Porusza też .,Dziennik" sprawę wieca 
w tterne, na którym to p. Zn~ński, zaledwie 
prz1by! na obczy.zinę, zaraz w bezwstydny 
SJX>Sób wystąp~t wofa.jąc: Bi.aida „Wiarn
sowi Polskremu", „biad1a paniom Bre.iskim". 
Wiaoomo, że lud polski·, na wiecu zgroma
dzony, zna3ąc od lat gorliwą praicę ,,Wiiaru
sa Polskiego" .. nie poz;woM p. Żnińskiemu 
lżyć pisma, które już tyle dobrego. z<l'zi-alalo 
dla nas Polalków na obczyźnie. 

Ja się teraz zapytu~ę owego pana, któ
ry tak gorliwym jest agHatorem „Dzien
JTika" kto z.acz.epia? .,Wiarus Polski" już 
dawoo słówkiem o gazecie oortmundz\ld'ej 
,nie wspomniał, .aile widoczni·e p. Żndński 
bez wyzywani.a na naszego .,Wiarusa Pol
skiego" żyćby nie mógł i szuka1 sposobno
ści., aby go zaczepiać. W tQbec tego dzihvię 
się, że ,,Wiarus Polski" milczy i poz.woli 
się tak bez wszystkiego zaczepiać gazecie 
panów -0d „wyższ·ej polityki". P-okaizywa
tem te zaczepki na posla Brejski'ego róż
nym Roda·k!om, k1órzy 'się oburzali nawet, 
iż ,,Wiarus P()lsk1i" nic nie od\pioiwiada. 
Tl1omaczylem. że właściwie ni~ warto 
wdawać się w jakieś rozpra.wy z „Dzien
nikiem", który naiZwal p1olHyków \vestfal
skich niezdarami. nied'Olęgami i ślarrnaza
rami. „Dziennik" pp. Żnii1skieg ~1 i Sw'ita
'ły powi1nien: się ws1ydzić, że na r6wni z 
centrowcem I(nappem wyrnyślai kłamstwa 

n.a p. BrejskiegQ, a ich n1ie od·wo.tuJe, choć 
\vie, że nieprawdę napis.a~. I tacy ludzie 
chcą, aby im lud· P·Olski na obczyźnie ufal ! 
Tego jednak n'igdy się nie do·czekają. 

Franciszek Janiszewski. 

W 1ece Związku Polaków nie 
podobają się p Żnińskiemu. 

Pan Ignacy Żniński niezadowofo.ny, 
że program wieca W' Linden zostait tylko -0-
gólni'e ()kreślony, a brzmiał, że wiec zwoła
ny Z()Stał w celu omówienia sprnw religij
nych, na1'0dowych i gospo<la1rczych Pola
ków na obcZY'źnie. 

Pisze p. żn,iński doskJi\vJn ie: ,.cel •wie
~a w Linden by! tak ogólnikowo określ·ony, 
że 1m \viecu można bylo mówić o wszyst
kiem co nas obchodzi". 

Bardzo dobrze rnzpoznal cel \vieca 
p. ŻnifJski, lecz d:la takiegi0, „wyższe.go" 
p-0l'ityka podobny sposób trakto,wania· rze
czy iest nkzrozumiały. Niech sobie pan 
Żniflski zatem spamięta. że na obczyźnie 
urząd1z.a .,Zwia,zek Polaków" wiece pro
gra·mowe i ·wiece dyskusyjne. 

Na wiecach programowych przcm~
\viają upatrzeni poprzedni,o mówcy, .\vc
dlug z góry u11ożonego prngramu. Jest zaś 
rzecz4 11aturalną, że na takich wiecach p.o 
\\ yczerpaniu porządku obrad malo pozo
staje czasu, by z gronG wieoownii'ków wię
ksza liczba -0sób mogta głos rnbierać. Ina
cze,j na wiecach dyskusyjnych, które dla 
u§wiacl.iomienia i wyrobienia ludu mają zna
czenie ieszcze daleko większe. niż wiece 
prngrarnmve. Tutaj na obczyżn.iekażdy z 
Rodaków codziennie zajmować się musi 
sprawami publiczncmi, wi~c też potrze
bne.' są wiece, gdzie każdy S\YC poglqdy, 
w rażenia i uczu..::ia ,,·yp·owicdz:cć · może. 

Pan Żnir1ski zaś zdaje się uznawać 
tylko takie wiece, jakie u.rz4dzają „wyrżsi" 
politycy w Polsce. jak ostatnilo1 w Gnieź
nie, gdzie przewodniczący z góry zazna
czy/, że dyskusya wykluczona„ to zna.czy, 
że wiecownicy słuchać mają, co inni ga
cLają, ale własnego zdania wypowiedzieć 
im nie wolno. 

Możemy p. Zni'11sk:lego zapewnić, że 
takich porządków, '\VedJug myśli' jego i 
polityków ,,wyższych" u nas 11a ()bczyźnie 
n~gdy nie w.1prowadz·imy. 

Tyle dla ,vyijaśnilenia. 
Z wieca w Lim:l1en jednak:O\v'Oż o<lnie

śli.śmy jeszcze jedno przekonan·Ie, a mia
nowicie to. że p. Żniiiski dla: tego tylko je
i<lzi na wiece, by systematycznie zacze
piać ,Wiarnsa Polskiego11

• A przekonali
śmy się o tern w tteme i ttiillen•, w Bruck
ha·usen i Eiklu, w Essen i Linden. I nie 
p<YWiemy za wiele, twierdząc, że podobny 
sposób postępowanra jest wprost wstrętny. 

Prócz tego niektóre uwa.g~ p. Zninskie
go są tak banalne i grzeszą tak wie·lką nae
zn.aj-01110ści-ą rzeczy, że na nie wtrgóJ.e nie 
odpo·wiadamy. Tem śmiiesznij~jszy jest 
men1orski ton. w jaki wpada.i przytem je
szcze na dobitkę p. Żniński. Mimo wQii 
niaisu\\:a się tutaj zdanie La Bruyera: 

„Natchnieniem tonu dogmatycznego 
iest nieuctwo; ten, co nic nil~ wie. chce u
czyć innych tego, czego się sam dopiero 
nau.czyl". 

Niesłychana obełga. 
Otrzymujemy następujący znamie:nny 

list: 
Herne, dnia 6-go paidzi1ernJka 1904. 
Szanmvinej Redakcyi .,Wiarusai Pol

skiego" donoszę, iż dnia 5 października, 
to jest w środę '°' godz. 9 wieczorem przy
byl·o d() mnie dwóch panów z agitacyą na 
rzecz .,Dziennika" dortmund.zkiego; ie
d'en z tych pp. był z re<lakcyi „Dziennika", 
drugi z T()w. „Sokola" z. tlerne. Owi pan 
z redakcyi ,.Dziennika" tak gl<0śno mówił 
o dobroci „Dziennika", że p.o wyjściu jego 
przybyli do mniie sąsiedzi moii' pytając 
mnie, co się stał'O i co to za ha!as ! Pan ten 
- bardw ml•ody - wytężyt wszystkie si
ły swe, ja zaś na wszystkje pytani·a1 o<lJXJ
wiedziałem, że abonuię .,Wiaimsa" i „Po
stęp", i wykazałem, jakie zasady maią te 
pisma. Lecz. ów pan z Dortmundu zdiąl 
„Postęp" ze ściany i począl szuk.J.ć anion
sów żydiowski·ch; znalazł tam reklamę p. 
l(.ornendzińskiego z Drezna i mówił, że to 
żydowska firma., a na .,Wia·ru,sa" z-aś gki
sern wielkim, że bez·czelnie nap.aida na p. 
Znil1ski'.;g,0i, że ma żonę ni1emkę,, a dzieoi ~e- ' 
go lepiej umieją po Polsku, niż p. Brejsk1e
g-0. Ja mu na to odpowiadam. że p. Breliski 
dzieoi nie ma, ho nież.onaty, i, że niepra
wdą jest, iż firma p. I(o.1}1endzifJskiego z 
Drezna jest żydowską. Teraz panowie ci 
pożlegnali mnie. Ledwie opuści1i mój in
teres i wyszli paza próg, gdy współpra
cownik ,,Dziennika" z Dmtmun<lu zacz<tl 
kląć na: mnie i zawQ?at „ps„ kr„ chairn". 
Za tę obelgę powołuję p. wspólpracow:nika 
„Dziennika· z Dortmundu. a·by w 8 dni1ach 
obelgę w „Wiarusie Polskim" od'\votał, bo 
gdyby pan ów w 8 dniach tego nie zała
twił, będę zmusz·ony z nim się S<{dmvnie 
r-ozmow1c. Sluchajcie Rodacy, jaką to 
bronią ,vaJczą agita-torzy „,Dziennika" z 
Dortmundu; wyzywają nas od chamów i 
chcą, a·byśmy czytali kh gazetę. Co pD

wiecic rodacy na to? Upraszam Szan. re
dakcyę .,Wiarusa Polskiego" o zamie
szczenie p·owyższego pisma. Z prawdzi
wym szacunkiem 

Jan Gajewsk4 
balwierz i fryzyer w tterne nr. 99. 

Dla obrońców ,,Kuryera P. ·' 
Proszę Szanow1ną R.edakcyą „Wiaru

sa PO'lskiego" o umieszczenie poniższego 
pisma: 

Czytam w ~,Dzienniku" z Dortmundu w 
nr. 150, z dnia 29 września wyjaiśnienie p. 
Idziego Switaly. Nindefazem oświadczam 
p. ŚwJtale: na wiecu :w Essen żądałem od 
Patna, a.by p.o•twierdziHo, czy korespondent 
„l(uryera" ks. G.t miia1L shrszność pisząc, 
że „trzeba szukać z latarką w Westfalii czy 
stośd u młodzieży, a; wierności w mal
żeństwie", pon1eważ Pat11 twrerd'Zit \\Il Dort 
rnuin<l, że ~.Kuryer" miał zupełną sluszność 
i to przekonanie Pain sam ma także. Pan 
mi o tyle przyznał shisznośó, o hle mi Pan 

nfo mógł dać na1 moie pytania QO'})owie
dz:i. 

Ja tu wyraźnie zaznaczam, że ks. O. nie 
miał prawa pi·siać potwarzy na nas bie
dITTych tuliWCzy tu 'We WestfaJii. i Nadrenii, 
bo dowxxlów nJe miał żadnych. Jako do
wód podał „Kuryer Poznański" pana K., 
t\v·ierdz~c, że żyje na wiarę. I tup. K. wY
rzą:dzono krzywdę, bo p. I(. wziął ślub 
podlug przepi1sów kościol.a. Pomimo tak 
wielkiej krzywdy wyrządzonej panu I(., 
Pa.n obstawa/ przy s'WDliem i mó
wił: co tam jeden I(. fest ni-ew inny, ale dru
dzy jak żyją? A ja Panu na to: a gdzie 
ma Pan dowody? 

Jest tu powszechnie Z!l1a!l1e, że jak 
ksią<l'z przyjedzie do Westfalii,. to go k, ięża 
pmboszcrowie zwykle mile przyJmą, po 
wjększej części chwalą Pola:k:ÓWi w ogóle, 
ale przedstawliają polskich agitatorów jako 
ludzi wcale w Boga nie wierzących. c() 
się tyczy dzikich malżeństw, to zwykle 
jest to Polak zni.emczony;, a sied'Z.i na wia
rę z niemką. A choć do polsJcoś-ci się nie 
przyznaje, mimo to powiadalią, że to jest 
Polak 

TI1ochę więcej miłości pokazać na
leży ludowi, trzeba lepiej poznać stosunki. 
Jedni jednak \.VYZY'Waią lud od pijaków,' 
gałganów, drudzy piszą artykuły rzucając 
po'"warze na lud, a trzeci piszą listy clio ks. 
pmooszczów i każą ludowi zapisy,vać się 
do „Gewerkferajnu" (choć mamy . Zjed.no-. 
cznie zawodowe polskie), ci zaś, kt.órzy nie 
idą wedlu.g wskazówek ksks. probosz-. 
czów, to są w kh oczach agi'tatorzy P·Olscy. 
Gdy Polacy wtedy idią piowtómie prosić 
ks. proboszcza, aby owych ksi·ęży polskich 
·zaprosit z nabożeństwem, to na to ks. pro
boszcz zwykle odpowiada1 : to ni'e byl ks. 
katolicki, to byl agitator pol1ski1. '" ięc nie 
śmje mi się tu w kościele pokazać. nJech 
idzie do .,Wiarusa Polskiego" do Bochum. 
Tak się stało w Rotthausen, gdy Polacy 
prosili ks. proboszcza po drugi rt;.z o zapro- . 
szenie ks. N. N., który nie chciał polskiej 
pa.rtyi wyborczej wyzywać od socyali-. 
stów. 

Mówiłem dalej do p. Sv. italy, że p~ 
S. nie może występo.wać na·przeci'w ks. 
Gapczyr1skiemu, oo ks. G. należy do tych, 
którzy podtrzymują ,,Dziem1ika" dortmun
dzh~go materyalni'c, a p. S. jest od niego 
zależny. Na to p. S. mów'il, że nie jest pra
wdą. Życzylem p. ś., aby więce~ razy 
do Dortmundu zapr-0sili sobie takich ludzi 
n i eoględnych, to będz:e miala dobry roz
\\ ój ich gazeta. 

W nasze.i rozmowie p. S\\ it a ła ubole
\\' a{. jako da\\. nici byliśmy przeciwni .. Wia 
rnS,O\\ ·;· Polskiemu'· a dziś ślepo. za nim 
idziemy, a pracow11ijków ,,Dziennika'' nie 
chcemy uznać, że uznajemy ich jaklo zdrai~ 
ców. Ja na to odpo" icdz·'.ał e.rn: na jakiem 
sta1Kmisku „Wiarus ·Polski'' jest, to w~e
my\ QbO\\iązk i em naszym jest przy nim 
mocno Si.ać , ale jakim będz·ie ".Dzie1mik'\ 
tcg-o nikt zagwarantować nie może .. a jeg·o 
stanmvisko nie jest j3snc. Jest trnd1w 11{)\Vq 



gazeto popierać, a potem ją zwalczać, jak 
nie odJXY\\'lla<la życzeniom ludu. Na to p. 
S. mówił, że za centrum nigdy nie będzie 
agitował. Dalej mówHem d:o p. S., że ode
zwa ksks. Misy<marzy nie zdotala nam na
-szej solidarności rozbić, ale wyszla piszą
cym na szkodę, bo lud pazna!, że nie trze
ba na<lużywać krzyża do polityki. 

Za \\'}'kroczenia jednostek nie wolno 
winić całeg<> stanu, jak to ucz:ynit ... Kuryer 
Poznański", a co takż-~ p. Świtała pochwa
la. Odybyśmychcieli, tobyśmy innym sta
nom także zarzurty czynić mogl~ bo i mię
dzy nimó nie wszyscy są taki!mi, jak być 
po;w·inni. 

Dowodem, że mtodzież polska w; We
stfalii i Na<lrentli żyje moralnie i! trzeźwo 
jest osta•tni zlot „Sokołów i zjazd śpi•c.wa
ków. Tam byla sama młodzież, od rana 
.do wieczora, a nie było wjdać ani jedne
go pijanego mł'Odzieńca. Co na to p. Swi
iala? Czy ,.K.uryer Poznaflski" miał 
stuszrność, czy nie? 

Innego zdanfa, ni:?; kmespondent szla
checkiego „Kuryera" był ks. Bolt,. który 
prz.emawia.jąc przed 3 łaty w Bottropie, po
wiiedzia1: Szczęśliwy suę czud(j, że mam 
szczęście przemav.i.:..ać do samych polskich 
robotn'i'kó'\v. Ks. B. sfawil mora1ln10ść 
i religijność ludu prostego,, stwier
dzając, że lud roboczy polski in11y1n za 
przyktad s~użyć może. I(s. Bolt jest "'~:1ę
ceu diOś.wiiadcronym od ks. o., to też. są
dzę, że jego zdanie także coiś z111acz~'. . 

P. Switala w swem .aświadczemu pi

sze: Nie godzę się rówrnież z p. B. WUko
wski'm. co d·o zda:nia, że po<l wiiględem 
moralnym w kraju nie jest lepiej jak tu
taj. W tym względz·ie pan B. Wilkowski 
nape\\lno się myli. Ja na to panu Sw~fale 
odporwfa<lam: Pan jest jeszcze ba1rdlzo mfo
dy, dopjero law.kr szkólne niedawno opu
ścił nre może w'ięc jeszcze wydawać sądu 
o l~dzie robotniczym i fogto morallności. 
Choć jak Pan mówisz„ źe z chlopa: pocho.
drz:isz, ja też z chtopa· pochodzę c mógłbym 
ojcem Pana być. P. Switala prócz matki 
swei w krajw, wi!ele więcej ni.e zinia, a we 
Westfali'i przez. czas s.weg;o p-obytu nk wię 
cej nh! wid:zi1af, jaJk te komtiny przy Dort
mundzie ·i Essen i to z dlalru tylko, a jak 
między komunamŁ wygląda, to jeszcze pan 
Świtała nie ma pndęcia. Pytalm się pana 
Switaly, czy jeszcze jest gorzej tw we We
stfalii, między robotnikarrni polskimi, jak w 
kranu fam. w okolicy, z której Pan w~a
śntie ro<lem jesteś? Nie<la:w~'10 „Gazeta O
strowska" pis.ala, że w powiecie ostrow
skim chlop sprz.edaję ·żonę za kwaterek 
wódikil, to jest z.a 10 fenygów. Tak pisafa 
~,Gazeta Ostrowska". Tam pa:nie Switala·, 
księże Gapczyński p. Rzepecki, tam jest 
pole dla was doc>racy, a n'ie \V1 Westfalii, 
tam iść trzeba praoować nad ludemi. a nie 
na obczyźnie ()Szczercze artykuły o ludzie 
polskim na obczyźnie pisać w „Kuryerze 
PoZ'I1af1skim". Niechże ci p:mow1e, którzy 
zelżyli! w „Kuryerze" Po.laków na OJbczyź
nie, za1rzą do naszych dwiorów1 w1 kraju, 
a zobaczą co się tam dzieje. Proces Kwi
Jeckkh, proces karciarski w Pifo mówń'ą du
żo. Ja-śnie Wielmożni hr.a'b:owie diziś malo 
mają urzędnika żonatego, bo d1a ich fami
lii nie mają utrzyman·:a. Pióro "ndiryg:i 
się opi·sywać, jakie tam nieraz. s11111tne stu
sunlti parmią., na jakie tam niebezpie-cz.eń
stwa dziewczęta są wystaw~one. Tego 
nikt, ani p. Switala. alni ks. O. n.ie widzą .. 
Cóż Pan na to panie Switafa, czy jest go
rzej tu w Westfafa pod tym w0ględem, czy 
w kraju? Biedna zwiied:znm dziewczyna 
nie ma nawet odwagi poskarżyć się nai na
pastnika. Tak Panie Switata, że Pan: je
steś chlopa synem, to mnie C'ieszy,, ale jest 
potrzebnem Palm.Ii. prócz matk1, poznać dD
kla<lnielud, a wtedyi będzie.sz. go mógł są
dzić. Ks. Szoto\vski, który dziś jest bia~y 
ja!k gołąbek, w czasie czteroletniego swe
. go pobytu w Westfalii zwoital prezesów 
towarzystw polskich i uchwalono rez.ołu
cy-ę z podpisami prezesów., a rerolucyę tę 
posłano do „Orędownika" d10 v.-ydmkowa
nia. W owej rezolucyi zaznaczono wyra
źnie, aiby pisma polskie się do teg-9 przyczy 
niły, aiby dziewczyny polskte nie były tak 
bardzo narawnc na uwodzenie pr.Z'cz d!wor 
ską sZużbę. To saano uczyn:iil ks. dr. Liss 
zaraz: w dru-gim roku swego pobytu w We
stfalii. Co na toi pan Switalai powie? 

Jeszcze jedno z naszej rozmowy. P. 
Switafa twierd'Zit ·w Dortm'Un<l na zlocie 
„Sokola", że ,.Wian)'S Polski" dąży do te
go, aby odciąć Rodaków W1 Westfali'i od 
naszych Rooaków, oo są w kr.ałt.I, ~ powie
dz.iał. że zaraz to „Wiamwwi Polskiemu" 
udOW'OdnL Naturalrrie, z tego zda!nia p. 
Switaly trzeba było się tylko śmiać, bo 
każdy, kto czyta „w;.a.rusa" dbls:ł~dnie zna 
jego program. Byl to tylko W}"OO.ila~k od 

p. Sv.. italy, aby mógl bronić siebie i kores
pcndenta „Kurycra Poznańskiego", ks. O. 

Na tern dziś koi'1czę moją odpo\\:iedź 
na wyjaśnienie p. Świtaly. 

B. Wilkowski. 

Osobliwi obrońcy zgody. 
Car mirotwórc.a Mikofaj II. ·wielkim 

byl zwolennikiem poko1u a nawet Z\rnfal 
do Hagi międzynarodową konferencyę po
kojową, aby przygotowata ogólne rozbro
jenie. l(ic.dy w łiadze '-''t>tali <lypJ.omiaci, 
car mirotwórca wyselal ciągle nowe zastę
py na wschód daleki, zagarnfal Man<lżuryę, 
Koreę itd., aby tam ,,zaprowadzić spokój i_ 
porządek." Poniewaiż Japończycy n:e 
mielii zmystu dla takiego pokcfu, przeto 
wybuchnęta krwaiwa wojna. Zbity tyle 
razy chciaJby Mikołaj II. zawrzeć pokój, 
byle mu Japo11czycy zwrócili Mandżuryę 
i J(.orec, zabrane okręty, p.onvalając szar
pać się dowolnie. 

Podobni1e p. Żniński niby chcial w 
Westfalii praoo\\c-ać w zgodzie z „Wiaru
sem Polskim", a równocześnie wyszuki
wał w Poznaniu, Berlinie i \Vi Westfalii 
przeciwnŁków ,,Wiarusa P>0lsk1iegQ" i lą
czyl się z n imi. Potem zaczął szarpać 
s.owi Polskiemu". Potem zaczął sza:rpać 
Wiarusa Polskiego" ·i jeg-0 kierow'llików, 

~ozeslal numery z zaczepkami i1 -Obelżywy
mi artykułami poslom polskim i innym 
wybHnym osobom. „Wiarus Bol&.1\:i" na
turalni.e oddnal się napastnikowi a lud sta

·nął po stroni'e „Wiamsa P.olsk:iego". Wi'
dząc to p. Żniński wywiesi.I ohorąigi.ewkę 
pokoj:ową i zaczął rozpisywać się o konie
czności zgody. Zapowied'zial też solennie, 
że będ•zi.e unikał klótni. No ·i zaniechał na 
chwilę walki otwartej, ale prawie w każ
dym numerze kąsał i szczypał „Wiarusa 
Polskiego", jego kierowników i współpra
cowników ulcradkiem, czepiając się nawet 
niewJnnych pomyłek zecera, łamiącego ko
lum!ly. 

Równ10cześnie przyjaciele pa:nóvv~ Zni11-
skiego i Switaly niby to w interesie zgody 
zaczęH w gazetach poznańskich giaintlć i 
krytykcwać ,,Wiarusa Polskiego", a wy
chwalać ,.Dziennhka" panów Żnińskiego i 
Switaly. Jeden z wspóJpracowndków szla
checkiej .,Prncy" w Poz:nani.u piO'sunąl się 
w swe.j gorEwości o zgodę tak da·lek1011 że 
kierow.nikó;w „Wiarusa Polskiego"' przy
równat dQ sprzedawczyków i kolonizato
rów MoclJ.iszewa dla tego, żl~ me m3.
ją zaufania ct:o czkrwieka, którego do 
Westfalii sprorwadzU p. Lambert Lensing 
a o któregn charakterze nawet je-g-0 proteik
torow1~ wyrażają się bardzo niepochleb
nie. 

nWi.arus Polski" ma. na·tuna1klie WSZ_Y
stkie zaczepki i obetg;i. znosić ·w milczemu, 
aby byla zgoda. Ale iak przyjaclełe cen·· 
trowców, korzystając ze zgody, wystrych
ną Polaków na obcz:yinle na dudków, to 
„W:iarus Polski" będzie winien i dzisiejsi 
obrońcy ·zgody kąsać go będą - zapomi
nając o zgodzie. 

Ważny dollnment. 
W numerze 222 poiznański·ego ., Postę

pu", w. korespon<l-enicyi z He me pisze ja
kiś prz.yiaciel paniczów dmtmunidzkiich 
między innerni tak: „Wiarus"„ .. chce mi·eć 
teraz wytączne panowianie ( ?) na'Cl r.odaka
mi na obczyźnie, chooia.ż bardzo w~1;lka ( ?) 
czf;,Ść rodaków na jeg() politykę wyborczą 
w roku• zeszłym siG ni·e god:zila. Lecz 
mniejsza o to. P.owstato tera.z. Lf'JT!e p!smo. 
więc „W:iarus" ogromnie oo i() się giniewa 
i zarzuca temuż, że nie jest polskiem. cho
cil3.ż gdy kto je przeczyta, widzi;, że święcie 
po IX>lsku pisze." 

Tyle korespondent ,,'Postępu" z Hem~. 
Teraz wiemy przynadmniiej na pewoo, dla 
czego -drugie pi·smo Polskie w West.fali i tak 
gwaltownie potrzebne. Ma s.tużyć tym, 
którym niepodobala się zeszlomczna poli
tyka wyoorcza .,Wiaruw Polsk~eg-0". Po
lityka ta polegiaJ'a" jak wiad:omo1, na popi·e
raniu kandydMa Polaka - J oocfa Choci
szewskiego, co zganii .,l(uryer Po'Zll. ", 
,.Postęp" i inne gazety poznańskk 

Kupujm)r, co tylko możemy, u pol
skich kupców i przemysłowców. 

••• 

Ziemie polskie. 
Z Prus ·zachodnich Warmii i Mazur. 

S~le. W sku~ek poża~, który w 
ubi-egly poniemialek w tute.;szym bl"O'Wla.
r.ze powstał, splonęly tamże śpichlerze 
zbożowe i sfodownia. 

Szczecinek. Wielką szkodę ponteśli 
mfoszkańcy wio·ski Lotyna przez pożar, 

ktćry tam \V dniu 3 b. m. szalaL Ogicl1 p-0-
\Vstal w podwórzu mistrza krawieckiego 
Ouse'go, a ztamtąd przeniósl się na sąsied
nie zabudowania. \Vogólc poszkodowa
nych jest 12 wlaścicielł, którzy stracili pra
wie calą swą chudobę. 

Gdańsk:. W wielkiej alei tuż pod mia
stem najechal w poniedziailek wagoill kolei 
elektrycznej na pewien obładowany \VÓZ; 

woźnica tegoż Qdntósl tak cięż.kic obratż~
nia iż wskutek tego pn niedługim czasie w 

' miejskim lazarecie umarl. 
.Elbląg. ,Westpreus. Volksbl." podaje 

następuiąC4 '1mmorystyczną ·wiadomość: 
Do naczelnika powiatu elbląskiego przy
bylo onegdaj znane mu biedaiezysko przy
nosząc 5 marek na Pomnik cesarza 
fryderyka. Ody zdumioy urzędnik spytal 
skąd ofiarndawca wziąl tę sumę, otrzyma! 
odpowiedź: „Na ek wull et a•ffsette (oo. ja 
to ,,odsiedzę"). Podobno już niejedną mar
kę odsiedzial" w kozie i ztąd powziąt tę 
gen

1

i~lną myśl, Poświęcić się z.a. cel patryo
tyczny. Trudno. bylo mu wyUomaczyć, że 
tym podobnych datków nie podobno przyj
mować. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Kościan. Nauczyciel S. z pod Kościana 

katolik ma syna: w gimnazyum w Grodzi-' . . sku, ni.cdawno przybył do Grodziska: 1 o-
śwfadczyl na magistracie przed landratem 
i rektorem, że życzy s.obie, by syn jeg-0 u
częszczal na protestancki· wy1klad: religii. 
Ciekawość wielka. jakiie wplywy go diQ te
g-o spowod-0\vały? 

Poznań. W kas.ie oszczędności Banku 
Przemysłowców w Poznaniu wpła.oono w 
wrześniu rb. 935,780,17 marek, .ai wyplaoo-
110 894.257,44 m.r.; w roku ·zeszłym w 
\vrz.eśniu .wpłacono 695 1653,,65 marek, a 
wyplacono 681,058,15 mr.; od 1 stycznia 
rb. wplacooo 8,579,047,55 mr., a wyplac()
no 6.955,953,09 marek; stan obecny na 1 
października jest: 9,587-,423,44 mr., w1 r. z. 
byto 7,413,698,93 marek. N.a; udzialy przy
byJo od 1 stycznia rb. 695..513,96 mr., stan 
obecny uc!zialów na 1 października jest: 
3,255,173,16 marek. 

Września. Syn gospodarza Kowal· 
skiego z Pol. Psarów zakocha! się w n.1.U.o
bnej i powabnej córce· sąsiada, do kt6rej 
również. zalesali się synowie gospodarzy · 
I(ybackil. Kaczmarek, Kulczak. Ponieważ 
urodna1 Salusia więcej okazywała v.nza•jem
ności I(owalskiemu, trzej wyżej wymiienie
ni rywale ze zazdrości napadh wiecZiorem 
na kowalskiego, wrae:a.jącego o<l ulubioocj 
i tak go sponiewierali. że po krótkiej cho-
1~obie życi'e z·akończyl. 

Z Inowrocławia dlonoszą do .,Pos. Ztg.", 
że \V'iclu tamtcjsz.ych radnych o.trzyrnuje 
anonimowe listy z obelgami i groźbami 
najpospolitszego rodzzju, z pcrn~o<lu gloso
wania za zmianą naz.wy miasta na •j Hohe·n
salza". Wdrożone śledztwo podobno bę
dzie mi.ato bardzo nieprzyj.emne następ.. 

stwa dla iedneg;o z owych p'.sz.ących listy 
arronimowe, ponieważ stwierdzon~ jego 
autorstwo. 

Poznzń. Poczta niemiecka bawi się w 
politykę niie tylim w sprawie adresów pol
skich, ale rozszerza dzialaloość p3Ji1yczną 
także na wyp!acanie renty zabezpieczenia. 
,,Orędown.ikiawi" donoszą z J eiyc, że na 
p·oczde tamtejszej pew:nemu obywatel-01\vi 
nie chciano wypfaóć rerrty dla teg0, że 
po<lpisal się na kwicie Józef. Dopiero po 
umieszczeniu· nazwiska w pisowni niemiec
kiej Jósef otrzymał pieniią<lze. 

Jestto niesłychane na<lużywanie wh
dzyi ze strony urzędnika, które wartoby 
napiętnow~ć we wl<:<ŚÓ\vem miaiscu, ti. 
w. parlamencie. 

Ze śiązka czyli Starej Polski. 
Bytom. W niedzielę miano. tutaj po

chować zmarłego nagle lrnwala- hutnicze
gio Budnego, mieszkającego przy ul. Dy
ngosa. Tymczasem mz.niosla się poglr0-
ska, .że Bu'CJ,ny nie zmarl naturalną śmi·-er
c.ią, lecz że 0truta ,go własna żona, z. któ
rą od dłuższego czasu żyl w niezgodzie. 
Z tego powodu policya· zaka-zafa pogrzebu·, 
Ponieważ Qdbędzie si~ sekcya zwfok i wy
tocmno już śledztwo są<lo.wc w tej spra
wie. Budny, który pr:acowa.J' w BorsJg
werku, uchodzil za. pilnego ·i trzeźwego 
robotnika. 

Glłwlce. Na placu Germanii poktóci
kJ. się z sobą dwóch chtopców, 12-łetni syn 
pewnego urzędnik~ kolejowego i 13-letni 
syn pewnego oberżysty, aż \vreszcic pier
wszy ugio<l'ził przeciwnika swego no-.lem 
w brzuch, za.daóąc mu niebezpie~ą rą
nęA N<xrownika mmówil do tego podobno 
De'Wren· trzeci chlQpa:k. Straszny to przy
kfad zdziczenia ~ród dzieci, a smutne to 

S<\ skutki dzisiejszego bezreligijnego wy- e 
chowania. Z3 

Wiadomości ze świata •. 
Niemcy. Gazety niemieckie wszyst

kich odcieni jednomyślnie stwier·d'zaią, że P· 
ż1e wystąpienie Wilhelma II w sprawie ksiQ ig< 

stwa Lippe nie bylo szczęśliwe. Niektóre >~ 
dodają jeszcze, że v.rystąpknie to przed'sta- ~s 
wra się tern niekorzystniej, ż.e li'nia Sch.aum 11.a 
bmgÓ\\' roszcząca S-Obie pra1\\"a do: księstwa. .Zt 
Lippe jest spokrewnioną z Wilhelmem Il. ar 

W każdym razie sprawa cała może ·o. 
m~eć bardzo poważne skutki. 1Y 

- Gazety urz.ęd101we Ggtaszają znowu 
caily szereg vvyslanych do walki prze- a 
ciw herer·os.om, którzy tam padli ofiarą ty- .u, 
fusu. ·s 

z Rosyi. Nowego ministra spraiw ze- ie 
wnętrznych księcia Swiatopelk-Mirsldego m 
cgólnfo uważają za zero. Pc<lohno cenzu- y 
ra jednakmvoż trochę zla:god'z ifa. się pod je-- ze 
go \Yplywem. >a 

Z Rosyi. Głośny proces z. pmvo.du rDZ: n · 
ruchów onniańskich przy o<lbfon./! n.a 
rzecz skarbu ormiańskich dóbr kościi.::1-
nych toczyć się będzie w sen:ide p·eters
burskim dnia 27 paźd;ziernika. 
Jak wia<lomo za zagrabieni·c kościelnych 
dóbr rzacil patryarcha onniaI1ski klątwę na Js 

cara. 
Z Jap-0-nii. Gubernator banku ]ap.o(t- lo 

skiego li iinni· bankierzy oświadczyli gcto
wość objęcia trzecieti pożyczlci· japo-ńsldej 1t 

w wysokości 80 mmo1nów· yenów (170 mL- oj 
lionów marek) na p.oprzedn:ch wanmkach,. 
tj. kurs emisyjny 92, 5 proc., zvv-mt w 7. ~ 
latach. 

Z Austryi. R.ząd zam:erz:::l1 w rok11 :>ł 
przyszłym znieść klasy równolegle ' .V O
strawie, a w Lch miejsce ut\v·orzy·..'.: samio·
dzielne seminaryum nauczycieiskie z ięt

zykiem polskim ·i czeskim. , W Cieszy2!:e.) 
zaś poz.ostarną nadal klasy ro\:v11olcg1e. 1 a- ta 
kiie oś·wfad~zenie zl'Ożyt Thun we czwar- :e 
tek w Sejmie. [zi 

Z wojn.y rosyjsko-japoi1skiej. J c.ner:-.:i · 
l\fa-chamw donosi o drobnych starciach, 
,,,.- których za:z.wyczaj każ.da str.ona przy~ 
pisuje s.obfo zwyci·ęstv."10. We<llug spraiwo
zdainia .jenerala rosyjskiego w1 starcfach. 
tych byli Rosyanie górą. tia 

Z p.ol3. wojny mv.ksz.ly jeszcze szczc- e 
góly z ostatnich sz.turmów nJ: Port Artur:i. )y 
opowiadane przez zbieglych Chiif1czykó'W. ~ię 
Opowfa<laią, że działa-nie I'IOSyiskid a1iiY- sz 
kryi byl-0 straszne. Stoki t. zw. Wielkiego 
Pagórka byly prawie zupdniic zastane tru- T 
parni. db 

W pewnem zag!ę.bieniu l~ż:J. : o r.Jrzcrn go 
300 trupów rosyjskich i 200 j<i!po(1 sk~ch. cz 

Do Czif u nadeszfo te'Ż prywatne {f{'ynic- Po 
sienite z Portu Artura, któn:: stwier<liza, że S~ 
po.<lcz.as ostatni,ego sturm~1 Japorkzyków~ wi 
który-trwal cz.tery dni" jed~n batat.an r<.>
syjski rosfa.l prawje zupelni·e zniszcZiony. 
J apoflczykom udalo się wpr;11wdz(e zająć t 

pewną korzystną pozycyę, lecz Rosyanie :e 
v.7parli ich następn i e z tej pozycyi. v 

„Petit Pari·s·:·en" ogłasza, rozmowę swe la 

go petersburskieg;o. k.orespon<lenta z francu :z 
skim atta-chć w{)'jskowym, jenerałem Mou- ia 
li~1. który między inncmi oświadczyl, że ) 
w normalnych 'varunka'Ch obecr.ai ·wojna 
potrwa przynajmniej dwia latai. Zresz~ 
nikt nie może przew)dzieć jej końca. ponie
waż R<)syani·e nie dopuszczą cl.o żadnej io 
interwencyi·. > 

~~~~~~~~~~~~r 

Z różnych stron. 
Diissełdorf. Wiec w Dtisseldorfie od· r 

będzie się 16 październikai, a n~e 9, jak 
9 mylnie oQglosz.ano. 

Marxloh. W kopalni „Deuischer Kai· cz 
ser" s'P{)tkal·o nr.·eszcz.ęście Rodaka Micha· Pr 

S w fa mektałc. Wózek pofamaJ mu nQgę. 
Rotlai.1< &w w środę przemavvia·f jeszcze 
na wiecu w St>0ckurn, a w piątek już w· 
stal kalek'l· Fr. O. 

Dortmund. Strejk w lejami' W. Fu-hr- kt 
manna skończył s ię dla roooi:ników niekD· pa 
rzystni.e. iż 

freif.enbrucb. W kopalni ,.Centrum" ś 
\v·padt górni'k Lipps do szybu t' zabil sie; Er 

Wciąż jeszcze zapisywać nroim· .,Wia; Pr 
rusa Polskiego" na czwarty kwartał. Ro
daków prosimy, aby nie u-stawali w agita
cyi za ,,Wiarusem Polskim" . • u 

iLE2!fL . .__ s 
' ' ·=-- r. 

Osłałnf t wiadomości. ~ 
L w ó w. Sejm galicyjski przyjął wm<> ... b 

~k posła Stapłńsklego zwracający słę prie n· 
csw wydawaniu Rosy;J WJe&ów wojsk~· 
wycb. 

L o n d Y n. Z Czifu nadeszła ~ 



- e pomiędzy flotą japońską i rosyjską to
zY się walka. 

Oli Redalleyi. 
_ Pan Kwaśniewski z Bochum ogłosil \V 

.e postępie" drugi artykul nibyto w obronie 
~ igodY a w rzeczywistości., aby .,,Wiarusa 
c >oJskrego" mieslawić. Tym razem roz
- isal się p. Kwaśniewski w swsób tak gru-

ia.ński. że brustowski •. Górnik" czemprę
"' zei list j:e_go przedrukowa!. Willlszujemy 

anu Kwaśniewskiemu umani:a Brustowe
c o. Odpowiadać na ordynarne listy nie 

wślitny. 
u: Panu Żgolowi w Bottropie. Pisma Pa
- a nie umieściliśmy najpierw z tego wzglę-
- .u. ż.e Pan się p:odpisa~eś w imieniem 

~-szystkich podpisanych p.od oświa<lcze
- iem. Tymczasem ustnie w redakcyi .:i pi
o miennie oświadczyło nam kf·lku1 z podpis.a
- : Yd~, że podpisów żałuią, że icht zasko-
- zono i na nich nalegano. W obec tego 

>an sam nie może skla<lać o·świa<lczeruia w 
z. nieniu drugich. To najważniejsze; zresztą 
.a wag naszych cofnąć nie możemy. 

·Kalendarz. 
h, 
a C z w s r t. e k, 6 paźdmernika: Bmnoaa op., 

Jstyniaoa., (Brouisi.aw). 
Pi I\ t ck, 7 października: :Marka p, Scrgiul!lza, 

- łosława). 

S l o ń c e ; wi1chodzi. zachodzr, 
i itro. g. 6 m. 10 g. f>. m. 22 
,.. ojutrze. g. 6 m: 12. g. 5. m. 28 

l i St a n · p o go d y ; \Ve wtorek cały dzień 
7. .dne powietrze. W środę pochmurno. 

Term om et r wskazywał wczor~j o 12 w 
,U. ~łudnie 10 stopni R. wyżej zera. 

Baczność Dortmund! 
,. Szian. członkom Tow. ,.Jedność" w 
e. )ortmun<l-zie donosimy, iż w: ni-edzi·elę, 9 
- laidziemika IQ godz. 4 po pot odbędzie się 
- :ebrnnie w lokalu p. Vossa. O liczny u-
' lzial uprasza 

"
1 Większość członków Tow. „Jedność" 

w Dortmundzie. 

Tow. gimn. „Sokół'' w Bochum. 
Z powodu, iż lokal w którym się zebra

tia nasz.e od:bywaly jest zamknięty, dla 
- ego zapowiedziane zebranie w sobotę od
lYĆ się nie może. Ki.eidly i gdzLe zebranie 

'~ 3 i ę o<l'Dędzre, będzie w swoim czasie o.gfo-
- szone. Czołem! Wydxlał. 
ro--
- Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid 

dDn-0si swym czlonkom, iż w sobotę rano o 
.1 g()dz. 8 odbędzie się pogtzeb zmarłej żony 
członka naszego Antoniego Gościńskiego. 

_ P()grzeb odbędzie się z domu żaloby z 
c Siidstr. nr. 80. Cztonkow1e winni się sta1-
'~ wić o godz. 7!h na san posiedzeń. 

Z a rząd. 

: Towarzystwo glmn. nSokół" w Gerthe 
c 1wiadamia niniejszem d-ruhów w Gerthe, 
e :e miesięczne zgromadzenie odbędzie się 

11 nctedz.!elę id.ni'a: 9. 10. 04. o godz. 3 pio piol. 
e 1a które się jak najliczniej druhów zapra
u i'Za. Po posiedzeniu jest zaraz. \v·ymiarsz 
; 1a za 1bawę do sąs iedniego tow:arz:ys.twa. 
V ) punktualne stawienie się uprasza 
a Czolem! Wyd z. i a· t 
~-----
,_ Towarzystwo św. Barbary w Herten 
ej lonnsi swym członkom, iż w niedzielę dnia 

> P'aździ·ernika bierzemy u<lzi.aif w rocznicy 
fow. św. Wojciecha w Erie. Wymarsz; z 
rQkalu JX)siedzef1 o godz. '02. O liczny 
udzial uprasza Z a r z. ą d. 

. Towarzystwo gim11. „Sokół1' Il. w Marten 
doin<>si swym druhom, iż w niedzielę dnia 
9 bm. o godz. 3 po poł. odbędzie się zwy

i- czajne zebranie, na które się druhów za
. Prasza, szczegónic druhów ćwiczących. Są 

ę. Ważne spraw-y do zalatwienia. Czołem! 
Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
· .Dooosi swym czr:onkom, ii zebrani·e, 
· które si~ miato odbyć w niedzielę dnia 9 
·· P.aźd2łernika nie odbędzie się z powo<lu, 
" Śz ~owarzystwo nasze udziat bierze w po-

Wlęceniu chorągwi Tow. św. Józefa: w 
· Erie. Wymarsz o godz. 2. O liczny udział 

a; Prosi z a· rz ą d'. 
---~~~--~~~~~~-

- Tow. ,,,Zgoda" p. op. św. sta;i;ła;;-
w Elbeńełdzłe 

, Urządza w niedzielę dnia 16 października 
r. b. na sali p. Mlilłer Bachstr. nr. 26 ~sien-
na zabawę x teatrem pt.: ,.A<llam i Ewa", 

t 
~a którą. szan. Roda. czki i Rodaków z El
;rfeldu„Bannen I okolicy jak najserdec2-

, 11~ . zaprnsz.a Ziai r x ą d 

50 
Wst~p <lla członków 25 fen.., dla gości 

fen. 'Muayka polska. ~ 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
Wni-cdzielę dnia 9 października po JJQl. 

o godz. 4 odbędzie się roczne walne zebra
nie, na któr~m będzje obrachunek roCT...ny, , 
oraz obór no\\legO za.rządu i różne inne 
sprawy towarzyskie z-alatwiooe. Uprasza 
się zatem czkmków o liczny udziat. 

Z a rząd. 
Uwaga: Członkowie zarządu '\\~irnni 

się stawić już o godz. 2 po po?. celem obra
chunku kasy. O punktualne stMvienie u-
prasza St. Świeluga, sekretarż. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Rotthausen 
ma swe ćwiczenia w niedzielę 9 paźd'Zier„ 
nika o g·o<lz. 110 przed pot w. lokalu p. 
Emila Schmirtza. O liczny udziat druhów 
uprasza się. Goście mile widziani. 

Czolem! Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattensche:id 
donosi swym cz.tonkom, iż w nie.dzielę dn. 
9 października bierzemy u<lziaJ w roczncy 
i poświęceniu chorągwi Tow. św. Wojcie
cha w Erle. Czlonkowie win'lli s i ę stawić 
o g-0dz. 1 na saili posiedize'ń. O liczny udizial 
czJonków uprasza Zarząd. 

Baczność! . Czołem! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" I. w Wanne 
donosi niniejszym swym czl<mkom, iż ze
branie miesięczne odbędziie się w niedzjelę 
dnia 9 b. m. w lokalu p. Marzyiny u góry ,na 
male~ salce. Początek o godz„ 4 po pol. 
P'°nieważ są wa'żne sprawy ·dJo załatwienia 
które każdego czlonka interesować powin
ne, iest kompletne przybycie. pożądane. 
Zapraszamy także tę mlodzież, która od 
wojska ~rócila, ażeby zechciała przy
być i wstąpić w szeregi „&okola". Ląc.z
my się! ramię do ramienia. J edlnością bę-
dziemy silni. Czołem! WlrdZJat. 

Towarz. bł Bronisławy w Wiemelhausen 
obchodzi w prz;Y:szlą nied2Jielę dnia 9 paźd. 
uroczystość 10 rocznicy swegio1 istnienia. 
Zabaw.a jest zamknięta. Zaprasza się ni
nh;~jszem sza.n. członków z mdzin:arrJ na 
salę p. Knapmanna w czapkach! i o'Z'llakad1, 
gdzie będzie przywitanie cz/.oinkó\Vl przez 
przewodnkzącego, potem koncert i teatr, 
w końcu taniec. O godz.. 03 bierze towa
rzystwo. udZlial w nabożeństwie z cho.rą
gwią. Zebranie .odbędzi.e się zaraz powiel
kim nabożef1stwie. O liczny udzial w na
bożeństwie ,jako i w zabawie prosi 

J. Hain, prze.w. 
~~~~~~~~~~ 

Koło śpiewu ,,Fi<>łek" w Bruchu 
donosi swym czlonklQm, j .ż w solYotę dn.ia' 8 
październ ika Qdbędzie się zamknięta zaba
wa tylko dla. czfonków, na sali p. Sassego 
przy nowym rynku. Początek o god.'Z~ 7 
wiecziarem. O jak niaWcznieiszy udział 
prosi Z a r z ą d. 

Uwaga: W ni·edzielę o godz. 012 od
będrie się kwartalne zebranie na sali p. Ku
chema. O Hczny udzi:aJt w zebraniu upra-
sza s·ię. Przei.wodrnlczący. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne -, 
donosi szan. cztonkom. że w niiedzielę 9 b. 
m. odbędzie się zebranie po pol. o godz. 3. 
a potem ·zabawa. Szan.. l~o<laków, którzy
by do tiow. naszego chcieli się zapisać, pro
szę na pmvyżsx.em z.eh-ranie się. z.gtosić. 
Zabawa jest zamknięta, ·w:ięc tylko dl.a 
członków i przyprowad'zonych .gości. __ 
Zebrani-e z.arządu o godz. 2 po pot 

St. Jankowiak, prezes. 
- --

Tow. św. Michała Arch. w HochfeM 
donosi swym czł-Onkom. oraz wszystkim 
Rodakom. iż w niedzielę 9 bm. punktual
nie o godz. 4 na: saJi zwyklych posiedzeń 
odbędzie się walne kwartalne zebranie, na 
którem bG<lzie odczytane sprawozdanie z 
III kwart::llu. - Za·rządl winien się stawić o 
godz. 3. - o liczny udzi.al czronków i Q'()-

ści uprasza A. Pietrzak . 

Towarz.ystwo św. Ignacego w Oberhausen 
donosi szan. cztonkom, że zebranie, z po
wodu. iż nabożeństwo polskie w na·szej 
pa-rafii się w niedzielę nie odbędzie, już' o 
godzinie 4 sę rozpocznie. O lczny udzial 
szan. członków z żonami, uprasza się. -
Goście mile widziani. Zarz'łd. 

Tow. Serca Jezusowego w Brambauer 
donosi czlonkom i wszystkim Rodakom w 
Brambauer i olrolicy z.amieszkaJym. iż w 
niedzielę dnia 9 b. m. o godz. 4 P'O pot o<l
b~dzie się zwyczajne zebranie na sali- p. 
Schulte-Strathaus. ZaraZ' po zebraniu u
rządza towarzystwo tegoroczną jesienna 
zabawę w zamkniętem kółku. Grany ~
dzte też bardzo ciekawy teatr, deklama
cye, potem taniec. Muzykę wykona or
kiestra· p. M. Pietrygi z Bruchtt. O liczne 
i punktualne stawi-enie s~ vrosr 

· Za-u~d. ·· 

BACZNOSC! 
Kole śpiewu „Lutnia" w Gelsenkirche.n 

don<lsi swym czfor!k-0m i w:;zy,sikim Ro
łlakom v: Gelsenkirchen i okolicy, iż w 
dniu 9 października obchodzi Koło jesienną 
zabawę, na sali .,Germania" , przy uL Her
mannstr. Początek o godz. 4 po pot Pro
cram zabawy przyjemnie uroz.maioony 
koncertem, śpiewem, teatrnm .p. t. ,.Rozum 
i szczęście". W koilcu taniec. Na zabawę 
iak n4.iuprzejmiej zaprasza sLę wszystkich 
czł!onków i Rodaków. l a r z ą d. 

Baczność okręg IX! - Crołem! 

Niniejszem proszę druhó\V prezes.6'w, a
żeby do 15 paźidziernJka podali swój dokla
dny adres. Zarazem kiedy gniazdo rosta
lo założone i' kiedy odbywają się ćwicze
nia. - CzoJem! 

B. Żmudziński, prezes okr~g-u IX. 
Castrop, ul. Erinstr. nr. 1. 

Czołem! - Wanne-Zachód! - Cz:ołem! 

Posiedzenre Tow. gimn. „Sokól" odbę
dzk. się w ndedzielę dnia 9 października o 
g-O'dz. '04 w loka:lu p. Gerdesnwnna. Na po
rządku dziennyrn: wybór naczelników i je
szcze jedna bardzo waiżna sprawa, dla te
pożądane. Prosimy szan. Rodaków o li
czne przybycie, taksamo mtodzicż, która 
przysztai od woiskai, aby teraiz \Vl tym mie
siącu· dala się wpisać., p.onie\vaż będą 
W10lni od: ptacen.iai wstępnego, ale tylko w 
ty1m miesiącu. Czolem ! Wydział. 

Uwaga: Druhów \Vydzialu: zaprasza się 
kwaJCl1rans prędzej. 

Baczność Rodacy z parafii Głuszyńskiej 
pod Poznaniem. 

Zapraszam szan. R-0-0akówi z wyżej wy
mien.ilOnelr parafii. n:ai pogadankę, w1 celu 
sprawienia jakiej pamiątki dla naszego ko
śdola. Ponieważ nas jest spora liczba na 
obczyźnie, proszę by wszyscy obowiązek 
spclni'Ii1 i prz:ybyli w niedziielę 9 bm. o go„ 
dzinie 110 w pol'u<lnie, zaraz po sumie do 
p. Allekottego w Oberhaursen, przy koście
le Serca Jezusowego, Stary R~rnek (Alt
markt), 5 minut tQd G.worca:. Będzie obrany 
komitet, który się tą sprawą; z<.iJmie. 

Jan Leśniewski. 

Baczność! - Czołem! 
Tow. gimn. „Sokół" w Kottenburgu. 
W niedzielę 9 października po pol1 o 

godz. 2 od'będ·zie się miesięczne zebranie, 
na sali p. Rienhoffa. O liczny u<l7J:al d'ruhów 
I gości prosi· Wydzia!. 

Nabożeństwo polskie w Laar. 
W niedzielę 9 października o g-odz. 4 po 

poL będziie naboże11stwo z kazaniem pol
skieim. W piątek 7 bm. o godz. 3 po pol. 
sposobnGść do spo"viedzi św. aż do po
niedzialku1 rana. 

Uwaga: W niedzielę rano o godz. 7 
przystępuje Tow. św. Antoniego wspólnie 
d-0 Komu11>i św.. Z a rząd. 

Tow. św. Wojciecha w .Erle-1\Uddelich 
o ochodz1 d!nia 9 paź<llziemlka pierwszą ro
cznicę sweg'o istnienia z po~·więceniem cho
rą;gw:i n.er saH pana Bilscher przy uł. Bi'
sma:rckstr., naprzeciw ewan1gie.lickiego ki0-
ściofa, n~ którą się wszystk.kh c:zkmków 
narsz,e,go i bratni'ch towarzystw oraz, wszy
stkkh Rodaków i Rodaczki z Erl~-Mhtde
Ji.ch i okolicy jak najuprzejmiej za.·pra.sza. 
Także i te tmvarzystwa., które dla: braku 
wdresów zaproszenia nie odebrały i "W"'SZ.Y

stkie t<CYWarzyshva, które od nas zaprosznfa 
otrzymały. Porządek u1roczy-stośd jest 
następujący: Od 1 ero ~4 przyjm(Jrv:~ie 
bratnich Tow-arzystw; o godz. 4 pochód 
eto kości!()lłai na polskie .nabożef1stwo oraz 
poświęcenie chorągwi; po nabożeństwie u
roczysty poch6d po niektórych ulicach 
z powrotem 00.1 salę~ gdzie b~zie przywi
tanie gości przez przewodn1'cząceg-o, kon
cert przeplatany deklam:atyWJi, śpiew 
cztero-g1'osowy l(ola śpiewaków „Iia:nnio
nria" z Wattenscheid it<l'. O g•OOZ} . .08 będzje 
ode:gram.y teatr p. tyt. ,Lobzowtanie'' (kra
kowskire wesele), na· czem się naszai uro-
crystość zakończy. Z ar z~ d. 

Uwaga: Zwr.a'Cam uwagę .wszystkłm 
cxlonkom, którzy z.a1·egaJą ze skladkami 
więc~i jak trzy miesiące, aby się U'Skutecz
ni.li przed czasem1 ponieważ uważanj. hędą 
jako obcy 1 z~razet11, zwra.:cam uwagęi, że 
wszyscy ci -czlonkowie, którzy pr.agn,.,1 być 
odebrani1 zechcą pomiędzy g<Jdz. 2 a 3 sta
wić się na sałi zwykłych posiedzefl. 
Mua;ykę wykona1 nant ka')Jełmistrz p. Ple
tryig~ z Bru chu. Wstępne dl.Ili członków 
wszystlrich towarzystw 30 fen., dJa g<}Ści 
60 fen. Spodz~my sie, iż uas Rodacy 
lak naJłicz:niei odwiedzą. 

W ałe&rty Napierała, p.r:z;ew~ 

Kolo śpiewu „Jedność" w Hambom 
daije <lo wiadomośd S\.v ym cz kmkom, oraz 
Rodakom zamieszkalym w· łi.amoorn i o
kolicy, }ż \ V' ndedziel ę 9 października urzą
dzamy jesienną zabawę, na p.ożegnan i e na
szych śpiewaków odchodz4cych do woj
ska( nai sah p. Schwarza. tam. g<lzie Zjazd 
się odbyt Prosimy o jak najliczniejszy 
ud'Zial cztonków i gości w zabawe. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odbędzie si ę 
zaraz: po nabożeństwie. Jak zwykle po le~ 
kcyi o<lbęd'Zie się walne zebranie, na któ
rem '\Vszyscy członkowie się stawić win
ni, gdyż waż'Ile sprawy są do obradowania. 
- Goście mile wrdziani. - Czfonkowie 
zale,gli1 ze składkami dlużei jak trzy mie
siące, mogą na zebraniu ze składek s i ę 
uiścić, '\V przeciwnym razie na zabawie 
będą uważanJ1 jako goście i muszą \vstępne 
jak goście pfacić. - Rewizorowie kasy 
winni ksi.ąiki zrewidować przed zebra
niiem. Jeszcze raz o jak najlicznieliszy u
dział w zabawie lekcyi i zebraniu prost 

Z a rząd. 

Towarzystwo „Jedność w Langendreer 
W niedeie•lę 9 października odbędzie si ę 

24-godzimra Adoracya Na]św .Sakramentu. 
Dła nasi Polaków. jest g-0dzi11a przeznacz-0-
na od 4 do 5 po południu, na oo się szan. 
Roda.kom zwraca wwagę, aby się jak nai
Urazni·ej zebrali. - Zaraz po nabożeństwie 
walne zebranie tąwarzystwa nai sali zwyk
łych posiedzel1, na którem będzie zdane 
sprawozdanie z kasy z III kwartału i za
łożona będzie kasa zapomogi. O jaik nai
liczniejszy u<lzial prosi: Zarząd. 

Tow~rz. gimn. „Sokół" w Altenessen 
urZ4d'za w dnru· 9 października S\Vą pier
wszą rocznicę na sali p. J. Saal, przy ko
ściele św. Jana. Uroczystość rozpoczy111a 
się o g{)d~. ~ po pol. i będzi.ie upięks2xma 
koncertem, śpi.mvem czteroiglosowe:m Ko
lai śpiewu ,.Dz:wion" w Essen, mowami·, 
deklamacyamiJ, gimnastyką, a w końcu bę
dzie taniec. Druhowie oraz czlionJrowie 
innych t.o·wm·zystwi plaicą wstępnego' 50 
fen., obcy przed cii-asem 75 fen., przy 'kaisie 
1 mr. Na powyiszą uroczystość zapra
szamy uprzejmi·e caJy okręg 7 01rnz sąsie
dnie gTiiazda t Rodaków z: Rodaczkamlr z 
cafoi' okiOili:cy. Gniazda prosłmy o odpi-s ~ 
czy przybędą. Czołem! Wyd.ztail. 

Tow. gimn. „Sokół" w Gilnnigfełd 

nrząd:za w niedzielę dniia 9 paź.<fziemika 
jesienną zabawę, polącw:ną z ćwiczeniamt 
gimn. IL tańcem na· sali p. J. Darenrechta. 
Początek o godz. 40 po· pot. O iak naili
crnie'Jszy udziat Rodai.xów i Rodaczek u-
prasza Wydział. 

Uwaga: · Zebranie odbędzie się w tę 
samą nie.dztielę o godz. 3'0 po pal. O jak 
najliczniejszy udzł.al w zebra:nfo. uprasza 

Wydział„ 

Tow. św. Antoniego w Ueckendorfie. 
W ni edzielę 9 października po pot o 

g().dz. 4 mamy zehr;:.;r1ie, więc proszę aby 
atni jed11eg;o czlonka nie brakowatc1, ponie
waż ma.my ważne obra-tly. \V śrndię 12 
bm. przybędzie Na·jprzew. ks. Biskup do 
Ueckendiorfu, 1uż rano o g'()dz. 8. Upraszam 
czlonków, aby się jak najJicznied staw Hi o 
7 ranu n~ sali w czapkach i oznaka'Ch to
wanyskich. tak samo i chorąźy. 

Jul. Grabowski, prz.ew . 

Kcl-0 śpiewu „Wanda" w Laar 
podaje: do wiQdomości, iż w niedzielę 9 b. 
m. odbędzie si-ę walne zebranie Q godz. 6 
\\ iecwrem. Są wamne sprawy <lo r~ -atwi~ 
nia. Czlonkowie, którzy zalegają ze skład
kami w~nni s~ bez wyjątku stawić, w in
nyn:r razie uważani będą jako niecz.lolfł'ko
wie. O liczny udział uprasza się. Gości-e 
mik widziani. Cześć polskej pieśni! 

Zarząd. 

.I(oło śpiewu „Róża Leśna" w Hocblar.mark 
do·nosi swym s.zan. czl-0nloom, iż w niedzie
lę dnfa 9 p.aździerrJka obchodzi nasze Ko
ł-o l mcznkę istnienia swego. Zapraszamy 
szan. Kofa, które zaproszenia <Jd ros ode
brały, i prosimy, al>y raczyły nas jak n.ai
liczniej odwiedzić. Tak samo te Kota . któ
re zaproszef1 nieodebraly, z.aprasza s i ę ser
lecz.nie. Program zabawy. 1">1"3.Siępujący: 
O godz. 4 koncert wykonany prze.z orkie
strę p„ M. Pietrygi z Bruchu i czterogłoso
wym śpiewem. O gQ<lz. 7 będzie odegra
na sztuka teatralna p. t.: .~Bartoś z pod 
}(rakowa'._ Po teatrz.e dalsza zumkni~ta 
zabawa z tańcem. 

Uwaga: Lekcya śpiewu o godz. 2 po 
pol. Goście tak samo są mile \vi<.izi-anL 

Zarząd.. 



donosi swym c;i:łonkom i wszystkim Redakom w tutejszej okolicy, 
iż Pan Bóg powoLd do ży,vota "iecznego dnia' G pażd..:iernika o 
godz. pół <lO ósmrj rano po długi.~h i ci~żkich cierpieniach naszego 
czcigodnego probou~c.za 

śp. księdza Bergmanna. 
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 10 paźd.ziernika. 

niedziP lę będzie w kościele ogłoszone o której godzinie 

Towarzystwo nasze bierze udział w pogrzebie z chorągwią. 
się o liczny udział CY.łonków i Rodakóvv w pochodzie 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w l(astrop. 

· W ni-edizielę dnia 9 października odlbe
d.zie się na sali p. &hulte-Bekra obchód 
3 rocznicy zatożeniia· gniazda n.aszego, po
lączorry z zabawą pożegnalną dla druhó.w 
i Rodaków clio wojska odchodzących. Pro
gram ćwiicze(1 i zabawy: O go<lz. 4 kon
cert kapeli' druha Ig. Mu·sielaka, o godz. 5 
przywitanie druhów i gości, od godz. 6-8 
popisy gimniastyczne., o god'z. 8 teatr p.. t.: 
„Werbel oom()wy". Po teatrze polonez i 
taniec. Spodziewamy się, iż zacni druho
wie wraz z zaproszonemi gośćmi. swą o
becn()ścią nas zaszczycić raczą. CZQ./em ! 

Wydział. 

Baczność! Rodacy w Oberhausen! -
l(oto ś.płewu „Mickiewicz" poda.a~ de 

wiadomośd, iż w nieid'Zielę d'nia 9 b. m. n· 
rzą.dza zabawę jesienną ona s.aH p. Koltera 
przy n-0wYin rynku. Ku zado:wolni.eniu 
nam życz.lirwem Rodakom postanowililŚI11Y 
upiększyć naszą zabawę pięknem śpiewem 
czteroglosow~m, humorystycznem1 mono
logami .i wspanialem. bardzo ciekawym 
teatrem' amatmskirn, który będzie ()z.do
bi.ony śpiewem i przygrywaniem, i0raz 
konce·rt i taniec do koika. W stęp dfa 
czlonków inny.eh t-0warzystw 50 fen., dla 
gośoi 75 fen. Kro się chce. uśmiać i zaba
wić, ten się musi rychło stawić, bo ilLŻ o 
gQdz. 4 koncert, śpiew i humor jest otwar
ty. Wstępne wiele nie kosztuje, a każdy 
s!·ę też natańczy. Z każdym się dobrze 
zgadzamy, więc was wszystkich zaprasza-
my. Cze·oc pieśni polskiej! Zarząd. 

Uwaga: \V piątek wieczmem o gode. 
75/i lekcya śpiewu i w niedzi,elę o godz. 1 
po pot. w lokalu posied'zeń. 

fr. Florczyk, przew. 
~----~~~~~~--~~~~~~ 

Tow. św. Antoniego w Ober-Styrum 
do.nosi ss\vym czl:onkom, że w niedzielę 9 
paźździernika odbędzi·e się kwartalne wal
ne zebranie. Początek punktualnie o g{)
dzinLe 4 po pał. O jaik najfi.czniejszy udzial 
członków ()raz gości ·uprasza się. Zarząd. 

Zebranie zarządu godzinę prędzej. Na 
zebranie to cały zarz'td jak najuprzejmiej 
Żaprasza się, a.o zwłaszcza rewiz.orów .kasy. 

p-.. , A. Idziaszek, prezes. 

Wielki wiec polsld w NeumOhl 
odbędzie się w niedzielę dnia 9 październi
ka. b. r. po pol. o g·odz. 3 w saili. p. Eickhof
fa , przy ulicy Kntippelstr. Na wiecu będą · 
()fnawiane spriawy tyczące się Polaików na 
obczyźnie oraz sprawy zawodowe]. poi
skieii orgainiza:cyi. Na wiec ten z.apr31Sza 
s•!ę szan. Rodaków z Neumlihh, Buschhau
sen) Marxlon. Bruckhausen, Jiambom, Mei
derich i okolicy. Przybędzie też mówca 
zamiejscmvy. 

,,Zjednoczenie za.\rndov:e polskie". 

: ·wielki l\'iec polski 
w Diisseldorfie 

\V spra\\ ie opiieki duchownej dla1 DUssel
dorffu, Oerreshcimu i okolicy '0<lbędzie sic: 
w nied·zielę dn:a16 paźclziernHrn. o ·g·odz. 2 
po pioL na sali hoteln ,.Reinischer łiof"", 
przy ulicy friedrichstr. 13-15. Omawia
ne będą sprawy dotyczące regularnych i 
częściejszych nahożcflstw polski·ch. Pożą
danem przeto jest, aby R.odacy jak nattlicz
niejszy udz1ia! wz i ęli w wiecu .. 

I( om it et. 

W ni·edzielę 9 październ1ka o godz. 110 
w po1. ()dbę.dzie się wiec polski w Ewi1I1g 
na salii p. D. Jieunera. Szan. Rodacy i Ro
daczki wiuini. ·się wszyscy stawić, gdyż. bę
dą bardzo ciekawe sprawy omaw'i'ane. 
Mianowicie sprawa polskiego duszpa
sterstwa. O jak naijlicznie\fszy udzraf prosi 

I( om i te t. 

Dom polski " lłottropie. 
Dątąt;ł wplynoto 11'7,05 mr. WszcMk.ie 

sf)ladki na 'OWY~Y' ~ 11oswlać m'1lna pod 
atlrese.m: Jan Sw&bG:la~ wi.Mitrz lm"a"Wieck.11 

Rottrop, Westf. 

Szanownemu zastępcy skarbnika Koła 
śpiewu „Halka" w Kastrop, 

p.FRANCISZKOWI NAWROTOWI 
w dniu godnych jego imienin (10 paźdJ!ier
nika) jak najszczersze życ~~enia zdrowfa, 
szcł'.ęścia i h1ogosławieństvrn Bożego. Po 
trzykroć wykrzykujemy: Nasz zastępca 
skarbnika niech żyje ! 
Niektó~zy członnowie z Zarz<\dU. 
W-U•HDM~tB 
~;t~~it~~~~~;t~~~~ 

Szanownemu członkowi 
panu KASPROWI ZEKIECKIEMU 

oraz jego nar.zec.zonej 
pannie JAD W IDZE SOLARCZYK 

śkładam~ w dniu ich ślubu (8 paździer
nika) Jak nnj >.zc.zersze życzenia. Młoda 
para niech 7.yje, aż się ech..) po całym 
W ei ter odbije. 
Tow. św. Jana z Matty w Wetter. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

··~··~~~······~~~· 

Tow, św. Barbary w Dellwig 
y,asyła szan. członkowi 

MICHAWI GALUSJKOWI 
oraz jego na.r.zec.zouej 

pannie MARYANNIE LIS 
w dniu ich 8lnbu (łS b. m.) jak najser
deczniejsze życzenia i po trzykroć wy
kr.r.ykuje: Młoda para niech żyje aż się 
echo o nasz \V nwel odbije. 

Zarząd. 
~~·~ ~~~ _. .;ll!i. .-.1•~~~,ł.:.~ A~~~~ ..-1~ ~~ ,&. „~\i:...m: 
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Tow. gf'mnast. .Sokói;· w Dellwig, 
Y.aRyła szanO\\'nemu druhowi 

Mkhahwi Galusikowi, 
omz jego nn.rzeczonrj, 

p&nnie Maryannie Lis 
'': ~niu. ślubu. (~ b. m.) jak najscrclccz
me,JSzc zyc>i::cm~ i po tr~ykroć wykrzykuje: 
Młoda para mech ży,Je aż sią echo z 
Starych Esów do Pai.zcnczewa odbije 

Czolem ! \.1\ y·<l z } a ł. 
_. ~.itł- .f:. ~LJ!(t, ~'"'-$A .t,'P< _o\t;,_ k,~'ł:; ~•n. Młl.t .oll1„ 
~..,..., ·". ~ - ~ ''11'"'" .,,,~ .,..,. . -'&""f"~ >ir·-w~~.o;-~ 

A~uszerka polska w Oberhoo.sen 
Z dniem I października osiedli

łam się jako akuszerka w Ober
hausen, prny ul. Luis ens tr. 20 blisko 
kopalni „Conkordia", szyb II. Proszę u
przejmie szano"·ne rodaczki o popaucie, 
mego interesu. Z szacunkiem 

Maryanna Sobek, 
w Oberhausen, Luisenstr. 20. 

Podaję do wiadomości żo od dnia dzisiej
szego w biarze ludowym nadal czynnym nie 
jestem, poniewnż sam 

błOll' O Jłl"'HWDe 
w dawniejszem lo~alu biu1a lud 1wego 
w Kochom, pr•y ul. •~ui9tlnstr. 4. 
naprzeciw restaur. Ulllenbrucha •twiera10. 

Godziny urzędowe : 
oi 1 

29 - 1/ 21 po poł. od 3- 1/ 28 w dni po
wszednie. Yv niedaielę od 11-1 w poł. Zaj
muję się wszyetliemi sprawami 11qdowemi 
daje rady i wsks.zówki szczególnie sprawy 
robotniooe jak na pr.iypad&i kalectwa (Unf&l) 
na niemoc i starość. Reklamacyi podatku, itd. 

J. Miara, Bochum 
4. Louisen8fr. nr. 4. 

Najlepsze perki · 

1'JAGNUM BONUM 
(perki do jedzenia,) 

dobrze się trzymające w sklepie, (żadne 
holenderskie.) Worki po 150 'funtów za 
5,50 inr. Czysta, pod gwarancyą mąka 
jęczmienna worek 140 funtów po IO Rt. 

~ Dostnrci:a na zamówrnnic fr. 
w dorn, poleca skład okopo,,·izu i paszy. 

1N'Jlh. Drux. 
Recklingb.·Bruch, Bochurnerstr. 2M. 
----------------

Polska kraweowa 
poleca się szan. Rodaczek do szycia wszel
kiej garderoby damskiej podług żurnali 
i najnowszej mody. 

Pelagia Skowro~ska, Wanne. 
w domu p. E. Triebel przy ul. Bahn

hofatr. 105a. 

I Baczność Rodacy w Oberhausen 
i okolicy! 

1\ n.byłem drogą kupna 

skład kolonialny 
przy ul. Luisenstr. nr. 20. 
Mam wielki wybór 

ar tyk u ł ów s pożyw cz y c h. 
wszelkiego i·odzaju. Polecam szano
wnym Rodakom mój to,;o;ar spoży,v
cry i proszę o łaskawe poparcie. 

Usługa skora i rzetelna. 

Mam nadzieją, że Rodacy puj
dą za hasłem, S\11,·ój do swego! nie 
do składu hakatystycznego, lub ży
dowskiego" Z szacunkiem 

.Jan Sobek. 
w Oberhausen; ul Luisenstr. 20. 

20 -30 mr. 
mcże po polsku mówią
cy podróżujący zarobić. 

J. Rauiog, 
skład maszy11 do szycia 

Br uch. 

Służąca polska 
znajdzie miejsce za.raz 
lub 15 tego miesiąca. 

i:of1a §iłłils„a, 
HORST- EMSOHE R. 

0000000 oocoaooooo:1000000Qceooee 
oo o~ gaio l\Iam cały O 

§0 
warsztat krawiecki 

za tanlit cenę każdej chwili do 

§
g sprzedania: Są dvm stoły, maszyna 

<lo szycia, piec. 3 żelaza do praso
''rnnia, poduszka. tn:y kloce, trzy 

8 podkowy, i duża larn11a. Bliższych 

I informacyi dowie<lzić sią można. 
golami ui 

Pi t M •. ;. . . 
o o ra OJzy~uewrnza, 

8 St kcnbuscb, ul. Hecklinghausen-
gO 2- t': 2og nr. i. cr:-
e!&o8ooooooooDoalłOOOOOC000080' 

Mam na sprzedaż 

DONI 
maliw budowany w Poniecu 
naprzeciw dworca. \V domu są 
tł izby i sie11 pod jedną izbą sklep 
sklepiony, do tego żelazna pum- o 
pa i pół morga ogrodu. \V około z 
jest ogrodzone płotem, za cenę 
3,500 mr. wpłaty potrzeba 
~,' 00 mr. reszta na żym-,enie mo
że zostać na I hipotece i się a
mortizować. 

Józef Charaszkiewicz, 
butlowniczy w Poznaniu Pr. Pos. ht 

---------------,0 

Sodin;:en. fi~ 
Szan. publiczności w Sodingen i okoltzi 

.. donoszę niniejszem, iż z dniem dzlsieisz~2 otrwouylem na nowo w Sodingen, w sklad 
p. Sternberga, przy rynku, naprzeciw pocz:Z 
moją farbł.arruę, zakład cbemłczne20 czyszcttr 
ula, apretury, dekatury i palenia pluszu. a 

Równocześnie zwracam uwage na me 1io 
lie w Heme. ul. Bahnhofstr. 32, 72, 134. . 

Przyrzekając skorą uslugę przy tanich ~o 
nach, polecam me przedsiębiorstwo łaskaw~c 
względom. ZalCY.lony interes w r. 1873. 
Bochumska parowa farbiarnia i pralnia chei 

czna. 
/ Juliusz Galuszke. 

Margaryna 

Hero~ 
na 

jest · najlepszą dla kuchni i stoh 

G d · 'b · ób rz ospo yme, zro cie pr ~ z ma:an 

garyną 

Eero. 
Pieni ona się i brunatnieje ·ej 

jak najlepsze masło/I:~ 
ak 

Jedyni fabrykanci Muller i Sp. zk 

Margarine Llmited~c 
G. m. b. H. ił 

GILDEHAUS p . . CLEVE. 

Zastępca dla Recklinghausen1~z 
1·1e 

H. Auferman:n,1rz 

-~e 
lm1tytut ł~c7.nic
twa nnCorah1t<f10 
w BOCHUM, Bethovea-

Baczność! Sodingen-Rornig. Baezność!ze 

str. nr. 19. 
L~czeuie weze lkich 

chorób. 
Najlepsze skutki mogą 

być udowodaione. 
Mówi aic po polsku. 

Młodą służącę 
15-16 lat, potrze huje 
Ant. ,_„~„bowitlt i, 

handel kolonialny, 
Homłr11cb-Earop pod 

Dortmund, J3ahnhof~tr. 
nr. 38. 

Obelgę, 
którą wypo ffiedziałem 
na pani~ Andrz!~jcl':ak, 
cofam i oz1u~jmia111, iż 
nieprawdę mówiłem. 

~t„~•hłe. • Żur. 

rit1r1Y~Z. C-Y.Chuł • 
pi„!rnrskit!~e 

poszukuje 
'"· KUcihler, Reckl.
Brnch, ul. :\Iarydska 17. 

Vzehul.nik. 
pit karski 

p9s1mkuje pracy ed za
l'fl.Z Zgłoneni~ cło ~ks
pedyoyi „Whtt'Ulrn. Pol.a 
w Btehum. 

SianOY\'nym Ro ·'lakom w Soclingen.-Bornig donos7.ę uprrlr 
mie, iż za.łożyłem tu przy ul. Szkólu~j ni•. 53. rf · 

skład win, oygar i papierosów.· 0 

Polecam tabakę dG palenia i żucia, także piwo b"telko"rst 
powinozowania, karty z widokami itd. ao 

Sprzefiaję wsv.ystko po jak najtai1szych cenach, aże 
s6lbie pozyskać jak najwięk·szy odbiorców. 1i, 

Staraniem moim będzie szan. Rodaków :rnwsze rzete~lo 
obsłużyć, to też iiiobic pozwolę szan. Hodaków popro~ić o glru 
liwe poparcie. 

Próbujcie 

naszą margarynę i kawę. 
OC 
Yd 

Nu.jlepsz~ margaryaa p•1 45. óU. 60, 65, 75 i 80 fen. 
Nnjlep11z„ kawa po 0,80, 0,00. 1,00 1.20, l,·!10 i 1.()0 rnr. 

. Kto zbiern Rll•.11e znaczki rabatowe za kawt i margoryu~, 
odl.Herze ładne llfllcd.mi_ot.! do użytku domowego, np. nakrycin do 

0 
kawy, la.napę, talerze. f1lizankl, kocioł do biellzav, d~bookl do kawy, 
fartuoby, ręczniki itd. • 

BRACHA WOLFF, 
(fmna Ge h 1• ii der 1'r o 1 ff), 

BORDECK i I\'fAHXLOiT. 

Za druk, nakład l rea11.k\lyQ octpo\ntclz11.1JIJS A.nr,uru ..bn!JS.1n W Bochum. - Nakładem i czcionk!ł.lni Wydawnictwa „ W1aruu Polskieg6" w Becie'" 4• 
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~odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, pGŚwięcon° oświacie oraz sprawom n?rodowym, politycznym i zarobkowym· 

· Wvc.iodzi codziennie z V.'Yi~tkiem dni poświątecznych. i' ." •ni;erąty olacl się za wiersz petytowy 15 fen., a n 
Priedplata kwartalna na poczcie i tl łisto,;vycli wynosi w 1·m1ę Bnz· e za H•Jarę I DJ.CZJZD'- l r:>.z.t-:-c:v.~nia z:imieszczone przed inseratami 40 fen. Kło 
1 mr. ĘO fen., a z odnoszeniem do domu 1 nu. 9.2 ie:1. u n 'l ('7 1VitJ OS?lasza, otrzyma rabat. - Listy do „\Viarusa 
Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym f.Jol•:~ :e<;J;o" należy frankować i oodać w nich dokla-d-

„ ' pod znakiem „t. pol.~isch" nr. 128. lY- aJrnq piszitce1ro. Rękopisów ~i~ ni~ zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Uu1theserstrasse nr. 17. - Adrea: ,,"Win.rus Pnlski". Bochum. ~ 

-- ----· 
Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

ówić, czytać i płs:.ć po poJsku I Nie jest 

olakiem, kto po-tomstwu swemu zniem

zyć się pozwolł! 

z wypadków dnia. 
rusacy jako pionierzy kultury w Polsce. 

z okazyi, otwarcia nawej akademili te
Jrnicznej w Gdańsku wska211je bydgoska 
Ostdeutsche Runds.chau" na to, co zd'zia
~la celowa pruska „polltykai ku-lturna"( !) 
!la "podniesienia życia umystowego"( !) w 

olizielnrcach p-olskich. W Bydgoszczy u
:zqdzono dla rolnictwa: st3.cyę doświ'ad
z:zalną; w Torunhl. wystawiono ~i~lki te

zcitr miejski, w Poznaniu \Viełką bibliotekę 
akademie niemiec.ką, która Hczyla ostat

e,io 825 słuchaczy, lecz tylko 1.54 kafoli
h ~ów. „Ostd. Rundschau" zauważa, że Po
\\~cy bardzo nieli.cznie od wied'zaU akade
nje. 

a D-0 tego rra•wliqzuje hakatystyczny pi·-
,mak w· polakożerczej „Rh. Westf. Ztg." 
takie wypowiada zdanie: 

,,Już ternz bardzo stanowcz;o prze
;trz~egamy przed zwiększeniem s~-e liczby 
>0lskich slu·chaczy, cz.ego ztlaje się w ko
ach rządowych wyczekują. Nie z oba,wy 
>rze·d spolszczeniem akadembi, lecz winni-
imy wziąć s-obie przykla<l z Austryi, gdzie 
stniejące sz.lrnly średnie i wyższe nie z,ger 
nanrzowaly wcale SloW1ian, lecz, stwiorzy-

hY slowia·flską intelige,ncyę, kt6ra broI1 o
rzymaną -0d niemczyzny z tern \-Vl;ę.kszym 

atanatyzmem z~wrócit'1! przeciw swej nau
:zycielce. Przekroczenie pewnej granicy 
wykształcenia winno się Połakom nie ułat
wiać lecz utrudniać." 

Mniiejsz.a o akademię p.oznaflsk<l!, któ
ci Polacy zupelniie nie potrz.ebowa!ii do 

1
vyksztakenia swego, lecz ci-ekawe jest, 
ak ów kulturny Prusak pojmuje zadanie 

· zkól i tyle przez Pmsaków samych do
dychczas wychwalaną dzialalno·ść kultural-

1ą \V dz1ielnic.ach polskich. 

:Iłosy o wyniku wyborów w Pszczyńsko
Rybnickiem 

n•<lzywają s:ę po gazefach, lecz dotychczas 
1·ie ma jeszcze doklaic:Jinych wiiadomości o 

,arz0bi,cgu wyborów. 
Przy pienvszem gl•osowanh1 -0debra

.: ks. prob. Pen<lz.ialek 84 gt-0sy, ks. dr. 
tephan 290 g{-osów, rządowiec Rzesni

ć'zek 318 gfosów. 
: Przy drugiem glosowaniu odebrall: ks. 

r
1
lr. Stephan 318 gfos&w, p. Rzesnitzek 3.36 
rlosó\v. 

• Wediug .,Oermani.i" 43 walmanów 
o,vstrzymało się {)d głosu przy pDerwszcm 
~lowwanfo. 

że Z Powyższego wynikafoby, iż. walma-
1i, którzy pierwszym razem oddali swój 

e~los na ks. Pendziałka., przy gtosowaniu 
glrugiem -Opuścili salę. 

,,Schles. Volksztg." ma telegram, że 
VDlno konsenvatysta Rzesnitzck wybrany 

,:ostał z p-omocą Polaków 20 gl:nsami' wiQ.., 
~szości. P. Rzie:sndtzek był ki.edyś w P0-
:naniu rektorem przy trzeciej szkole miei
kiej na Sródce. Jest katDliJd'cm. 
I O<lczeb.ć trzeba vryjaśn!enia, skąd 
ochodzi przyrost gfosó\V u obydwóch kan 
Ydatów przy v.rybornch ściślejszych. 

O wyniku wyborów mzpiiszemy się 
·następnym numerze, gdyl rnie mając do
ladnych danych nie chcemy gubić się w 
omyslach, by je następni.ie. prostow:ać. 

Gazety centrowe a na i-eh czele „Oet
anfa" są ze Z\vycięstwa konserwatysty 
ardzo nie zad-owo1one i wymyślają, po 
Woiemu na P-0łaków. 

Telegramy. 
L a 1 e • Z powodu panuj:tcego w Iret

meldzie tyfusu obraduje sejm księstwa Up. 
pe w Lage. KomJsya radząca nad prote-

1 stem przeciw oświadczeniu cesarza do
tychczas rozpraw nie ukończyła. W obec 
tego naznaczono posiedzeni\! plenarne sej
mu na poniedziałek. 

La g e. W pJedzielę po południu od
będzie się tutaj wiełk'le zebranie ludowe, 
celem omówienia energicznego protestu 
rządu księstwa Lippe przeciw oświadczeniu 
Wilhelma II i mieszaniu się tegoż do spraw 
wewnętrznych księstwa Uppe„ 

L o n d y n. Reuter donosi z Nowego 
Jorku, że 5 łodzi podwodnych transporto
wano przez Nowy Jork i Chicago prawdo
podobnie dla Japonn. 

A n t w e r p i a. W forcie „Saii11t Mar
rie" w Calloo nastąpił wybuch w procho
wuł, którą zniszczył doszczętnie. 11 żoł
nierzy utraciło życie, 2 jest ciężko, wiele 
innyclt lekko rannych. 

Polacy na obczyźnie, 

Z B.r uch u. 
Piszą nam: 
Patrzę ze smutkiem na t011 co się dzie

ję w Bruchu. Jakieś rozprzężeniei, jakąś 

niechęć wzaj·emną coraz. częśdej spoty
kam. Każde słówko zam-z sobie W1 najgor
szy sposób tlomacz.ymy. To ruie dobrze. 
Ze tam któryś z naszych, maJjących przed
siębi.arstwo ,odez.wa.t się niewlaśdw!ie., czy 
iilmi za to cierpieć i odpo\.vfachć mają? 

Nie Rodacy, starajmy się, , aby gDrlilwe
go od nas wszystkich naSii p-ols-ey klipcy 
i przemystowcy <loz:nah poparcia. Jeżeli 
ktoś z nrich postąpi. niewlaśdW1ie, to w czt~
ry oczy pawieicl.zieć mu energicznie c sta
nowczo prarwdę, ale tafolch usterek nie roz
glasz.ajmy, oo przez to szkodzimy na.jwię
cej tym, którzy dla spra:wy na·szei gorli
wie pracują. Te słów kilka dla, Ddb'.mców. 
Ale i dostawcy powinnfr się zawsze kie
rować rozsądkiem. Niech nie myślą, ie 
są cz.em więcej, n'iż rohotnicy, że n1.:cigą na 
•nkh z góry patrzeć. Tylko ciemny cz.tt()
wiek t3.kby mógl postę.po\Yać. Rozumny 

- dolo-ży staral1, aby przez skorą. i rzetel
ną usługą liczbę S\vych 0db1:-orcÓ\\'i coraz 
v,nięcej powiększać. 

Niechże we wszystkiiem kieruje naszy
mi krokami wzajemna iyczliwość i wyro-
zumiałość, a stosunki pewnhe iebawem 
się korzystniej ułożą. Smiaty. 

(Koresponidencye, na'Clesłane. narn z; je
dnej i z drugiej strnny, zużyjemy w 
przyszlym numerze. Red.) 

Barm~m. W tutejszym ,,Sokolc"zcstal 
wybrany prezesem drnh fr. !(au-be. skar
bnikiem druh Nadstawek. naczelnikiem Fe
liks K.aube, po<lnaczelnikiem druh Bąk. 

Nasze ostatnie zebr3.nie by~-0 bar<lzo 
urnzmaioonc. Spodziewam się też, że w 
r.iicd'ziclę 9 bm. na naszą zabawc rnów. Ro
dacy licz·nie się zb'.orą. 

Cz1okm ! Druh. 

Hochfold. Towarzystwo Ś\V. Micha
ła Arch. w ffochfeld ·Obchodziło dnia 25 
września 5 mcznicę swego istnJcnia, przy 
udziale 12 bra1:n:ch towarzyshv1, które 
przybyły z chorągwiiami. NajpLenv o gD
dzinie 4 mi'eliśmy po1ski1c nabnżefrstwo. 
Potem na sali odbyta się dalsza, uroczy
stość. Towarz.ystwom i mówrnm, oraz 
wszystkim RDdakom, a os-obli\v1ie Tow. 

św. Jana Chrzc. z Meiderich i Tow. św. 
Stanisława B. z MarxJ.oh., sktatlamy jak 
najserdeczniejsze stampolskie .,Bóg za-
płać". A. Pietrzak. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
JaPończycy gromadzą wiełklie zapasy 

żywoości i amunicyJ dla· zjmowej kampa
nii \vojennej używając przebudowaną ko
lej i dżonki na rzeka<:h Liau v Taibse. Be:i 
ustannrie nadchodzą pasilki. Na: utarczki 
straży prz.edn:ch są wystaw~oJile tylko 1. 
i 4. armia. 

Rosyjska agencya telegraficzna dono
si z Moskwy: Przybył tu. genera~ Weli
czenko, pod którego kierowntdwem oo
konia•no obwarowa:nia rosyjskich staoowisk 
na placu wojny w Azyi wschodniej1, oświi:ld 
czyt, że dzięki tym obwarowanfom, Kuro
patkin mógl w Liaojangu zosta\vić tylko 
małą liczbę wojska, a z naiiwi-ększą częś
cią swoich wojsk atakować l(urnfoiego. 
Wykonany świetnie odwrót z pod: Liao
iangu, nie wywarł wcale wpływu na stra
tegiczne położenie annJi, rosyjskiej. We
liczenko nie wierzy, aby srię uda~o Japoń
czykom obe'Jść I~-0syan kolo Tielinu. Dln
ga nie:zynność JapofJczyków daje się 
,,„yjaśnić ogromnemi ich strntamll, okofo 
30 OOO(?) ludzi, lrofo Liaojan!gu. Rosyanie 
mieli kolo Ldao.iangu 3 OOOza!bitych i 13 OOO 
ranny1ch. Utworz.en1e nowyc.h oddzialów 
japońskich uważa Weliczenko za, niemmli
we. Japończycy muszą się ogra'l'Viiezyć na 
uzupełnieniu poniesi,onych strat. 

Przez. Londyn donoszą o krokach wo
jennych R.osyan na Korni. ·~·Daiły Tele
grahh" donosi z Seulu, że 600 Rosyan1 przy 
było do Iiamhilg (w pól110cneJ Korei) o<l
-dalo..nego 9 kilometrów od Genzainu. 9 OOO 
I(osyan ma przybyć do Perkczeng, a 3 OOO 
do ilniynch m11ejsc-0woścł północnej Korei. 

J eneral łfasegawa;, dotychczasowy 
wódz cesarskiej dywiz,yi gwardyi uda! się 
do Korni, by objąć dowództ'W"O nad tam
tejszemi wojskami japoflsldemi. Dowódz
two armii kmeaf1skiej przejdzie zapewne 
także w ręce japot'1skie. 

Z Czlifu donosi „Dairy Mail", że Japoń
czycy 4 najc.ię.żs.z.e dz,\ala: przenieśli z, Dal
nego do Takuszanu i prizygotowują się do 
oowego ataku. PomiędzyCz1fUJ. a Tient
s!in!::m patrolują torpedowce ja])0{1slcie. 

Ta sama gazeta p:sze,, że J ar,.ończycy 
zaprzeczają, jak.oby i·nformacye rosyjskie 
o stratach japof1skich p-od P·ortem Artura 
byty prawdziwe. Przyz.nai'li. że ositatn1 
atak ja'pońskh n'.l Port Artura· z1osta1! i0dpar
ty, ale w każ<lym razie pom:mo te.go n1c
powodzenfa, potożen:·~ Portu Artura h~st 
bardrn niefortunne. 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol

skich kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskie" 
Z Prns Zachodnich Warmii i Mazur. 

Sopot. ZastrejkowaH tu ogólrnic wszy
s-cy przy budowlach zatrudnteni robotnicy 
i rzemieślnicy. Na okol-O' 30 mi·ejscach pra
ca zupełnie. ustała. 

Łęg. W ubiegtą n1ieclzibelę ,c<lbyi się 
tu w lokalu pana \Vqsa \\niec. Już poprzed
ni.o o godz1i·nie pól drugi-ej wygto-sil posel 
Kulerskt na posiedzm'.u Towarzyst„.rn lu
doweg-o god2.1Inną mo\vę. Sala, by!a prze
pełni.on.a. Wtaściwy wiec rozpoczął się 
po nieszporach o godz. pół 4-tei. NapłY\V 
ludu byl ogromny, komisarz p. We1i gt z 
Tornnia pozamykał jednakowoż .drzwi i 
\Vpuśoit do sali tylko 300 -osób. Wiec za
gait pan Teod.ar Pestka z, tęga, przewodni
czył obywatel zi-emsld pan Cz.1rnowski, 
Poseł pan l(ulerski przez idwie godzfr1y mó
wił o nowem prawie osadriczem i oświad
czyl się też między innemi przeciw uirz.r
my\rnnhl stałej armii. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Pozrrań. W~ladomcś:i kośdelne. Ar

chidyecez:ya PoznafJska. Kom:!ndy mWe
lono od 1 października rb.: ks. Beyerowi, 
nauczycielowi religii przy glrnfl.azyum Au
gusty Wiktoryi w Poznaniu na bencficyum 
\\!" Zbąszyniu i ks. Siemi~f1skiem11, wi.ka
ryuszowi z Wyskod na beneficyurn w 
Biakzu. 

Admini-stracyę prooostwa w Kam:on
nie powierzono od 9 paźd.z:iernika rb-. t:im
tejszemu w·ikarytt-sz.o,w'l ks. Sikorze. 

Na wikaryaty pcwofaoo: ks. admini
stratora Za~ewski.ego z Zbąszyn~a na I 
mansyonarza 1i wikaryusz.ai przy kolegil3Cie 
~w. Mary·t Ma-gdaleny w Pe.znaniu, ks . .M.a
tuszewskiego·1 wi,karyusza z Biakza do 
Wyskoci i ks. Bindera, w~karyusza z 
Skrzetusza do R()kitna.. 

Zmarł dn1:a 14 wrześn,ia rb. ks. Ign. 
An<lcrsz, pleban '\\-" J aracz,ew~e. R. i. p. 

Leszno. Sąd przysięgłych skazał ro
botnika Borowiaka ze Smi·towa na 5 lat 
domu karnego i 3 lab utr:aity praw honoro
wych za zamordowani.e swc-ieJ zony z 
przyz.naniem lago<lzących ol.;:olicznośoi. 

Z MoglJnlckicgo pi·szą <lo ,.Lecha": W 
szkole w Linówcu w powiecie m-0gilnf.c
ktm zaprowadzono obrazy, na który.eh 
dzieci uczą się historyi biblijnej już na naj
mn~eiszym stopniu w j~yku niemieckim. 
Wykład religti po niemiecku zaprO\vadzono 
db. teg-o, że inspektor powia1owy szkól11y 
n~e umiejący po polsku (i sludrnjcie - pro
testant!) nie może kontrolować naukr reli
gii i katolidcie.j, jeżeli jest udzielana po poi
sku. A więc, żeby inspektor protestant 
mćgl kontr.olowaś \vykład reli:g;iio katolic
kiej, zaprowadza się reJ.igię dla dziecr poi
skich po niemi-~cku. Dzi\vna pecktgogiika. 

Poznań. Ceny ziemi poszly w os ~~t
nkh dziesiątkach lat nieslychanie w górc. 
j.ak tego liczne są dow-0dy. $wiadczy o 
tern nailcpLei następujący fakt: Pani .Sehm
dort sprzedała w tych dniach swoją posia
dłość P-odanin w powiecie chodzi'ezkim, o
bejrr ·jącq 1600 mórg. kaµitaliśde P·orni
tzowi z P-oznani:i za 312 500 marek. Na 
majątku tym nabytym przed 25 laty, za
robiła 100 tysięcy marek. 

Ostmwo. Wobe~ widkicg.o mH-oku 
publicz1ro.śc i rozpcczęl,a s:ę \ V śrndę po raz 
drngir przied tl!teiszym sądem przysięgłych 
sprawa o mcrd'crshv·a przeci\.V' gospoda
rzo\Yi Biedzie z Kuźn'.cy skakawei w po
wiedc Kempif1skiim. W tej samej sprawie 
sta\val już pods~1dny wspóln1:e Z.:! sw.ą ż.on~ 
i 18-Jetn;m synem przed S<\dem przys:ię
gly;;h w kvv·fotniu r. b. i s;.ca'Zany z.csta1 na 
śmierć, syn jego na 4 lah więzicrn::i., żo:ia 
:rnś z ostała od \\~:r.y i kary zwnln:,mą. A
t-oli ·wyrok ten zniósł sąd Rzeszy wskutek 
apelacyi , db bhdów fo rmalnych. które w 
pr·c-::esic zaszly i przckaza~ calą spr.awę 
d·o· p-011-0\vnego rozpatrzen·a. W środę za
si.:i.dl tedy 11:1 la'.v; c -cskar2-onych gospo
darz B:cd.:i. \nJz ze synem. Sprawa jest 
następująca: 

Oskarżenie 7.J rzuca pods:tdnyrr.1 że za
mnrdowaN 50-lc tniq wymierni·cc Toofilę 
Górecką z I(uźnky. OskJrżc11y kupi! w r. 
i902 od syna zamordowanej G6reck;<!j g·s
s1 cdarshY·O ·obejm~1i:1ce 82 morgi z:t 14 100 
marek, na którem c:ężal \Vym·.ar dla za
m ordo\Yanej. Prz}· kontrakcie wyplacit. 
B:eda 1,500 rn."1rek. prz,y przewłaszczeniu 
n<al \"1.'Cdl~ ugody sptac ić 6,500 mr. a re
sztę ceny k11pna cbowiązat s i ę złożyć L 
grudnia 1902. Tymczasem na. sp~atę przy 
przewłaszczeniu umów·,onych 6.500 mr. 
mial Bieda tyllm połowę. a reszty picn;r;
dzy r:a 1-gD grudnia 1902 wcale nk m=.1t 

\Vtcnczas da,\·nacuszy \Vlaścicicl sprze
dal obydwie pozycyc kupcO\\.ri Lcw:nowi 
w Kcmpn:c a ten stawil wnfosek o przy-



muSOWq spizedaż gospodarst·\1. :i. Bieda 
st:ual się ~-szclkim sposobem o plenlądze 
i nareszcie kupiec pe\\fon \\" OstrzesZO\\ie 
przyrzekł mu Pożyczkę, lecz pod "\\·-a.run
kiem, jeżeli v;ymiemica Górecka,, której 
wymiar 200 do 300 marek rocznie ·wiyno
sil, na hypotece ustąpi owej pożyczce {)ier
\vszeństwa. Ponieważ Górecka na to 
wcale zgodzić· slię nfo chciala, dla. tego 
sprze<klż przymusov."'a była nieunikniona. 

Tymczasem 21 ma!.a 1903 znalezJono 
Górecką w oborze Biedy bez życi.a, a ob
dukcya sądO\Ya wykazała~ że została udu
szoną. Jako po<lejrzanych o to morder
stwo aresztowano 27 ma.ja tego samego 
roku Biedę wraz z żoną i synem, a w 
kwtletn~'tt r. b. zapadł wyżej wsporrmiany 
wyrok. -

Obecnii:! zawe.:zwanych jest na świa
dect\\·o okoto 100 osób. Oskarżeni wypie
rają się wszelkiego udzialu w~ tej z;brodnŁ. 
chociaż w Pozb.arwien~u życia Góreckiej 
nnkt inny nie mi.al fateresu. Zeznania 
świadków, poczynione w środę, stwierdza
ją, że oskarżeni nrebożczce się odgrażali. 
Bieda starszy stara się udowodnić, że pod
czas wypadku śmierci Góreckiej nie byl w 
domu, co mu' się częściowi() udaje. . 

Gniezno. Przed tu,tejszym sądem to
zy!a się we wtorek spnarwa parobka Ja

na· Wiśniewskiego z Kozakowa r Franci
szki Szc7.edńskieJ z Mleczów. Oł:>oje u-

. trzymywali milo-sny stosunek:, choć Szac
dłlska byfa zamężna. Chodzilo im więc o 
zgładzenie ze świata ied męża. W tym ce
lu podala temuż Szczecińska chleb, po-· 
smarowany smalcem, w którym znajd'owa
ta się maka fosforowa, 11adzwyczai silna 
trucizn.a. Szczeciński ugryzł wprawdzie 
kawalek chleba, ale 'Z powodu wstrętneg-0 
smaku resztę odłożył i to go uratowało. 
Za hanfobny ten 'CZY.n ska!zana wstala 
Szczecińska na 12 łat cuchthauzu r 10 lat 
utraty praw hnoorwych, a jej1 kochanek 
Wiiśniewsk·i na• 10 lat c:uchthauz,u, b utratę 
praw obywatelskich na ta:k!iż cz.as. 

Ze Slązka czyli St.arej Polsld. 
l(atowice. Prred tutejszym sądem ła

wniczym stawal w śro<l'e odpo\vi·edziailny 
redaktor ·„Gazety K:aitolickiej" p. fr. Lab us, 
oskar.ż<>ny o obrazę redaktora „Górnoślą
zaka" p. Jana Kowalczyka w artykule,, o
mawiającym proces socyatistyc'Z.lnego „Vor 
wartsa" w Bertinie w sprawLe. zaburteń 
laurahuckiich, w którym to proc.osie p. Jan 
](owakzyk przeshlchiwa.ny byt jako świa
dek i znawca stosu1nkm"· górnoślązkich. 
,,Gazeta Katolicka" w osobnym artyh-ule 
wyra-ziła powątpiewan~e o prawdziwości 
:z.eznai1 p. Ko'ń'"alczyka, ztożonych pod przy 
·~ą. Artykul ten pisal ks. dr. Stephan. 
Sąd uznając cię4icą obraz-ę p. Kowalczyka 
skazał p. Labusa jako odpowiedzialnego 
redaktora na 150 marek kary, ail.bo 30 dni 

RESURREKTURI 
Powieść 

J. I. Kr~ewskiego. 

(Ciąg dalszy.) 

I(ochany \vuju - śmi.aJo odparla 
Cecylia - siO-Strzeni!ca pana marszal:ka 
prób-Owala zawodu, do którego zdało się 
je:J, że byta przeznaczona: r-OZ\\ijata jasino· 
w!Ose glówlki, otwierata niebieskie oc21~i... 
a.by prosto na świat patrzyly„. Leczi, nie
stet~, na tej drodze tyle s'.-ę cierni· spotkało, 
ie v,,'Qłi dzJś patrzyć na rozwija}qce się 

-pąc7ki kwiat6w i prac<Yw.ać \V pocie czo
,la, byle być pa!nią siebie. 

-- Nie mam iuż nk do P•\\·iedzenia 
przeciw tak silnym przekonaniom szaoow
i}ej kuzynki - rzekl z. nieza<lowoleniem 
marszalek. - Ale cóż Julek na to? 

- Nigdy nie bylem tak szczęśliwy -
zawiO'lal chłopak. - Staiem się zapalonym 
ogrodnikiem i nie oid.<lałbym za nic tergo 
tytułu ... 

- W~nszuję - dokończył pan Bole
sław. 

- Po śniadaniu poproszę wizjaszka -
rzekła Cecyl>a - aby Z\viedził nasz za
kfad i oowy Zawie-chów. 

Marszałek nic nie odpowiedział. ale 
poszedl za Cecylią.. Tylnemi drzwiami 
wyszH na: dziedzimiec i do starego ogr-0du. 
Tu nietkni.ęto ni-czego: oczyszczono tylko 
ułk:e i posadrono kwiaty. Ta cz.~ć po
ś\v~cona była pamiątce przeszlości. Lecz 
na, Je\ro, zaczęto urz~duć 00'9."'Y sad. Z:a
:staJf. tu pow-ażniejszego jegomościa, ubra-

. oeg-o prosto, "'~ okulanch:, p.rzy fartuchu, 

aresztµ i ogtoszenie wyroku w .,G6rno
ślązaku". 

Zabrze. Jak obecnie prawie \\"wszy
stkikh miejscowościach Górnego Slązka. 
tak i MalemZabrzu stworzono niemiecką 
mbHotekę t zw. ludową, a w celach S'\\rych 
gennanilzatorską, aby nasz lud polsb u
szczęśłhvrila sławetną kulturą niemiecką. 

Katowice. W sobotę dnia 1 paźdztbr
nika odbyl się protestancki ślub w kościele 
katolickim w Mozu rowie. 

Od pewnego księdza otrzymal „Gór
noślązak" wypis praw patrona. kośdola, 
które przysługują mu wedtug prawa kan-0-
nicznego i powszechnego kraj.owe-go pra
wa pruskiego. Z wypisu tego nie wynłka, 
by patron miat takie prawo ~ak:ie przyzna
la mu \vładza kościelna w W roda·w~u. 

Na odprawienie obrzędu religijnego 
przez pastora w kościele katolickim ko
śció-1 naS'z nlie zezwala, chybai, .że zachodzi 
przymus. 

Zatem widzimy, że ani prawo kościel
ne ani po-,.vszechne p-rawo kra}o\ve nŁe daije 
prawa patronow·i .:!\Van~ieliiko\\"i do bra
nia ślubu w kościele katoNc~im. 

Nie wiad{)mo w1ęc, iak sobie tłoma
czyć uległość władzy kościelnej. 

W roctaw. Zmiany w duchowief1stwie: 
Ks. świecki Pampuch przeniesiony ,P.aiko 
tymczaSO\YY kapelan do Dolnych Rydut~ 
tów; ks. kapelan Dirbach z Lon przeniesio
ny jako a<lmini.srtrator do Górnego Jastrzę
bia; ks. kapelan Majewski z Krapkowic 
m~anowany proboszczem w Lublińcu; ks. 
wikary powiatowy Wisy z Koźla mianowa 
ny proboszczem w Starych Reptach. 

Głłwice. Nowe 'varsztaty kolerowe 
dfa. naprawy lokomotyw zostały już ·wy
kończ.one i pod koniec zeszlego tygodnia 
(w sobotę) otwarte. Zakłady. te, obejmu
jące obszar okoto 60 iutrzyn, są bodaj nai
\\iększ.e na Górnym Slązku. We warszita
tach tych może się pomieścić 300 lokomo
tY\\~, a są tak urządzone,, że na raz tl'lcina 
35 lokom()tyw naprawiać. Podobne w1ar
sztaty w Katowicach, zatrudniające 220 
robotników, zostaty obecnie d0: polowy 
zniesione; 120 robotników z Katowic prze
niesiono do Gliwic. Od 1 listopada r. b. 
maiąi być .warsz.taty katowickie całkiem 
znies\.one. 

Z innych dzielnic. 
Warszawa. Sędziwy ks. arcybiskup 

Wincenty Popiel w d'rugi~j polow.ję b. r~ 
udaje się do Rzymu' dla z·tożenia hołdu Oj
cu św. ,Nieol:>ecność arcypasterza \V· War-
szawie potrwa 5 tygodni. · 

Z Wilna doI1'0szą do pism warsza„w
skkh, że powiat świeciański prawie przez 
pól wieku - bo od 1862 roku - nie ogią
dal biskUC}a. To też gdy · biskup baron 
Ropp wiizytowal nie da\v110 kośdoly4 v."lSzę 
dzie lu<lność witała go z niestychanym 

z miną urocz.ystą. Stary, wygolony t z 
pomarsz.czom~ twarzą stał "', zamyślenlu. 
Znać, że świat i jego sprawy nic go nie ob
chodzity. Czul sie królem tu, gdzie praco
wat Zlekka uklo.nit się marszałkowi, nie 
zwracając nat'1 uwagi. Przystą,pit do Ce
cylii. 

- Więc tak? pani moia - Qdex-wal 
się. - Więc ittź postanmvi.one, że mamy 
mieć najwykwintniejsze gatunki·? 

- Tak, kochany panie Praski -- od
parła m!oda gosposia - trzeba tylko 11ni~ 
kać tych, które naszego klimatu nie rno
szą. 

- I z klimatem trzeba czasem wakzyć 
- odrz-ekl. - A czy mieli by Włosi poma-
raf1cze. gdyby się tern zra2ali, że czasem 
im pomarzną? My zaś pótrzebnjemy 
przedewszystkiem dobrych jabtek i gru
szek. Wiele tu jeszcze jest do zrobicn~:z. 
Grunt pan Bóg dat dobry, kbmat rnośn.r. 
Byle \vola i wytrwalość. 

- Masz zupełną S\\'iOhodę panie Pra
ski. 

- Dobrze, moja pani - odparł cgro
dnik:, ale chcę, aby i pani \\dedziala co si~ 
robi. 

- Pan Marszałek - odez\\-<lla się Ce
cylia d:o ogrodnika - zapytywał mnie o 
rzeczy użyteczne. \Vszak prawda, ż~ na 
przyszły rok popiszemy sie z \Yarzywem. 

- Z warzywem? - zawolal ogro
dnik. - Nre pcwstydz~ się ani wyboru. ani 
doboru, począ\\"szy od kapusty. Ludzie 

, zdumiewać się będą. 
- A cebula? ... - podchwydfa ztosli

wle Cecy{ia. 
- Cebttli się też nie powstydze. Iio ! 

ho! trzydzieści gatunków. Teneryfską. 
nrożna Jeść gotowaną za przysmak. l(a-la
ftory azyatyckłe, cypryjskie, jakich dusza 

1 zap·ragnLe.' 

zapailem. wznosząc łt1ki tryumfalne, stro
jąc domy Boże \Y \\ief1cc, oraz \\'"}'sypując 
drogi kwiatami. W wielu d\rnrach zie
mianie podejmowali biskupa. Uczbę wier
nych. wybierzmowanych przez biskuipa 
.Roppa w części powiatu świędańskiago, 
podają na 50 OOO osób. 

Lwów. „Slo\v'O Polskue" ·wylicza P{)
laków, którzy brali udzial w odsłonięciu 
pomnika Katarzyny II w Wiłnlie. 

Podani są: 
Z Wilei1skliego: Bortkiewicz 'Edmund, 

dyrektor Banku wHeńskilago, Koiiczai P:=i.
wel, dyrektor Banku wUeńsklego, hr. Ty
szkiewkz Antoni, hr. Tyszkiewlicz. Józef, 
hr. Przeździecki Józef, hr. Przeździeckv, 
brat poprzedniego, obydwaj z. Postaw, Ko
bylińsk:Ji Lucyan, hr. Czapski Adam z No
wusiólek, hr. Czapski Aleksander, Giecze
wicz ttipołit, wiceprezes Towarzystwa rol
nłcze'go wlileilskuego, Lu:bańskb Aleksainder, 
TukaJlo Ignacy z Ościukowic.Zt. Chomiński 
Aleksander z Olszewa, l(Qtw.icz Jafl\ z Pa
lestyny, Wańkowicz Leon (syn) ZJe Smifo
wicz, Milewski Korwin Hipolit z Ladzu_n, 
ks. Dmcki Lubecki Wlad'yslaw ze Szczu
czyna, hr. Broel-Plater Maryan (ziemski 
naczelnik) i h·r. Broel-iPlater Jerzy~ syno
wie marszalka, hr. Grahow.slcl Ludwik 
(ziemski naczelnik), Bolcewicz. l(arol, dr. 
Staniewicz Cezary, Czech:owLcz ze S'Wię
ciańskiego, Sokotowski 'Edward (ziemski 
,naczelnik). 

Z Grodzfo1iskuego: hr. Czetwertyński 
Stainislaw ze Skidla, Skirrnunt Henryk z 
Mołodowa, Skirmunt Konstanty,, wicepre
zes Tow'arz.ystwa rolniczego, Sz.emiot Ka
ztmierz, Glindzlcz Józef, Sli-cheń i Tełsze\v
ski. 

Z Kowieńskiego: Meyszt<JW1icz! Alek
sander, b. wiceprezes Towarzystw<l! rolni
czeg·o,, Meysztowicz Józef Szymon z Lu
dynia, Kończa Franciszek z Lyldń, Brz.o
zowsk·i Gustaw, Mackie:wkz: Zygmunt, ks. 
Ogińskr Bogdan, Kontrym Leon, wicepre
zes Towarzystwa ros-~eńskiego., hr. Plater 
Aleksainder, hr. Koroorowsld Szymon, Kie
wl.icz. . Wtadyslaw. 

Warszawa. Dzienniki warszawskie 
donoszą, że grono Litwinów, korzystając z 
ukazu, dozwalaJącego na dlruk ks1i.ą.żek i 
pism litewskich,, postanowilo założyć cza
sopismo lite\ll'Skie w Warsza\\-'lie i poczy
nito już kroki· celem uzyskania poz\\rolenia 
wla<lz. 

Wiadomości ze świafa. 
Niemcy. Policya pewne wydala roz

porządzenie, że na urządzenie <lwwol:o
nych skladiek na zebraniach publLcz.nych 
trzeba pozwolenia policyjnego. Senat kar
ny Kamergerychtu zni·ósl to rozporządze
nie, które nie zgadza się z i-stn4·ejącem pra
\Vem; na ~ebraniiach można urządzać skla 
dkl bez pazwolenia policyL 

Praski, zaczeprony, mógł prawić bez 
ko1ka, ale gość stal jak na mękach. Panna 
Cecylia, pożegnawszy starego, poszła sa
ma oprowadzać wuja, Wszystko byto pro
wadzone we wzorowym porządku. Mar
szałek się Jednak wcale nie ·z.achwycal. 

- . Bardzo pannie Cecylii pow1nszuję, 
skoro te wszystkie kolki wydadzą owoce 
i opłacą ol'brzymie wydatki~ w co jednak 
wcale nie wierzę. 

Przeszedlszy caly ogród wzdruż i 
\\-szerz. i wcale nie ml.iwróoony, a mocno 
zmęczony marszalek, gdy się Cesia na 
chwilę od<lalila, zabrał Julka i wszool z 
nim na górę. I tu znalazl tę samą, korzy
stną zmianę:, jak i wszędzie. 

Znać bylo we wszystk~em w•plyw; i 
rękę Cesi. 

Marsza.lek sta<ll wypocząć i popatrzy! 
na Julka. 

- Chwała Bogu l A \\fięc jesteście, 
fak widzę, szczęślivvi. 

- Wszystko byloby dobrze - od
rzekł Julek - ale z ludźmi ciężko. Osvczę
dzam Cesię, Jak mogę, lecz mamy wiele 
nieprzyjemności do zniesieni.a. Musimy 
siedzieć zamknięci, aby uniknąć ustawicz
nych niegrzeczności.. Na kaidyrn kroku 
mamy różnych drobnych ukluć bez miary. 

Na tern marszałek zakończyl. Po o
biedzie. widząc, że próżno by sie kusit na 
nawrócenie Ces~t zabra<l s:ę do powrotu. 
Juiek go odprowadzil i Pan Boleslaw ru
szyJ kwaśny z Zawiechowa. 

Zmiany, jakie tu mtszfy, nietylko mar
szałkowi do gustu nieprzypadły. Cale 
sąsLedztwo bawilo si~ kosztem Horysz
ków. l(rytykowaoo nadzwycz.jną czy
stość I naz}'IW'ano ją zbytkiem. Stara 
~ Była oburzona, SłaiwczYńsld zaś 
oov.-ndzil, te Iioryszlrom nikt rękl podawać 

- Opin~~ publiczn'l zajm.uje za 
jeszcze telegram cesarza \VHhelma w 
ny do hr. Biesterf elda. 

Z Anglff. Wykazuje się obecnie. 
ukła<l Anglhl z Tybetem z żadnej stron: 
został prawomocnie podpisany, zaten 
posia<la dotąd żadnego znaczenia. 

Z Turcyt Komitet macedoński ~ 
za1powjedziany już od dluższego cz.as. 
bszerny memoryal o wypadkach w lY! 
donii, w wilaJede a<lryanopolskhn, 
sz.łych od roku 1893. Memoryal obei: 
hiostory·czny przegląd wszystkich poV; 
i walk, oraz krzywdy ii okruoief1stwa, 
pełnione na ludności chrześciańskiei, 
cz.em podnosi, że dotychczasowa orgar 
cya wewnętrzna powstanie nadal z u\\ 
dniniem obecnych stosu.nków. Mace' 
czycy będą walczyli za wolność, aż· 
ska!fą;, międzynarodową zbrojną jinten 
cyę, celem usunięoia -Obecnych urz~ 

· turecldch. by w kraju zapalflowaly sprc 
dfiwe stosunki, zauezpiec.za.jące . egzyi 
cy~ ludzką. 

· Z Japonii. W krótkich bardzo \\ 
zach <lonosily depesze 'Z '. Tokio o ied 
z. najważniejsz.ych postanowieńh jakit 
gtoszono od początku obecnej wojn'Y. 
to zmiana prawa o rekruta-cy·L wojska 
Wkrótce po wojnie ch~'ńsbej., w 1896 n 
rekruci pow.olani: w 20-tym roku ŻJ 
odbywali trzyletnią sluż:bę w ann.ii ci 
nej, cz.teroletnią w pierwszej rezerwie, 
cioletnią w drugiej i ośmioletnią w a 
terytoryalne.j. Wyz:walanń zaś byli -Oi 

bowiązków s!użb-Owych w czterdzies 
rQku· ·żY.cia. Wiądomą lest nadto rze. 
że zaledw~e 150 ObO ludizi, na średni I 
tyng"ent 380 OOO żolnierzy spelnJa si\ 
czynną. Reszta, ze względu: na 10Sz, 
dność, przelewaną bywa natychmi.aS1 
rezerwy, otrzymując tylko takie wyksi 
cenie wojskowe, jakie wyznacrone Jes: 
peryod 2-letni. .Rozkaz cesarski, o 

szony obecnie w Tokijskim dzienniki 
rzędowym, · zniósł różnicę między d\vi: 
rez.erwami i. powiększa służbę o lat 1 

w tej sekcył arm~i. Rekrut japoński za 
zaliczony będ.zfo do airmi1i1 · terytorya 
dopiero w 37 roku życia i uwolnttony 
stanie stanowczo od służby wojskowej 
pii'ero w 45 roku życia. Rozkaz ten 
odpowiedzią Ja pon.U n"11 u.tworzenie · dl1\ 
armii rosyjskiej w Mandżuryi. Pmta 
wienie, pozornie bardzo skromnei, pm 
ksza o pMękrnć sto tysjęcy ludzi kont 
g.ent, mogący wziąść udzial \Vl dzj-sieji ,· 
wo~nne, powołuje bowi·em pad broń zu· 
nie obecnie uwoln!ionych od służby w~! 
wej, przenosząc ich z armit terytorya 
do rezerwy. 

Z róinvch stron. 
Jeszcze teraz należy agitować. 1 

Rodacy\ którzy rrie mają gaz.ety pols.~ 

nie powtnie.n, kiedy się tak dobr:owd 
poniżyli. 

- To zginie!... - mówil - ród pr. 
padly ... z tego już nic nie będzie. - Szi 
da tylko, że na palacu herby zostawm; I 
win.ni raczej umi.eścić tam pietru~ę Zl 
sterniakiem i <:ebulą... bo t0i są dziś 
goola. 

Przybyty do miejscowego obywa! 
shva n{)WY dziedzic klucza bobrynickk 
hrał>ia Sulej.owski, byl drug1m przedm 
tern, również mocno zajmującym pub!~ 
naiść. Najprzód, Jako hrabia, szladKie ' 
nie podobał i rako przybysz z innrych cl 
Ec11 zwał się przyblędą. W reszcie ~ 
postawa, dystynkcya r z.imna grzeczno 
nie jedna ty mu przyjaciót Z nikiem · 
znajomości nie szuka/, w sąsiedztwie 1 

zyt 1nie sktadal. Pomimo, iż byl l:>lizK 
sąsiadem Zawiechowa, ani· Ccsia, anr 
lek, nie od<lałaiąc się z domu, nie spot:ii 
się z nim, ani też bli.ższymi:, ani z dalszl 
sąsia<lami. Kościól byl je<lynem miejsce 
w którem ich \Vi<lywano, a P tam sta: 
się nie widzieć nikogo, i być iak naJn!: 
na oku. 

III. 
Życic, które dla sfebie i ·ro<lzfoy s~ 

rzyla panna Cecylia w Zawiechowie, t 
loby s!ę mogto prawie szcz.ęśliwem tW1 
v.rtać, gdyby mu się ludzie spoJmdnie roti 
iat dali. Draźnilo to jednak wszystl<ii 
że biedna ta rodzina, którą mieh za stra~ 
na.. zdolala bez niczyj~ wydm~' 
pomocy. Sąsiedz~ zazdrosnem okiem~ 
glądali na to powodzenie i przepowia<I 
upadek. Oczekuj~c katastrofy, która 1 

nadchodziła, cieszono si~ z każdej ~ 
fałszywe}, rokuj~ jaką, strat~, lub n)eP 
wodzenie. 

(°"*~ ~. 



zapjs.ali sobie „Wiarusa Polskiego". Spo
dziewamy sic. iż nasi Szan. Czytelni·cy 
skorzystają z dzisiejszej niedzieli, aby o
bojęinych Rodakm.,~ zachęcić do zapisani-a 
gazery polskiej. 

Bochum. Przy wyoorach do sądów 
procederowych zwycięży!~ kandydaci 
chrześciańscy. 

Z Kastrop przez Gerthe do Bochum 
ma wstać pobudowana kolej elektryczna. 

Marten. P-0żar zniszczyt zabudowania 
g spo<larcze \VfaśC'ióeła gorzełrr~ l(orte'g-0. 

Hofstede. W kopaJnr frl(onstamilin" 
rostar zabity maszynista J(remer. 

Horsthausen. Wczoraj, w sobotę świę 
towa!a kopalnia „Fryderyk Wielki·", z po-
'''o:du· braku popytu na węgle. F. I:. 

Ostatnie wiadomości. 
1. o n d y n. Na wodach australskich 

pojawily się 2 rosyjskie krążowniki" pom-0-
cnlcze, które czychaią na statki przezna
czone do Japonii. 

S z a n g a j. Japończycy zabrali an
gielski okręt „Sishau" z Honkongu., który 
wiózł żywność do Portu Artura. 

O I d e n b u r g. Sejm tutejszy przyjął 
jednogtośne prawo regulujące następstwo 
w rządach nad księstwem oldenburski.em a 
wykluczające ksiięcia Ernesta Giinthera 
Szlezwicko-Holsztyńskiego. 

Ro11HUośd. 
Sztuka wojenna w szkołach }apo1iskicb. 

,:.Morning Post" donosi", że w szkołach ja
µ0tłskich chtopcy uczą się sztuki, wojennej 

-Od· oficerów i pDdołkerów, a- wyższe kla
. sy uczestniczą nawet w cQrocznych ćwi
czeniach razem z wojskami. Manewry te 
- to nietylko ćwi-cz:e:nia' fizyczne; chlopcy 
trent się róWll)i·eż slużby "\Vl szereigach t u
m~ejętnośd obchodz.en!ia się z bronia. Ci„ 
którzy nie dQstali się -do a·rmik stałe~, są 
po\volywani oo cz.as krótki na ćwkz:enia, 
w ceJu ocl"świ-eżenia· nabytych poprz,ednio 
wiadomośd wojennych. Tym sposobem 
ministeryum v.nojny posiada 'Clo mzporzą
<lzeniai rezerwistów, ki6rzy po dwóch, 
trze-eh tygodnfach służby 1niewrele się róż-

. nią od' starych ·żol1T1ierzy zawodowych. 
Z koronacyi w Belgradzie. , ,National 

Ztg." opisuje utrapienia króla Piotra -
poµJcza:s koronacyi. P.rzedewszystkiem do 

. ukoficzenia uroczystości musiał być na
·CXCZo - taki· jest przpis - 1następnie przez 
cztery godztny musiał mieć ma: glowi·e: cięż
ką koronę i, dęższy jeszcze płaszcz pur
purowy, wreszde przez caly czas trawiOl
ny byl porządną obawą. Jszcze w dTOdze 
<l"O świątY'ni wy~ląd'at raźno, ale potem za.
ledwi-e mógl ·utrzymać się na nogach~ jak
by postarzał o lat dwadz.ieśda. - W jego 
orszaku znajdowali się wszyscy mordercy 
króla. Ateksandra z · pu-lkowni.kiem Ma:szii- '

1 

nem·na czele; on to w soborze \llil°Q\Żyl kró
lówi p.łaszcz na ramiona. Gdy o godziuiie 
10 i P<W król opuścił świątynię i w żelazinej 
koronj-e i purpurze jechar diO zamku:, w-sz.y
s<:y zauważyli, że je.st niezwykłe blady. 
potkni-ęde się j-eźdź.ca z: tarczą.i o którem 
doniosiiy telegramy. sprawil'o na krółu stra
szne w-mienie. Uli-ce byty oślizgfe o<l .bło
ta, skutkiem czego potknął się ko11 pod 
Jeźdźcern, nadporucznikiem Ma-rkowi'cze:m!, 
który upadt na ziemię razem z tarczą. - · 
Król ujrzawszy to, począt si-.ę trząść r oglą
dał się dokola z. trv.·ogą. Koń -pod nim 

. wsphna~ si~, ni•epokoil, zwiększając jesz·cze 
roztrój monarchy. Następca tronu serb
skiego i jeg-0 brat mlodszyb ks. Aleksan!d!er, 
zar6wno '.i:ak i 'ks, Daniiel czarnogórs.ld, ia
d'ący obok króla, zach()wywali się z.upeł
re~ spokojnie. Nal.eiy dlc-0.ać, że król nie 
wiedząc_ , skutkiem czego jeździec z tarczą 
upadł, pe:wi1en byl., że to nieudany Z3;mach. , 

.. • - !!S!!!!&2!LSL2L_§ 

Wesoły kącik. 
Swaty. 

Aron: Ja wiem db; debie dobrą par
tyą; kcz :nim cię pol'ecę, muszę wiedzieć., 
co n przymioty wymagasz od dziewczy
ny. 

być. 
kek: Bogobojna i łx:Jja:l.łiwa musi 

Aron: Co "Więcej ? 
kek: La dną i muzyka:lmi ! 
Aron: Czy to iuż wszystko? 
kek: Ny, jak to wszystko? - boga

ta. nmst być ... 
Ar011: To ·chyba musiafaby być gtu

pfą, gdyby 'Za ciebie' poszła! 
Icek: Wtaśnłe też i glupią }JOWinna 

li'Yć ! 
Zdanie. 

Pełno wolska, broni wszęd.Ue 

I nikt n.ie wie. co to b~ie. 
Tak i pokój zdaniem mo.lem 
Zwać się winien ... niepokojem. 

Kalendarz. 

. l 

N i e d z i e I & , 9 października.: Dyonizego m., 
Ruttikuea., (Domogost). 

P o n i e d z i a ł e k , 10 paźdaiernika.: Franci
szka Borglai!za,(Tomił). 

S ł o ń c e ; wschodzi. 
Jutro. g. 6 m. 16 
Pojutrze. g. 6 m: 17 

S ts. n p o g o d y ; W pi"tek 
ehło dne powietrze. W sobotę także. 

Z:l.CbOdz!1 

g. ó. m. 18 
g. 5. m. li 

cały dzień 

Termometr wskazywał wczoraj o 12 w 
południe 9 stopni R. wyżej zera. 

Aiabożeńsfwo polskie. 
W i I h e 1 m s b u r g. 

Od 10 pa:ździerni'ka w\ieczorem począ
wszy przez 8 dni będzi1e tu SJXJSObność 
do spowiedzi· św. w języku polskim. Ro
daków zachęca się, aby z tej spioso.bnośC'i 
skorzystali. 

Baczność! Barmen i okolica! 
Towarzysfwo gimn. „Sokół'' w Barmen 
urządza w ni-eidzielę dnia 9 pa.źdz.iemik,a o 
g-odz. 4 po rx>t w lokalu p. Wiruter, Ober
denkmalstr. 90 zabawę pożegnalną d.la 
wszystkich Rodaków, do wl()'jska i w stro
ny rodzi·nne wyjeżd'żających. PrO'Slimy 
wszystkich, którzy si:ę chcą po polsku za
bawić, by przybyli do ,,&!kota", a z pe
wnością nie poża:Mą. Wstępnie 30 fen. 
Panie wolne od wstępniego. O lkzne przy
bycie uprasza s.ię. CzQlem ! 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donosi. swym cztonkom, i!ż w n'ilcdziel~ 9 
pa·źd'ziernuka odbędzie się zebranie o godz. 
4 po pol. Po zebraniu zamknięta zabawa 
dla czlonków, którz.y nas opuszczaiią dla 
slużby wojskowej. 

Uwaga. Uprasza s.ię tych Ro<l'aków, 
którz.y na ostatniej zaibawre na ·członków 
~ię zapisali, by przybyli na powryższe ze-
bra.nie. Z a r zą d. 

Towarz. św. Józefa w Ałtenbocbum 
uwiadamia sz.an. członków, i·ż walne zebra
nie towarnystwa odbędzae s.ię dziś w nie
dzielę 9 b. m. o godz. 4 po pol. Z powodu 
bardzo ważnych spraw, które są oo zat.at
wienia. każdy czloneik wtniren być obec
nym. O jak naHiczniiejszy udzńat uprasza 

Z ai rz. ą d. 

Towarzystwo samodnelnych kup.ców i 
przemysłowców „Samopomoc" 

donosi1 nini1e}szem, iż przyszte zebra
nie odbędzie się w P'-Oniedzialek o godz. 7 
wiecz.orem w Bruchu na sa!il p. l(uchema 
przy ulicy Maryafrs.ldieij. O liczny ud.zfal 
sza.n. Rodaków samo<lZ!ielnic prowadizą-
cych Lnteres.a prosi Z a r z Cl. <l. 

Baczność okręg IX! - C:włem ! 
N~niejszem proszę: druhów prezesów, a

żeby do 15 paźxlziemika podeli swój d-Okla
dny adres. Zarazem kiedy gniazdo zosta
ło zalowne r kie:dy odbywają się ćwicze
nia. - Czolem! 

B. Żmudziński, prezes okręgu IX. 
Castrop, ul. I:rinstr. nr. 1. 

BACZNOSC! 
Koło śpiewu "Lutuia" w Gelsenkirchen 

dori'osi sv.-ym cz.łoukom i wszyMkim Ro
dakom w Gelsenkirchen i okolicy, ii w 
dniu 9 października obchodzi l(oło jesienną 
zabawę, na sali „Germania"~ przy ul. tter
mannstr. Początek o godz.. 4 po pot Pro
gram zabawy przyjemnie urozmaicony 
koncertem. śpiewem, teatrem p. t. ,,Rozum 
i szczęście". W końcu taniec. Na zabawę 
jak najuprzejmiej zaprasza się wszystkich 
czJ-0nków i Rodaków. Z a r z ą d. 

Baczność! - Czołem! 
Tow. gimn. „Sokół'' w Kottenburgu. 
W niedzielę 9 paździ·emiika po pol o 

godz. 2 odbędzie się miesięczne zeł>ranie, 
na sali p. Rienhoffa. O liczny udzial druhów 
i ·gości prosi Wydziat 

Wiec polski w Ewing. 
W ni,edzielę 9 października o godz. 11.Yz 

w pot iQdbędzie się wiec polsk-i w Ewing 
na: sali1 p. D. tteunera. Szan. Rodacy i Ro
daczki, wi'ooi się wszyscy stwwić, g-dyvl.. bę
dą, ·bardzo ciekawe sprawy omawiane. 
Mianowicie sprawa, palskiego dusz.pa
sterstwa. O jak najliczniejszy u<l-zial prosi 

K oią i te t. 

Bank lodowy • 
w Grabowie (Grabo w Bez.P.) 
przyjmnje depozyta i płaci 

401 
10 

Grabów (Bez. Posen), dn. 
2 września 1904. 

BARK LUDOWY 
Eingetragene Genossenschaft 
mitunbeschracnkter Haftp flicht. 
A. Deaórski. A. Sierszeilskl, 

„Gazeta Toruńska" 
wychodzi oodziennie w Toruniu i kasztuie 
tylko 

- 1,50 mr. -
na caly kwarrtal, z odnoszeniem zaś do do
mu 1,92 mr. 

Pismo to, mające 6 bezpłatnych do
d~tków, zasluguje nai poparcie, g<lyi dz1el
me pracuje dla sprawy ludu polskiego. 

Postbestellungs· Formular. 
kh bestelle hiermit bei dem Kaiser

Iichen· Postamt ein Excmplar der Zeitun~ 
„Ga.zeta Toruńska" aus Thom flir das IV. 
Quartal 1904 und zahle an Abonnement 
und Bestellgetd 1 ,92 Mr. 
po,. I 

~:? . 
14 tit 

<'...' os ~ 

~§t 
~! 
~1 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben tie„ 
scbeinigt. 

. . . . . ~ 1904„ 

Szanownym Rodakom w Essen i okolicy pulecam sii; do w:vkonywania 
we~elkich ubrań, palehitów, płaszczy" i spodni podług miary w modnych 
kroJach I 

Swój do swego ale naprawdę do swego! ! 

Tomasz Pietrowski, 
dawn:ejszy przykrawacz pana Błocha 

w Essen. 

ESSEN, przy ul Grabenstr. 44 I piątro. 
w restauracyi Augu~ta Diergart'a. 

DrłD.Aj. 
Wielki wiec w Essen. 

Ba<~Z11t18e 
Rodacy w Herne i okolicy! 

Fryzyerłia 
Polska 

Rohię e.legafl<'ktt fr~zurQ. 
P ..1lec11m się na Wt!· 

eela, zahawy i ume lltO

CZV'l}OŚCi. 
Po1eeam szanownym 

Rodakom mój 

skład 
żelaza, 

·~.Uodym paniom efo 
upinania wflonu i koro
ny, w do ślubuomu i po 
21a domem. 

L . ~ tt."ł"l!7Fłlclt a, 
Her n e, Heiurlchstr.1, 
niedaleko kRięgarni parr& 

I•'r. J 6.zefoekiego. 

Wiec kow2:li polskich z WestfalH odlbę
dzi"e się w niedzielę o ~od.z.. 11 przed pot 
na saHI p. van de Loo, ul. Schiitrenbałtnstr. 
Program: Polożcnie kowali i wsparcia kas 
wolnych po kopalniach (Zechenunterstii
tzungskasson), refernnt druh Brzeskot. -
2) Spnrwy organiz.a\.:yi· ,,Zjed1JOC.Zenia", 
3) Wybór mężów z;aufania. - O jak rrzfrli
czm.ełszy utlzJal kowali i \\'10'gÓ!C" \VSZY'St

kfich Roda!ków z Essen i okolicy uprasza 

maszyn 
do gotuwania., szye.ia., 

ws.zelkich sprzętów kuchennych. 
po ~enach jaL. :najtaiu1zyt"h 

7..akupione rze-czy edet.awiam franko do domu. 

Za gotówkę! Na t>dpłatę ! 

Stanisław Janko'Niak, 
HB&JiE, nliea hwa nr. Sł.i 

„:ltMtnoczenle za w od. polskie0
• 

·P1•ó b•jele 

n~szą margarynę _i ~awę. 
~ a.1lep~u margaryna po 45. !Hl, t'IO, &>, 7 ó l 80 f61ł. 
Najl~eZll kl'l1\'ll po 0,80, O,!JO. 1,00 1. ;A-O, l ,40 i 1,66 mr. 
Kto tbiera. 11a""11c llJt.arzki rabntov. c ir;a kaw~ i margarynę, 

odbiel'7,e kdue orec !mioty rlo użytku dof!"l•)weg.1, np. nakryeia du 
kawy, b.mpę, tal,.rze. fil żank i , kocioł do bielizny, d""bailkt do kswy, 
fariueby, rjCmi}ki ltd. 

· BRACIA ~WOLFF, 
(firma G e h r 6. 4 e •I' \V o l ff), 

„ . B )RBECK. i MARXLOH .. 



OOCOQOOCOOOOOO OOOOOOOOOOOCOOO 

I Sznnewaej public1ności z J ... ue~ct"n- § 
alortm ••• i okolicy dit noszę, iż 0 

a FILIĘ o I par&1111'Pj farblerni, ehe1nicYnej 8 
CS a-ralni. :r.alua• apretury I deka- g 
0 t•ry, oraa skl„dante fald 0 !! do <lomu p. Kleibrink Q 

g 1~rzy ul. l17ilhelmstr. 8 g 
8 przemosłem. O 

Zapewniajl\c sknr!\ i rzeteln~ usługQ O g przy Ra.jtań!<.r:ych cenacl1, polecam się łaska- g 
O wym względom. o 

8 llecltem111'R O 
0 parowa farbiemla i ch<l ni<.'zna. pralnia. fS 
§ Juliusz Gallu»chke. I 
8cooooeoooo·ooo 00000~ 

wy~l'l~W• u.jwi~kazyml i ujpoe,i~11:aiej1zymi 
paroet&tkami poor.towymt: 

M.G.Freu-berga Antwerpii. 
Od władzy wyżuej konceayHowany eka· 

pedyeut e!rr~to wy. 

Pa.rot1ta.tki wyjeżd.ia.il\ wprost z Antwerpll 
do N•w•30 Jorku co 1obot9: - do Pi
ladełCł CG 20 dni; - do H.aaa4y 
(Quebec) ~ 10 dni. 

Nie przesiada się, nigdzie nie ata:wa..il\ pod-
czas podróży. Karty i1„dróżne de wuyat-

1 
kich. części Stanów Ziednpczonych i Kanady 
wydawane bywaj!\ po cenach. oryginalnych. 
Pro11pekty bezpłatnie. 

Po bliżsii:e szczegóły zgłuud ait należy 
pod adresem: 

I M. G Freudbergin Antwerpen 
van Lerlu1straat JO (Ilelgi"n) 

Prawdziwa 
cyk0,rya Besaga 

jest 
najprzedniejszym, najwydat- IJ! 

~ niejszym, najzdrowszym i • 
.., najtańszym : 
rt: dodatkiem do kawy. ~ 
: Proszę dokładnie na firmę uważać ;. 

.g F. F. Reaag, ~ 
~ Szczecin. Berlin. Coepenick : 
.C Jeneralna agentura. i skład fa.bry- CD 
o czny u !! 
= Stef. Neymana, ;. 

I ił Wanne, ul. Karlstr. 2c. 
Telefon nr. 228~. 

~I -• 
Bacznośt !! 

..: Kto ma nnj >zykowniejszy krój ? 
El 
~ o 
~ ~ 

-:::: 5· 
o "1 

'< 
ł;> o o p.. 
~ °" ~.,-; t,l\ 

~ a 
:i 

I Jo.n i Fr. Błoch, •• Etł~en, 'r hurm str. , n r. 14 ,_ IBSI· = 

IJ 

I • 

I 

w· elk.i wiec polski 
w Diisseldorfie 

w sprawie opieki duchownej dlai Dlissel
do1ifu, Gerresheimu i okolicy odbędzie się 
w niedziele dnia16 października o godz. 2 
po poł. na: sali hotelu ,.Reinischer łiof"", 
przy ulicy Friedrichstr. 13-15. OmaJWia
ne będą sprawy dotyczące regularnych i 
częściejszych na.bożef1stw polski-eh. Pożą
danem przeto jest, a;by Rodacy ia.k nalilicz
niejszy u.<lziial wzięli w wiecu. 

Komitet. 

Baczność Bruckhausen! 

Pierwszorzędny warsztat krawiecki 
ADAl.MA SLOMY 

ul. Grilnstr. 10. w Bruckhausen, ut Grfinstr. 10. 
z,uacam szanownym Rodakom w Bruckhausen i okolicy 

uwagę, iż mam na 1>kładzi0 ro~maite materye na p~r~ jesienną 
i zimową. Rozmaite matery~ na pa~etoty czarne i kolorowe: 
Polecam się do wykonywama ubran, pale1otów, c,r,amarek i 

ubrań sokolskich, po jak najprzystępniejszej cenie. Wszystko 
zostaje wykonane tylko ~ trwałej matoryi. 

Za akuratne odrobi()Jlie i dobry krój gwarantuję. 
Szanownym Towarzystwom dostarczai:i czapki maciejówki 

tylko z polskiej firmy .. Zlecenia na prowmcyę, wykonywam 
w jak najkrótszym czasie. 

a 
i 

.ł 

A więc swój do swego nie do składu żydowskiego! 
Z szacunkiem 

&dam Słoma, polski krawiec 
w Bruckliausen, Griinstr. nr. 10. 

Zakład spoivwczv 
Konsnm-Anstalt 

(właściciel: WILH. HOLTKAMP), 
Frelsenbruch 109b 

p-0leca wszełk'le artykuły potrzebne do go
spodarstwa. Jak towary kolonialne, tłu
szczowe, drogeryjne, chemikalia„ Najlep
sze cygary i tabaki, tabaki do żucia. Dalej 
towary krótkie i :Płócienne, garderoba dla 
robotników. Specyałność artykuły kopal
niane J t. d. i t. d. 

Wszystko w najlepszych jakościach. 
Usługa skora i rzetelna . 

5 procent rabatu na towarach. 
Rzetelnym odbiorcom udzielam dogod

nego kredytu. 

t 

W czasie zupełnej wyprzedaży, 
z powodu zwinięcia interesu, są ceny firmy 

lVI. FROMM, 
w Bochum 

Baczność! 

Szanownym Rodakom w Oberhausen 
i okolicy doooszę, iż otworzytem tutaj in
teres towarów kolonialnych, wina, trunkó'W 
w butelkach itd. Mam też_koła do Jeżdże
nia, maszyny do szycla J do prania, ty'lko 
w najlepszych wyrobach pod gwarancyą. 
O rzetelną J punktualną usługę będę się 
staral. l(aidy z szan. Rodaków będzie ze 
mnie zad!owalony. Pmszę niniejszem o 
taskawe wzg!~y i poparcie mojego przed
siębiorstwa. 

Jlarełn Ka~nler~. 

o. t 

m 
m 
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Postbestellungs· Formular. 

Donoszą szan. mojem odbiorcom, iż 
z dniem 1 pażdziernika przeniosłem mój 

Ich bestelle hl1ermit bei dem Kaiser

lichen P()stamt ein Exemplar der Zeitung 

R.obotnik Polski" aus Bochum filr da·s IV. n 

Quartal 1904 und zahle an Abonnement 

und Bestellgeld 0,68 Mk. (Zeituingspreisli

Proszę żądać cenalk na 1'yroby ze złota, srobra 
o]fl'nidu. 

Interes l1rawłeekl~ 
z ul. Vereinstr. do domu p. ul. Karhtr. 7. 
w pobliżu ul. Kirchstr. 

Dziękując za dotychczasowe, proszę 
nadal o łaskawe poparcie. 

Z naj wiąkszym szacunkiem 

A. Wojczvński, 
~nistrz krawiecki, 

w Gelsenkirchen, Karlstr. 7. 

······-·-·-·-

ste II. Nr. 112a). 

Obi.ge i,68 Mk. erhailten zu haben be

scheinigt 

Za druk, nakład i roclatc19 od~wiedzia.ln)' Antoni Brejald w b-Ociluin. - .N ak.t11.u~u. i c1~1onks.nu W yu4~n1-0tT-? 1 „ Wiarusa Polskiego·' w Boeul? .• 



Bochum, wtorek ll·g października 1904s Rok 14. 

ptsmo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświaeie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

\VycbodzJ codziennie z WYJ<ltkiem dni poświątecznych. 
Prz~dpJata kwartahia n·~ p~czcie i u listowych w:rnC'~1 
1 mr. 50 fen., a z odr, u:..zemem do domu 1 mr. 9Z fon. 
Wiarus Polski" zap;sany jest w cenniku poczto"\\·ym 

YJ Imię Boże za Vłlarę I DJczv~nę I 
7:t !n~er~ty rfa~i si~ za wiersz petytowY 15 fen„ a u 
ę~lcszema zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
r7esto ogfasza, ctu:yma rabat. - Listy do • Wiarusa 
Polside~o" należy frankować l podać w nich doklad~ 

·· pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. \V adres piszące140. l~ękopisów sie nie zwraca. 

~ Reda.kcya, Drukarnia i Ksha~arnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: "\\. iarus Polski", Bochum. ~ 
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Rod·zice polscy! Uczcie dzieci swe 
ówić, czytać i Ji)isać po polsku! Nie jest 

„ olaklem, kto potomstwu swemu zniem
zyć się pozw(}łi! 

Z wypadków dnia. 
;doskonalenie środków germanizacyjnych. 

\Viad-omo, iż na Górnym Slązku upra
·faią germanizacyę, zakładając liczne bi-
1;Dteki oraz wieczor~i· i zaba\vy germani

rnt.:yjne. Teraz utwoTzorno dwie nowe po
ady urzędrnic·ze: bibLotekarza obwod-owe
~o. którym został były naucz.yciel Kacz.ig 
Jraz inspektora zaba\\- Indowych~ który 
o urząd powi'erzono nauczyciek)\\"i Mlin
"eriow1 z Bismarckhiitte. Mają rn1i starać 
,:c, aby wszędzie za. p-0mocą owy...:l1 dwóch 
;rodków germa11rirncyjnych, Polak(1w prze 
abiano na niemców. Każdy z owych urzę 

jników 0trzyma 3000 nrnrek pens) i i 1000 
iarek na koszta podróży. , 
~owy bunt przeciw niemcom wybuchł w 

Afryce. 

Jeszcze uie zdo!ano opanowa6 po-
'Stania hercrosów w niemieckiej zachocl

nio-poludnimvej Afryce, widok~ szybkiego 
_ tlurni,en:ia powstania 'S<1 za wsze jeszcze 
bardzo male, a inż nadchodzi, wiadomość o 
n<rn ym buncie innego szczepn murzyt1skie
o w południowych stronach tej samej ko

fo nii. Gubernator Leutwein dvnosi: ,,Mu
zyni ze szczepu witboj -opuścilir Gibeon 

prawd-0podobnie w zamiarach ni,eprzyja
._ ielskich. OsadQ Kui·o prz.y rze·ce I~ybiej 
zaczepili murzyni ze szczepu \Vtithrni; osada 
ioacbanas p-odnbno także zaczepiona. -
Oubernat·or Leu twe in JX)Siada clrn·iJo\\ o 
\ Keethashop pra·\vi1e 2 kompan ie (okolo 

t70 ludzi) i 1 hatcryę -0nz 2 kompanie 
(okofo 170 udzi) \V \Vl°Il'dlmk. 17 paździ1er-
• 1ika oclchodz,i baterya d'zial górskich do 
Afryki. 

O murzynach szczepu witboi jest rz·~-
1;.: zą wiadomą„ że są znakomitymi1 jeźdź
am [ i strzelcami, a intcligencyą przewyż
zaią hererosów. 

Zatem niezbyt p i ękne widoki dla ,.kul
turtregerów" w Afryce. 

W sprawie przechrzcenia starożytne] na-
zwy stolicy Kujaw na „Hohernsalza" 

odbędzie s!Q wiec w Inmvroclaw;'Ll na s::lii 
L:telu Basta w niedz i elę dnia 16 pa·źdz1ier-
1 u ~<a rb. o godz. 3:Vi z p.oiudn::a. Porz~1dek 
\ ieca: Otwarcie wiec a. Przemów1: enia. 
RezQlacya. Zamknicc ! ~ \\·icca. Na w 1:cc 
zaprasza kom!tet wyborczy po\\1iaJtn ino
\\ r-ocławskieg{). 

Straszne nieszczęśc.ia w Coethen i w Sieg
bnrgu. 

W krótkich słowach donosi telegram o 
ukropnym \\ ypadku,, który siQ \vydarzył 
v kopalni Le·opold w Coethern. \\" księst\\ ie 

Ar'.halt. WDda zalała ko'pah1 : ę , przyczcm 
z~inęl-0 18 górn ików. 

W Si1eigburgu nastąpiia w sohotę rano 
eksplozya w kotle 11.a·pelni.onym. materya
ia1;1i :'Ybncho\\ ymi w budynk11, \V którym 
naDoJe napcln!i8'l10 i prz.echO\Yywarno. 3 
:ob_Dtników pracujących w pobliżu poni.os!o 
~1mcrć na mir]scu 3 jest c< ężko, 5 lekko 
rannych. Brak jeszcze kilku robotn i:·kó\\, 
kiór7y Pra\\ dopt0 dobni·c także z.ginęli. Bu
dynek spaU s: t.; \\śród straszneg-0 huku 
' k spbduiącyd1 nabojÓ.\" . O prncaclt rn.
tunk:_owych wskutek niebezni:e·cze(1shva 
mowy rn:c było . Jak słychać · \, budY'nkn 
tY_m znaidDwalo się 60 tys. szrapneli. Do 
llll . . eJsca wypadku prztd nply\\ em 24 godzin 
·~·' c by!? można się zbliżyć \\"Skutek ~rożą

eg-o 111 ebezpieczc!lst\\ a. 

Telegramy. 
W ie d e ń. Obrady przedstawiciel! 

wszystkich stronnictw sejmu czeskiego nie 
doprowadziły do celu. Niemcy w seimie 
obstrukcyi zaprzestać nie chcą. 

L a i b a c h. Posiedzenie sejmu za" 
kończyło się bardzo burzHw1ie1. Stawiono 
wniósek, by rząd przyspieszył prace mtd 
założeniem uniwersytetu słoweńskiego. 

L o n dy n. Gazety ogłaszają list 
Lansdownes'a do międzynarodowego to
warzystwa pokojowego, które prnsiło rząd 
angielski, by w porozumieniu z inn.emi mo
carstwami nakłonił Rosyę i Japon.ię do za
przestania kroków niepf'zyjaciełskich. Lord 
Lansdownes odp-0wledział, że rząd ang1el
ski tego uczynić nie może, gd1yż żadna ze 
stron wojujących nie życzyła sob!e pośre
dnictwa innych mocarstw. 

L o n d y n. Stojącą w Ty,becic ekspe
dycyę angielską rozdzielono na drobne od
działy. 

Petersburg. Ukaz carski oddaie 
władzę nad żandarmcryą i polkyą pom.o~
nikowi ministra spraw we.wnętrzniych, któ~ 
remu także poruczono nadzór nad wszy. 
stkiemi więzieniiami d1a oskarżonych o 
przestępstwa politycznf.". Także prawa 
przysługujące w procesach takich mini
strowi spraw wewnętrznych przechod'zą 
na pomocnjka tegoż. - W yn~ka z powyż. 
szego, że car znacznie okroił władzę mini
stra spraw wewnętrznych, którym jest o
becnie głośny książę Swiatopełk Mirski. 

!E± 

Polacy na obczyźnie, 

U pośledtanie Polaków oraz ich 
duszpasterzy. 

Bnlrnke. SzanownaRedakcyJ ! Pro
szę o łaskawe umieszczenie we ,,\Viaru
si e", co w Bulmke n<J\Vego. My tutejsi Po
Ja_.cy spra\\ iliśmy z ni·emądrej dobroci 
i ofiarności dla nowego kościiola nowy i 
drogi konfesyonal. A jak nam; s.:ę za t< 
teraz tu -0dwdz.ięcza.ją? Słuchajcie! Aż 

do lata tego roku ten nasz konfesyonał 
stal na boku kO'ściola jak zwyczajnk W 
Jecie zaś raptem kazał nasz ks. pr-0b. fran
ciszek Vogel go przenieść na miejsce, gdzie 
tu zwyczajnie sto.ją boczne Qłtarze: , i fron
tem też tak samo obrócony do lu·dn ! misko 
przed tym koniesyona!em klęczą dz:ieci 
szkofnc. Ci z naszych, co pragną polskiej 
spowiedzi, muszą się przedzierać przez te 
dz,ieci szkolne i w obliczu tychże i wszy
stkich ludzi \V kościele przystąpić i od
chodzić -0d kon.fesy.onalw, gdy tymczasem 
w tyle kościoła pod organami, wolne. 1! sze
rokie miejsce jest na konfcsy:c nal. Ale je
szcze więcej. Gdy w picitek 7 października 
przybył ksiiQdz palski, aby sluchać spowiie
dzi polskich bierzmowańców, to mu ks. 
prob. kaza! usiąść albo '' zakrysty:'„ albo 
za wielkim oltarzem. ho v naszym pol
skim \Vygodnym koufesyonale siedz i ał ja
kiś niemiecki ksiądz i s~uchal dziec.i szkol
ne! P.owiedz.iano mi, że to jakiś ,,Pater 
Otto" aż z H()landy.i ! A co ua'sz ksiądz. p·ol
ski na to? Trzy polskie ko bi.ety, { :O· już ja
k o biedne 1\fagdalenki na rozkaz ks. pro
boszcza klQcz.ały przed zakrystyą, \\ '.dzia
; y ZJkloµotanic naszego księdza polskie.go 
i slys:rnly jego targowanie siQ z ks. probo
szczem 0 inny kDnfcsyoniar, aż nareszcie 
uasz ksiądz. polski zapewnie , aby unikać 
zafargu w kościele, pnszed! p-od chór do 
konfesyonalu z kilku nowych desek na 
prędc e zbi·tego i tamże nas wysłucha!! 
Wiec tak 11as Polaków i naszego księdza 
polskiego trak tuje nasz ks. proboszcz w 
kośdelc. Czy musimy Jia\\ et \V kościele 

jeszcze " -szystko w milczeniu przec:cr
p!.eć? Spodzic\vam się , że nasze tutcijsze 
to-warzystwo polskie ze zażaleniem s1:ę uda 
do Najprzew. ks. Biskupa, który bawi je
szcze w tutejszej okolicy, (ale na piśmie 
tylko trzeba to uczynić, bo ks. Biskup tu 
nie przyjmuje żadnej polski ei dep'Utacyi ! 
d·op.isek Redakcyi). Z serdecznem p.ozidro-
wieniem Wasz. 

Precz z niemieckich towarzystw! 
Z Bruckhausen p[szą nam: C:zQsto Już 

czytałem użalenia, że nieraz l(odacy lgną, 
Jak muchy do mi.octu d.a towarzystw n;e
miicckich. Tern bardziej warte t-0 p-0tęrpie
nia1 jeżeli tak postępują ludzie, którzy sie
bie uważają z.a w.ięccj mądrych od· innych:, 
to płasZ'czenie się przed obcymi może hyC: 
znakiiem wszystkiego innego, tylko nic 
zdrowego rozsądkn. Na c-0 to dawać. zgor
szenie RodakDm, odgrywając przy „auf
zngach ferainów" rolę „fantre,geró\v'·. Do
prawdy widząc taką ciemnotę zaptakaćby 
można. Dorabiajmy się, , to nasz: 0bow:ą-
2'1ek, ale nie trwiońrn.y gmsza, tylko żyjmy 
oszczędnie i skromnie. Życzą.:: każdemu 
Rodakowi zarobku największe.go, mva
żam/ że wszyscy wed!ug rady .,\Viarnsa 
F~olskiego" postęP'owa:ć powininiś111y, któ
ry w każdym numerze słusznie nH1wi: 
Wszystko, C{) tylko możemy, kupujmy za
wsze u polsk:ich kupcó\v i przcmyslow„ 
ców". 

Ubolewać też m11szę, iż przy DSta. 
11ich \\"yhorach do dozom kościel1u.~go 
wszystko tak n~iespodziewanic i· na.gle po
szlo. Na dmgi raz. trzeba wcześni1ed zabrać 
s·ię doi agitacyi i do postawienia kandyda
tów na \Viccu publicznym\, a1 wir;ksz~; li
czbę napewno przepmwadzimy. 

Chcialby111 też \\ sp.onmi eć .:.ł1oć sM\\ -
kiem o ostatnim wielkim wiecu. Uznanjc 
należy się p. A. Stomie. iż zglos · ł ~ię do 
zarządu ,„Zw:iązku Polaków", aby t~tki 
,,.-i:ec urządzono. Dz'i\vić się zaś nrnszę . 
par11iczi0m z Dortmundu , że przez faktor•}\'/ 
zglaszaj4 s : ę d0 slff\V'a\ nie saml wprnst, 
jak każdy z nas robotników. Napaś0 
„Dziennika" na przew·odniczącego owego 
\\1:cca uie była też na miejscu, ho mógł każ
dy mÓ\\ ić, ile mu pluc starczyło; a kto się 
zrzekł słO\va, t·o jego wina. 

Na kon,iec jeszcze mów~i ę: My tn na 
-Obczyźnie się nie dzielimy, tylko wspólnie 
pracujemy. Kto chce udawać w1i1elkiego 
pana\ n·: e ma między nami mi·e\Jsca ! 

Tacy zaś, którzy w .,ferajnach" 11ie-
1uieckich są, niech Si: ę mają na baczin-0ści, 
i z nich wystąp~ą bo gdy U~go nie uczynią, 
to nazwiska ich -opiszę pubnkznie \Y ga-
zecie. Doświadcwny. 

Wiec w Ewing 
pr.zy Dmtnmndzk odbyt się w ubiegłą 11ic
dz1: elę w południc pod przewndn[ctwem p. 
Pozimskiego. 

Pienvszy zabrał glos p. Kiszka, przed
stawiając wynik dotychczasowych stara1i. 
Już byU Polacy blisko osiągnięcia swych 
pragniei'l, już byt k a pł an umiejący po pol
sku wyznacz.ony. który mi'al zostać prze
siedlony do E\ving. gdy kilku wyrndnych 

śmierteln'ie chora, więc nie mógł dotąd wy
jechać, ale \\ każd'ym raz.ie chce przyrze
czenie speln ić, a już dziś nczy s~ę w domn 
po polsku. Na pr-0śbę \).'yslaną przez ko
mitet do Paderbornu nadeszła odpowiedź, 
że w Ew:'ng duchow'.eństwo dostatecznie 
o Polaków S·ię stara. Na: to wysłano pi
smo do władzy arcybiskupiej w Kolonii. 
Z tamtąd na'deszla odp.owi·edź, że ks. arcy
bi.sk·up ttie ma prawa w sprawy te si~ ink
szać. 

P-0lacy \V Ewiing chcą prz·ejść wszy
stkie in·stancye i ostatecznie .oprzeć się o 
R.zym, bo nie podobna, a·by z wjny wfadz 
duchownych Polacy mieli być narażeni na 
utratę zbawienia. 

O. Bazyli uznając p.otrzebQ \\ ·iększej 
opi'eki duchownej prois:it, aby na ~taranńach 
tych nie poprze·s.tać, lecz też do Boga 11da
wać s: ę w mod lit\\ ach o pomoc. \V tym 
celu odprawiQn.ą zostanie w na·jbliższym 
czasie Nowenna w Ewing, p'o poprzedniem 
przystąpieniu do spowiedzi i Komunii św. 
Przemawi:aH jeszcze w spraw1ie opieki du
chownej pp. Karpli.fiski, I(ubiaik i Brejski, a 
p. Sw:itala prosil o wymienienie nazwisk 
ludz1i, którzy do Paderbornu psah że 
ks:ądz p-0Isk,i· \V Ewi111g niepotrzebny. 

W ko1'tc11 wybrani() do komdch1 dla 
spta\\' opieki duchownej pp. Aleksandra 
Mikotajczaka1, Fr. Klnczy(1skl'.ego: i Pawła 

· Chmuczyl1skieg-o. 

W sprawie ślubu prottstanckiego 
w kościele katolickin1 

pisze ,.Kuryer Pozn.": 
Ks. kard. I(opp dal - - jak p:sat~ gaze

ty centrowe - poZ'woletfre na udzielenie 
t ego ślubu - jedna zaś z n:ch twierdziła, 
że na podstawie praw kanonicznego i pru
skiego prawa kraj.owego patron kościoła 
ma różne prawa, między inne.mil także pra
wo do brania ślubu w k-0ścicle inne.go wy
znania. 

Ponie\vaż w prasie polskiej górnośląz
kiei podnies'.ono. iż skutkiem tego fa:ktn za
niepokojenie i zgorsze,nie panuje welke tak 
w c inośn e j prafi1i jak i \\· szędzie. dokąd. 
wieść ta d-oszła - i ponieważ wezwano 
inne kompetentniejsze pisma µ0>lskie do u
dzielenia wyUomaczenia tej kwe:styi, wię: 
oświadczamy, ii na pozwDlenie na ów ślub 
nie ma - według ogólnego w duchO\vień
st\\ ie naszem zdania - żadne.go wytłóma
czenia, nie ma go też w prawic naszcm 
kościelnem - ani paflstwowem, bo pań
stwowe wspomina -o obowiązku odstąpie
nia tylko miejsca na cmentarzu dla prote
stanta, gdy niema cmentarza protestanckie
go. ów patr-0n należy do parafii SWt;!j pr-0-
testancki·eti i w kościele tej parafii był po-. 
winien wziąść ślub. 1 

Jedyne chyba \\ytlómaczenie · tei, że 
kardynał pochodzi z dyecezyh fuldajskiej. 
gdz~e wśród mieszan~11y protestancko-kato
lickiej takie rzeczy się dzteJą. 

Z naszej strony jak najmocniej tylko ze 
wszystkch wzglcdów ubolewać musimy 
nad tymże faktem. 

i przewrotnych ludzi podobno za czyjąś na- z • k 
mowq - napisało do Paderbornu, iż \V WOJDY rosyjs o-japońskiej. 
Ewing ksiąd'z , znający jQzyk p.olski1 niepo- · Według d-0nicsie1! do gazet angielskich 
trzebny. gdyż \\ szyscy Polaq' w Ewing Dbsadzaj~ JapofJ.czycy \\"Szystkie wzgórza 
umieją po niem:e'Clrn. poni<;dzy Sangszaiwanem, Mukdenem a 

Skutek byt ten. że Polacy O\\ ego k::i.- kopalniq w Jentau. Obydwie strony nie-
ptana, nmiejącc~o po p,olsku, nie . otrzyma- przyja'Cieiskie starają się \vybadać wzaie-
li. Nie dzi\\. że wśród R·odaków w Ewiin~ nmie swe stan-owiska. 
'' ic!kie oburzenie na owych ludzi panuje. Wedle informacyh, któcą przywiozh 

Następnie przyrzekł ks. proboszcz dżonka z Portu Artura, fap'ończycy podjęli 
Sondermann, iż wyjedzie do P.olsk1i1 abv atak ogó~ny z czterech stron na Port Ar-
się po polsku nauczyć. Zarzucano ~u. że tura. Mnno pomocy, udiieloneu atakują-
przyri cczenia nic spcłnif. Obecny na wie- cym przez flotę admirała Togą atak zostaf 
en ks. S. tlomaczyt , że s"ostrn jego byb ·odparty. Japof1czycy ponieśli dnżc straty, 



sz~zególrtic na stronic . pólnoc1:?-\~ s:hc-1 
dmej. Powodem byty mmy rosy1sk1c. 

DDiennJki kmdyńskre przedsta,viaią pc
lożeni-c w Porcie Artura w barwach bar
dzo czarnych i twierdzą, że szpitale w 
Porcie Artura są tak przepelnione, że mu
sian-0 część statków WQjennych zmienlić na 
szpitale; mnóshvo zw lok leży niepogrzc
ba.nych, wskutek czego szerzą się wyzie
\\·y i epidemie. B}()kada od strony morza 
jest tak śdsła, że ani jedna dżonka chiilska 
nie może przedostać się do twier<lzy. W 
Porcie już brak żywności. Zaloga, która 
liczy zaledwie 10,000 łudzł w shużbie czyn
nej, et-ostaje oo drugi dziefl Porcyę kot1skie
go mi~sa. 

Torwi. W ubi-cglr wiorek stawał 
przed tutejszym s~iG.em przysięg!yi;::h 18-
letni syn w.łaściciela m.Zyna ł(aról Sdnncl
zer, oskarżony o zastrzelenie swe,g-0 oj~n. 
Ten bowiem oddawał sie phf1stv:u a na
stępnie robił burdy i halasy w d-omu, 

W Tokio panuje radość wskutek wia
d-Omości, że lądowe batcrye japońskie zni
szczyty cztery statki wojenne rosyjskie, 
znaJ<lujące się w basenie wewnętrznym 
Portu Artura. Nazwisk tych statków je
szcze nie wyśledz-ono. 

Do11J0szą,, że zal-Oga Portu Artura wrę
czy la swemu dowódzcy: Stosslowi adres, 
\vyrażający podziw dla }ego walecz:oości i 

·zape\vni.atiący, że żotnderze pójdą, z.a jego 
przykladem i Port A1iura nigdy nie upad
n~e. 

W ostatnich dniach zaczyna zn·owu 
Kore.a zwracać na siebie U\v·-agę. Japoń
czycy wzmncniU tam swe zatog~, ponieważ 
Rosya'łlfo przygotov.:ują się do najazdu na 
Koreę. 

KuJ>Ulmy, co tylko możemy, u p{)ł· 

skłch kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z· Prus .Zachodnich Warmii i Mazur. 

Puck. Okolo pól mili ztąd od'legte do
bra w Bmdzewie., które w prze.szfym roku 
}J'tZe'Szly w połskie ręce, już rozparcelowa
ne. 

Chojnice. Na podwórzu posiadacza 
W cmika w Zapęidowlie wybuchl pożar, któ
ry zniszczy.t też podwórza posiadaczy 
Dre"\\rkai, Schulz.a, Miillera, Sabiniasz.a 
i wdowy SchreH>er. Wszyscy tytko n.isk o 
tabezpieczcni. 

Puck. Luoooin, obermu1ący 2300 
mórg, kupil fiskus jako d0menę. Dz.ierżaw
q jest były obywatel }X}rucz.niik Moehrmg. 

Toruń. Izbe. kama sądu kraj.owego w 
TQrunru uchwa1ila na podstawie § 130 z.bio
m ustaw karnych (Podjudzanie rozmaitych 
k'!as ludności do gwaltów przeciw drugim 
kla~m) konfiskartę klisz książki ,,Pieśni. 
.Proletaryatu", z poW(}du tendency'i: polsko
S{)cyalno-demokra tycznej. Izl>a ·11chv ... ·a1i
Ia konfiskatc wszystkich egzemplarzy tej 
książk~ znajdującej sit; 'v obrębie państ\va 
niemieckiego. 

RESURREKTURI 
Powieść 

J. I. Kr~ewskiero. 

(Ciąg dalszy.) · 

S'!sie<lztwo· Za\vk~chowa, opr6cz Bo
hrynia, sta11cwi'ly folwarki, n•iegdyś do klu
cza nale.ż<:ice, a będące w posiadaoniiu ró
żnych rodz+'.i.r~, które si.-ę zamożn()ści d-0ro
btły. NaJgod:ni-cjsze uwai?:i byty Żytkowi
ce, w których zamieszkali- państwo Ryn
goldowie, starn rod:z:i.na Jtitewska, zaml()lżna 
-0sz.czędna. dawne z.acho\vująca obycz.:ije 
i pcrn ażana powszechnie. Wiedzieli 'A1'SZY 

scy, że ow~ Ryngoldow1ie nosH~ w herbie 
Pogof1 z rrntrą książęcą,. ród SWĆ~ \Viedli 
cd litewsktch kn(.az.iów. Tern si·e jednak n.'.e 
chwalili r pomimo zamożności żyl1e skm
mfric. Pan Waclaw Ryngoki, zwany pod
rnmorzym, chodzLl zwykle w sz.arac.zko
wym surducie, '.V drugtlch b1lltach kozfo
\Yych i z<lala \v-yglądal na ekonoma. Po 
francusku wcale nrc umiał, c• go jednak 
bynajmniej nie kłopotafo. 

W obeJściiu miał takt nadzwycz.afny, 
V1Szędz1ie z.naleźć się umiar, \VSzędZiie go 

·też szanowano, gdyż. znany by! z niepo
~la-kowenej cnoty. 

żona przez crtu-gie z ntlm pożycie wy
roltila się na wzór i podobieństwo maf
oonka. Nfo kryla: si~ przecież X tem, że 
dla córki J ai,twts~, jed~ dziecka, pra
s~faby dot.W i 5to5unk:J na innej stopie u
.t.7.ą-0~. At.e f't"z.ed n1~m n-i~ rru.loo. , sle 
bylo a iem odzy:w-.ć. Ułeg-ahtc wutt Z<my, 
·fńapY RY'Jłi'ołd córce dal wydwwu.łc §w~e 
~~ Aiż dłl~ W}'mllpł!łt <Aa Jtolje.. 
ty, ~e pr~y flem illlltla 91ę na ~ ... 
.... 1 nt; ~ "1!mo'"'ci1 ~•cli. ...... 

· przez co zgoda rodzinna bardzo na tem 
cierpiała. Kiedy pewnego razu znó\v Po
dobna WY\v1iązala się scena, porv."at syn n 
rewołwer i chcąc ojca nastraszyć, w.r
strzelil do niego, przyczem trafił g-o w 
szczękę. Ojciec rzucił się z nożem na: sy
na; ten się uchylił, przy.cz em pnścil re'\\-"Ol
wcr r trafil' ojca w brzuch, a kiedy matka 
doskoczyła i synowi rewulwer z ręki wy
dzilerala1 padł trzeci strzal, który ojca, pa
dającego już na ziemię, trafił tak nieszczę
śliwie w plecy, że w kilku minutach ducha 
wyzionął. Sąd przysięgiych skazał Ka
róla Schmekera na 5 lat domu karnego. 

Z Wiei. Ks. Poznaiiskiego. 
Bydgoszcz. Z pod Buszk-O\va powiat 

bydgoski, donoszą .. Oaz. Omdz.". że p. Bo
Iesla\\· 2óttowskl z Do.nera pod Buszko
wem sprzedał swój folwark, okofo 450 
mórg obszaru, komisyi kolonizacyjnej za 
88,000 marek. Tenże pan śmiał o<l Polaka 
żądać 107.000 marek. 

Inowrocław. Tutejsza izba karna ska
zała policyanta I\riigera z Kruszwicy IH 10 
rnr. kary) przyjmując łagodzące okol:.Czni.0-
ści. Policyant ten wsadzil lxrwJern w po
czuciu swej v.iiełkiej samowladz:y p~wnego 
robotnika, który otrzymal mandat karny, 
bez wszystkiego do kozy. Prokurator 
wnióst -0 miesiąc więzienia. 

Ioowrocław. Niemi·ecki.e kazania za
pro\\adzone zostały, jak donoszą d-0 Pos. 
Tagebl. ", w Ioowirocla\viu \V kościele św. 
Mikolaja, i to co niedz.ielę po rannej mszy 
św. Przed dwom.a laty wyglaszano tylko 
co 4 tygodnie niemieckie kazaniai, później 
skutkiem petycyi niemiecki·ch katolików do 
wladzy kośoielnej, co 2 tygodnie. Od I. 
października sluchać tnOgC\ katoHcy nie
mieccy co tydzief1 kazania w sw1oim ,języ
ku. pieśru niemieckie na nabożeństwe ra.n
nem zaprowadzono już dawni·ei. Niebawem 
.otrzyma Inowrocław takż·e ks. wikaryusza 
Niemca. -A jednak katoHcy niemi~c::y nie 
przesta.ją skarzyć się na ucisk i na brak 
ró\vno1lprawnitenr.a w dzielnicach po!skkh. 

Po.znań. ,.Kuryer P.'' dowiaduje stę 
z kót nauczycielskich, iż· w istocie z.apo
wiedziat radzca reiencyjny" który z. in
spektorem sz.kółnym rewidował szkolę w 
pe\vnej miejsco\rnśd, że oo wielkanocy 
ma być zniesit0l1y alfabet laci1iski. 

Wschowa. Dwa wiece w ziemi \\."schow
skiej odbyty się w nicdzi·eię i t-0 w w.ijewie 
i w Brennie. W Wijewie odbył się wiec 
w domu gospodarza p. Wainskie&"Q, a u
dzi~t WteCO\Vników był bardzo Hczny, co 
śMadczy, że uie zamarl jeszcze zupe.tnie 

;, W Żytlkmvcac.h cale urządzenie dornu, we
\l.''nątrz. i zewnątrz wyglądało po staremu. 
Byfo tu zamożnie, dostatni.o„ a~~ mniej po 
pańsku, niżby fortuna pe.zwalała. Oprócz 
lytkowlec Ryngo!dowie pc~'a<laH majątki 
w inny.eh okolicach. w:osek jednakże w 
dzjerż.awę ale puszczano, stary sam ~ 
spodarowal i szfo mu przy pilnym <l'Oro
rzc i w·iemyd1, zas.iedzrialych odda\vna 
stugad1, bardzo dobrze. Gości.nlność \.Y 

tym domu by la oo.dnvyczaina; a ze stolu 
ni'gdy nie schodzillo jadto, pod różne.mi Po
stadami podawane. Pijatyki podkomorzy 
nie lnbit, ale napaju doskonalego zawsze 
byt dostatek. Gościnność Ihngoldóv: by
ta dla slabszych orgari·!zmów na,vet ni-e
bezp~eczmi. Sam podkomorzy ja<ll dużo 1 
a mfal to do siebie, że malo kd:zący.·.::h po
Sćtdzal o zly charakter. I(aż<liego bez wy
jątku gościa przyjmowano tu otwartemi re
kamr i sercem. WOibec ludzi,;: możnych 
l(yngold stavvial s·ię nieraz hardo

1 
-dla bie

dnych jednak byl \VyTozumialym. 
Nie bylo nainmiejszej skazy na tym 

domu, lecz pomimo to, ie ich szanowano, 
nie można po\\ ied2leć, aby ludzie zbytnlo 
kochali godnych milośd państwa Ryngol
dów. Pow1odem tego był z.a.pewne cha
rakter podkomorzego, który;, brzydząc s!ę 
kłamstwem i obl'udą, µra,vif częstokroć 
rzeczy niezibyt przyjemne. 

Z tego to powodu, ieszc.ze za żyd.ai sy
na nieboszczki stamścny zerwaty sie sto
sunki z ZawiechO\Vem~ Pod.komorzy bo
wiem uskarżaJące..rnu sJę na sw1e ni:eszcz.ę
śd.a oJcu pamy Cecylił mawW otwarcie: 

-- Daruj, ale sam sobre 'W1i'rtiene§. 
Sta-rośdc odpowład:ał fywu i m rm 

si-ę nnzesd kwaśoo. wlęcei 8'i-ę łttz ni.o s{)(5-
tlcaJi. Na ~rzable st~ka i ie.go ma.ił" 
kl tJawW st~ RYni'o!do~ spe]~~ ~ 
~et ch.rzdt:laósrld, ale ! 8'~ do łfe-

1 rr~ si~ mo d>lltf'łt ~J· 

du h narodowy na kresach tamtejszych. 
Przybyh posłowie dr. Niegolewski i dr. 
Alfred Chlapm\· ski. .Mowy wygłosili po
seł dr. Niegolew-ski"., p, Teodor Bobowski, 
wydawca ,,No\vego Czasu" w Lesznie i 
gospodarz p. Horowski z Smieszkowa. 
Wygłoszone OO\,-y wywolaly wielki zapal. 

Wiec dowrowali asesor policyjny p. 
Augustini z Poznanią, komisarz p. Leh
mann z W schmvy i 2 żandarmów. 

1Wiecowi w Brennie prze\vcldniczył ks. 
dziekan Nietzig, a mowy ,vyglosili poscl 
dr. Alfred Chłapowski, p. feHks Bobo\vski 
z Leszna i ks. dziekan Nictzig. I ten wiec 
dozorowat p. Augnstini. Na oba wiece sta
wili się obywatele aż z Wrocławia:, Pozna
nia, Wschowy i Leszna. Rezolucya, któ
rą na tych wiecach uchwalono, brzmi: 

„Zebrani na wiecn "" W'Jiewue (w Bren~ 
nie), w ziemi wschowskiej, dnia 2 paźdz!er
nika 1904 r. wiecownicy \vyrażaią jedno
zgodnie przekonanie sw()je, ·iż wobec no
"·ego ciosu, który ze strony rząd'u pruskie
go przez. nowe prawo o osadnictwie spot
kał naszą narodowcść. Polacy na. wszy
stkich posterunkach żyda publiczneg,o i 
pr:y'\vatneg-0 ze zdwojoną e.nergią nad obro
ną i rozwojem narodowych, duchowych i 
majątkowych interesów pracować będą. 

Przeciwko \Vszystkim krzywdom za
danym nam protestujemy uroczyście, a od
powiemy na nie pracą, oszczędnośd4, v„·y
trwafością i popieraniem swoich". 

Pobiedziska. Czytamy w „Ooł1cu W." 
Dziś stawa·li p:rzed sądem ławniczym w 
Pobiedziskach o polsk.ie im'.om1 na godtach 
swoich następu•jący oby\\"atele, niektórzy 
już z siwemj glowam\ panowie Lud\vik 
Waberski, Marcin KnczorowicZ', .Marcin 
Biernacki, Antoni Wogner, Jan Dunajski, 
Micha,t Biernacki, Franciszek Zio11de\vicz; 
Ignacy Bągorski i Wawrzyn Pedikiewicz. 

Ponieważ imiona ich są wp.hsane w 
księgach kościelnych po łacinie, przeto sąd 
zav.ryrok-0wał, ż takowe na g<J<lfach: ku
pieckich PoW1inny być wypisade po lacinłc. 
Sześciu z wyżej wymienionych panów nie 
zastosowało się do tego, więc każdy z nkh 
skazany z-o.stal na 10 mr. kary i koszta 
procesu. 

Panowie Bągorski, Ziółkie\v:,cz i ~r
Iikie\v[cz ulękli się, więc przed terminem 
ohok polskii:ch kazałi napisać po ni-emłecku; 
zt\d zostaN od kary i koszt6'w U\voinjeni 
Reszta sześdu oby\\·ateli założy apelacyę 
do wyższego S<ldu. 

z~ Ślązka czy li Starej lblski. 
Zabrze. Spot.kalo się d'i'·óch przyja

cióf w restaiuracyi. A. zapPosil B. do s/!~
bie na oocleg. Po d'ro&ze odwiedzałr Je
sZ'Cze Hczne lokale, aż vtreszcie \V pod
chmrelonym stanie dosta·!i s'.ę przed drzwi 
mieszkałne. Przez().rny małżonek wysyła 
przyjaciela swego na pienvs.zy ogieit, a 

111.>0q osi-eroconeJ rodz.info, ale doy1/iedzLa
bylby \vvraw-dziie chętnie pośp·ieszyl z po
V;··szy s'.ę o opiece marszalka, zaniech:il 
pier\l:szej myślt. Pana Bolesla·wa nie lu
bił, nazywając go przed żon~ komedyan
tem. 

Ody kłucz bobryniecki zost:a~ sprzeda
ny, a now~;r dziedzic tu się sprO'\v&dz:=.ł, po
~·stala wi-elka ciekaw~& poznar.fa: go. 
Szmul, który na opiniię ogMu mfal wielki 
wp?yw, mów~J o hrabru z uszarnJ\vaniem i 
cze~ tak głęboką, i·ż ludziie jej sobie wytlo
maczyć nie um!eH. Sto\vai starego żyda 
daty piennzy popęd d-0 wrdzenJa przyby
pl.a z lepszej strony. Uratowanie Zawie
chowa bylo dla wszysild-ch ta..iemni.c::t,. Pan
na Cecyfa tył~ tylko wie<lziaJa, że Slaw
czyf1ski zrz1e:ld się projektu i że nie bylo się 
czego obawi.ać. Julek, c.aly oddany pracy, 
nie bywal ni·gdzie i nikogo u siebie nie 
przyjm()iwa.l. Dnie cale mieli zajęte; \vie
C7~orami trochę muzyki czytan·1a, rozmo
wa:, ukladanie nasion i korespondencye„ 
taik, że ledwie trochę czasu zosta\valo na 
spoczynek. 

Nai wieczerze zwykle przybywat Pra
ski·, u·biera{ąc sic w bardzo porz.ą,dny, ale 
odwic"CZll!ego kroju surdut, i przy stole ba
wił rozmową, o karłowatych drzc,Nach., 
lub o kultttrze szpalerowej O\vocovryc.h la
tor~li i t. p. Można byto od niego wiele 
si~ nam:zyć, oo iyl tytko ogrodem i boita. 
nilką. Nietle wla<laI niemieckim i francu
sbm języki-em, cze.go się sam 11'au-czyl·„ czy
tal w'ieJe i byl rodxćijern filozofa sa.nm
oczka, wi.elbidela natury, wtizt.QCZ»e i ory
finałne miewaJ~-ce\fO pomysłu-. Przy wie
czeriir ~sto z Ju1łanem t:ocz.Jl zawzi!ete 
~ry, mkxłzieatec how.iem, -wyezrtawszy 
~ « k~ek., wyrywal się ez&sem 3 pro-
f oltami, "'1a ~lei ~' Praskt 
--~~ ~ łen ~. SUtJOrfłdłry u. 

. ~- ..,,tdJ ~~. il~ ~' 

\'>kir. ,, ypada żona i daje sw:'.mtt ob . · 
niu upust nic tyłko sto\\ y. ale i pl 
Zlany kolega uciekł pospiesznie i pr 
cowat w hotelu, przedsiewzią\\ szy ra 
za\nze nie chodzić nocą do kolegów, 
rzy posiadają zbyt krewkie żony. 

Racibórz. „Nierozumiem". Pod 
tytulikiem piszą gaz.ety niemieckie za 
ciborskim „Ancejgerem", iż na termin 
Raciborza celem ·uzyskaniai renty pr23 
także robotnik L. i nic chciał mówić 
niemiecku. Dopiero, jak mu zagrożono 
roczeniem spra\vy i sprowadzen:iern 
przysiężonego tlómacza na jego kos21 
umiał się po niemiecku wysłowić. - ( 
góż to ma dowdzić? Z pewniośclą, że 
I'n fost takich, którzy umieją się wyslo 
po niemiecku jako tako, ale z tego jes1 
nie wynika, aby dokładnie rozumieH t 

przebieg terminu w sprawJe dla nkh 
ważnej, bo od kh dokładnych odpowh 
zależy przecież, czy im renta zost 
przyznaną ·lub nie. - Ciekawość, c 
nierncy po\.viedzieli, gdyby mieli SPra 
podobne załatwiać po francusku? 

W Opolu przed sądem przysięgi 
to-czyl się w ostatnim iyg-odnfo trzydnio 
proces o różne krzywoprzysi~stwa. ( 
\Vnym oskarżonym był oberżysta Mik 
Gowin z żoną z. Niezdrowic powiatu st: 
lecldego. Sprawa miała się jak następ: 
Dnia 17 czerwca 1898 umarl szwagier ( 
\•/ina. Omvi1n sp-0rządzil kwit, wedlug) 
rego zmarły mral być GowinoWiu wLnier 
1872 r. 2500 marek i procenta:. Po śm 
ci szwagra Gowin wystą:piJ z tym k\\~~ 
i żą<lal ze spadku pien.iędz)'I,, które mu 
niby należaty. Spadkobiercy jednak 
świadczyli, że taki. dtug zgoła nie fatn: 
Gowin tymczasem PoPrzysiągl, że rzec 
wiście tyle mu się należy; żona jeg<> 
tak poprzysięgła. Prócz tego Gowin ti 

nakłonić kilku inny{:hh ludi.i., żeby podot 
zeznali. Przed są<lem okazalo się„ że ( 
wiin kwit rzeczony sfals.zowat r fatszy 
przysięga]. Skazany zostaJ na 10 lat 
mu ka:rnego i tyleż utraty prnw hon~ 
wych. żona jego ska.zaną zostala na 2 
ta domu karnego i 6 !at utraty pra\\il ha 
rowych. - Kilku innych, wipląta.nych 
tenże proces. zostało uwolnionych i z'' 
zienia śledczeg-0 wypuszczonych. 

Z lanyell dzielnic. 
Warszawa. W niiiedzielę 2 ·b. m.' 

byla się w Wairszawie - jak piszj <i<>. 
Ref." - demonstracya urządzona prtei 
cyalistów Królestwa i Litwy. - Celem 
monstrocyi1 byl protest przecfwko sąck 
woje.nnemu nad so-<:yalistą Kasprzakk 
którego postanowiono na dalsze 6 m 
zamknąć w domu obłąkanych. Najpie 
demonstracya rozpoczęta się na uHcy ,ly\ 

s-zalkow-skiei. Wy\vieswtio sztaJndar i 
s-zooo· z Pochodem. W parę mJnut jedr 

wszedłszy do ogrodu, prncovvaJ jak pa· 
ltek. W żyóu nie był wcale \\rymagaJą1 
zadawaln~al się tem, co mu dawano -s! 
wem leP.szeg-0 wspólpracownika panna C 

cylia w--ybrać sobie nie mogla. Troc~d: 
\Vadwa trze.ba mu było. wybaczyć. K 
chal się naprzykla<l, w kaktusach i rr 
szczes;ólrieJS7_,ą slab.ość da na1forzy<l-szyci 
najlpoiwarnj.ejszych. Do Praskiego czę~ 
przyselal hrabia Sttletl-0wski Pod vozorr 
różnych reform, rad i wskazówek. Pr; 
tern \V Bobrynicach, gdzie ogród byl ' 
w pehlym roz\vo}u, nieraz bywa-la. 
sprzedaż zbywająca -i!-0ść świeżo sprov 
dzonych z Erfurtu i z. łfaagr roślin, cel 
i p.fonek, które moi.na byl-0 kupić za bi 
cen. 

Jesień na<lchodzila szybko. M.arsi 
kk. po ostatnie.i bytności swej w Za~'. 
chowie, nie da \Val znaku życia. Do Jesk 
tak ogronmle postąpiJy. \vszystlcie ro~ 
kolo ogrodu, że pocz.ęU o tern nawet pr: 
sadne głosić cuda. Zaczęto w koń{:'tl w 
rzyć, że z teg-o coć być może. Ulepszc 
gosp0darst'vvo i skromny dostatek <lorr 
wy, dokaza-iy naresz:de ~ tego cudu, ie 1, 

\Vródly Piotruskę. zw,olna zacz.ę.Ja Sll 

przyznawać, że to i -owo się u<lalo.„ 
- Siepej kurze! ślepej kurze! - stf 

tala z początku. - Ody jednak ta ślepa~ 
ra zaczęra coraz cz<;śdeJ wyn~y1r 
ziarnka. Piotru~a przesz.la z.razu w Sll 
milczenia i neutrałnośó, gdy jednak kl 
o&mielil się wobec niej wyśmiewać OO, 1 

s!e dzi.alo w Zaw~howłe nastąpił krrt 
stanowczy... Pi.totrnska ~a bron:tć ' 
~dte nowych poraa_d.ków. Plakda ~ 
wd!:io na 'W'StQnniercie tych bl<>i~ ~ 
3ÓW SW-eł tfl'.>h~ kiedy ~ ob~~ 
~c ~ r:-lodrt l)IZ}'lJUeraly, łltc ~ 
~~· 

. ~ . 
.. ~ 



i;cya zjawiła się w znacznej sit.c i uda
remnila odbyci.: się demonstrac~·i._ -. O
te~zl-0 się tutaj bez aresztowan i więk-
szych zajść. , . . , 

'Tylko jeden ze stoJko:l.·ych, ktory 
ch.:ąc widać zarobić przyo~necane przez 
\i.i.adze 25 rubli za odebr~me szta~da:ru w 
czasie demonstracyi, us.knval się przc
drzet: d-0 robotnika„ niosącego sztandar, zo
stnl jednak przez demonstrujących b~rdzo 
oobity. Zabrala go k~reta Pogotowi~ ra
tank-0wego. Następme demk":mstranCl ze
brn.li się na ul. CModneti i tutaj uf-Ormowa
\\ szy się szeregami. ruszyli ze sztand~rem 
i śprewem „Czerwonego sztaThd.aru w 

.stronę ulicy Wolskiej. Demonstracya 
ff\\'ala' IO dD 15 minut. 

Wiadomości ze świata. 
z francyi. Statystyczn.fe udowodnio

no ie od czas.u ogloszeni·a nowc.g.o pra\va 
p~eciwklasztornc.go we Frarucyi wywę
dro~.Ą.· ato stamtąd do Iiiszpan.t!i 5.128 z:akon
nic ; 5.472 zakonników. 

z Ameryki. Wediug telegramu z Fort 
de france na Martynice, wulkanJ Mont Pe

;lee }est od kilku dni czynny. Dot~hczas 
jednak wybuchy jeg-0 nic wyrz.ądztly po
ważniejszej szkody. Od tygodnia wyrzuca 
\\"?ltkan \vtielkie masy pQ.piolu i1 kłęby dy
mu, od czasu do czasu wz:nosi się ogień. 
Wybuchy te n'ie są zbyt silne. 

z Watykanu. O}ciec św. zamierza 
: ZVi IQlać przy kotku liistopada. lwnsys.torz 
·na kt6rym nie zam~ anuje podobno ani no·
WTch kardyn.alów, ani1 nowych b;iSkupów 

. f rancuskicll, ch>oc.ia.ż ośm dyecezyi: francu
. skkh je.st p-ozba\·donych a·rcyp:asterzy. 
·· Chvv i1owo zarządzać będą niemJ· g<.enewlni 
· \V}karyusze. 

Z Rosyi. Utrzymuje si·Q poglo.ska, że 
car SJXJtka się z. cesarzem \V,Hhe'i:mem w 

"..Sp-ale, pod Skierniev.-"icamL Car będzie 
, przy\t1ooiwat cesarza z wielką uroczysto
··śóą po przeglądzie floty baltyc.kiei w Li-
cawi..c. flota, która jest do wyruszenia zu
-,eln•ie gotQwa. nie '\vyruszy jednak przed 
ko(1cem bieżącego miesiąca". Z ca.rem b~-

. -dzie w Spale carov.-a Aleksandra. ciesząca 
· s~~ j11 i leµszem zdrowiem, lecz wymagają
cem zmri<my. Przegfąd floty ma s ; ę odbyć 
w przyszły czwartek. 

- Korespondent .,Ru-stkole Słowa•' 11\ie 
wstał wyda,lony, jak wpi-erw d-0nosro110, 
le'Cz dDb-rov.."O!nie dla pokrz.epienia s.il udal 

· się na krótki czas do Charbina. 

% róinyth stron. 

d}mat fischer pcwitany przez ch1chm\rlei1-
snvo nadburmistrza , przedstawicieli władz 
i Ecz.;1e towarzysrn a. Dorny przybram.1 w 
z;ielcf1 i w chorągwqe o barwach1 papie
skich. 

Agitujcie, Rodacy, aby każdy Polak na 
obczyźnie czytywal .,Wiarusa Polskie-go". 

Berlin. Poważne rozmiary przybrał 
zatarg między magistratem tutejszym ~ 
prowincyonalncm kolcg~um szkolnem czyh 

Co s!~ tyczy obwodów gruntó\\. upra
wnycl~. 11a~w·iększe ich przestrzenie pos~a
da Rosya, mianowicie 310 miliom)"\\ akró~\· 
potem idą Stany Zjednoczone z 241_ m:
lioncm akrów następnie Francya z 80 mi
l!onami akró\~-, Niemcy mają gruntów u
prawnych 65 nul'<-OnÓW~ ak:?' '', Wtochy 
51 mili<rnów, Austrya 4:J mil::onow. Anglia 

rządem. . 
Prow. kolegJum szkolne zaządalo od 

magistratu, żeby sal szkól miejskie? ~~e 
oddawał w czasi;e W()lnym od nauki ro_z
nym t-0warzystwom tutejszym na_ zebrania! 
chyba że za osobnem pozwoleniem teg-oz 
Iwleg,ium. Głównie chodzi1 rządowi <> to, 
żeby magistrat nie wydzierżawiał sz~ol
nych sal gimnastycznych tutejszyn: „Soko
tom'' Pols'kim i. czeskim, i żeqy nie odda
wał sal sz.kolnych na zebraniai tuieiszym 
wolnodnmcom. 

Magistrat odrzuc.ił żądanie rządu, na 
co ten -0dpowiedział nakazem, wyst()S{)\\"a
nym do rektorów odnO'śnych szkół mie~
skich. żeby rzecz.onym Towarzystwom nt~ 
pozwolili wejść do budynku sz.kolnego. 

Jakoż, jak się dowiadukmy, otrzymał 
.Sokół" w Moabicie ()d rektora szkoty 
~rzy Bremerstr. 11wiad:Omlen.ie~ że nie wol
~10 mu już korzystać z ·szkoty gimnastycz-
neL 

Sprawą tą z.ajmowala się wczoraj r~
da miejska, która przeciw postępowamu 
rz.ądu jednogłośnie energkzny z.alożyla 
protest. 

Mowa nadburmistrza Kirsch1nera od
znaczała się niezwykłą stanowczością. 

Wzrost różnych ludów. Ni.ektórzy 
twierdzą, że i1 Polacy narleżą do_lud_ów., bę.~ 
<lą,cych na drodze do wyrod.zema s.1ę, czyu 
P·O'wolnego zaniku. Jest to a-tolL twierdz.e
nJe mylne i różne zestawienia statystyczne 
daaą odpo\v'ied'ź sta'!1owczo przeczącą te
mu. A. Zakrzewsk:i, uczony warsza1wski, 
oglosil rez.ultat swych badali„ co oo wzro
stu poszczególnych ludów i Polakom w ta
beli swej wyznaczył siódme m;ejsce. Wre
dlu.g tabeli tei. miejsce 1frrwsze zajrruu}ą 
szkO'Ci, dalej idą angllcy, ł-otysze i Litwin~, 
szwetlzii', irLandczycy, potem Polacy, a za 
nLmi belgmvie, dm1czycy:, niemcy bade!1-
scy, ni.emcy północ:n~, cz·esii; szesna.ste 
mrl·ejsce z rzędu zaJmują rusi11:i, franicuzi, 
rosyanie, slowacy, hLszpmie, wfosJ, wę:
grzy; 30-te miejsce ż.ydzl1 a· 37-me i ostat
nie lapończycy. 

Innii aurorow"i·~ wykaz.u~ą Jeszcze ko
rzystnieisze dla żywio0lu połsikfogo cyfry. 

31 milionów. . . . . 
Pod względem dlngośc tin.n kolet ze-

laznych l)ierwsze miejsce zajm11ją Stany 
Zjednoczone Ameryk~ pótnocnej, sic~ ko
i~D\va ich liczy b()w.iem 203.132. m.l .an
gielskich. podczas gdy ruch pasazerskt w 
c ;ągu roku wyraża się liczbą 649.000.000 
przejezdnych. Angha1 posiada tylko 2_2.152. 
mil an.g. kolei, lecz dmgl te mogą, łlczyc 
przeszto na J.188.000.000 pasażer6wl w 
óągu roku. Koleie francy~ zajmują \'r su
mie przestrzeli 27.874 mil ang. i prze\\O
żą rocznie432.000.000 pasażerów. 

Proces profesora Delbriicka o obr_a~ę 
hakatystów. Toczący s ię od wrzesm.a 
r. 1902 proces profesora Delbrilcb o o~a
zę niemieckiego TO\varzyst\va dla kresow 
wschodnich zakończył się ugodą. Profe
sor Delbrtick oświadczy~: „Odoośnie do 
mojego artykułu w 109-tym t-O!f1tie .,,P~eu~s. 
Jahrbiicher" powtarzam ośw>iadczerna Ja
kie od początku dalem przed sądem, że nie 
twierdziłem, jakoby niemjeckie T()\varzy
stwo dla kresów wschodnich samo urzą
dz.ito albo spowodowało system szpiego
ski albo denuncyatorski. J cż.eli inaczej 
pctimov...:aino moje wyv."OOY, i1 cztonkO\·:' ie 
niemieckie.go Towairzystwa. dla kreso~ 
vvschc·dnich przez to czuli się obrażonymi, 
to nie waham s! : ę wyra:zi.ć z. teg-0 pcwoou 
mojego ubolewanlia". To oś\'dadczen_i_e 
ma byl: umieszczone w , Preuss. Jahrb:i.1-
cher", 

Wesołv łiącłk. 
Litościwy. • · : ~ ! 

Jaki Moskal poczciwy·! 
Nikt w to nie t1·W1ierzy, 
On wtedy wroga bije, 
KVedy ten tuż leży! 
A kiedy wróg idzie 
Wtedy niezach\1.fany 
Wrzeszczy: ,,Spasyś rnbiat,a ! 
Bo idą Ja pany"! 
P()tem tel ei ta tuje: 
Najjaśniejszy Panie„ 
Plac boju opróin:ony 
Za~ę!i Japanie, 
Nie chciałem knYi rozlewu 
Więc im usi~pilem, 
Prócz. ludzi, konh, arn1.at-
Nic nie utracilem. Bochum. Z IJ{J\vodu braku \\CLgonów, 

r.ozpiorządzi!y wfa.dze kolejowe, ii chwHo
'WO tak.te po.oiągj tcwarowe mają w nie

.. -Ozf;de jeździć. 
· Takie rozporządzenie jest ni·esfuszne, 

Profesor Robert Koch ustąpił z kiero
,.~/nictwa instytutu chorób zakaźnych. 
J eg<J następcą ma zostać prof. Oaffky O:es
sen. 

Proszę o przebaczenie 
Waszej Cesarskiej Mości! 
Zrobiłem to icd.yn1e 
Z wrcdzonei lit-oś ci" . 

Zapewnienie. 

Kalendarz. 
p 0 n I cd ział e k 1 10 paźdńentiiia: Frsnc~

szka Borgia~za,(Tomił). 
\V t 0 rek, 11 pażdzlernlka: Err.ili, Gereons 

z tow., (Dobromfra). 
S ł o ń e e ; wschodzi, za:choilz!, 

.Jutro. g. 6 m. 16 g. f>. m. lf> 
Pojutrze. g. 6 m: 1 i g. 5. m. 1& 

St 8 n 'P o go d y ; \V nifdziP-lę cały dzień 
desze„. \V poniedziałek pochmurno. 

Term om e t r wskazywał wczoraj o 12 w 
południe 9 atovui Pi.. wyżej zera.. 

Nabożeństwo polskie. 
W il h e I m s b u r g. 

Od 10 października wieczorem począ
wszy przez 8 dni będzie tu sposobrroś·.; 
do spowiedzr św. w j~zyku polsldm. Ro
daków zachęca się, aby z tej sposobności 
skorzystali. 

-
W niedzielę rarto powołał Pan Bóg 

do siebie naszego naidroższeg()I: -ynka 
Mieczysława 

Pogrzeb odbędzie się \\" środę o godz. 
}i8 ran-0 z domu żał'oby w Bmchu, ul. Bo
chumska 37. 

O licz.ny udzilal \V pogrt'.ebi-e proszą \V 

smutku pogrążeni 
Jan i Stanisław B..-ęborollicze • - W Jlhelmsburg ! 

Towanystwo św. Józefa donosi S\Y):m 

członkom i wszystkim Rodakom, i:ż w ~le
dzielę dnia 16 paźdzkmika obcho<lzim1y 
9~tą rocznicę pośw1ęcenia chorągwi, na s-~-~ 
li p. Stiiben, Vołksga:rten,, na kt<~rą s i ę 
""szystbch szan. członków nasz~go 1 bro.t
nich towarzystw, oraz w1Szyst:kiich Ro<la
ków i Rodaczki z Wilhełmsburg~ l nko
łicy jak nai.upr~.}miej zapraszamy. Zaba
wa potącwna. z strzelaniem do tarczy, ku
laniem kręgłt o nagrody itd. Początek o 
godz. 4 po pot. O E:czny udział pros~ 

Z ar ząd. 
Uwaga: Szan. członkD\V~~. zmus~-0ny 

jestem zaprosić was przez. ogłoszenie w 

·.bo piozbawia '\"i~!u urzęd11;k6v.r: niedz.ieti1
1 

.!XJml"mo. że i tak rzadko tylko '\' niedziele 
W() lni są od pracy. fisk1ls kolejowy dosyć 
zga-rnia pieniędzy. to mógłby w i·nny spo
.sób sprawę zalatwić. Czyż pra'V\u o świę
ceni.u n~ e ma: już ż..2.<lneg-0 zgol'a: mJieć wa-

„Lista cywilna" carewiicz.a. · Rosyj
skiemu następcy tronu, wyznaczy{ już car 
t. zw .. ,malą listę" w sumie 250.000 mbli 
rocznie. Następca tronu będZJie ją po.biera! 
do 18 roku życ ia. Dwór mlodego carewi
cz.a s.klada s; ę obecnie z piastunki, ochm~
strza, nauczyciela. 2 lekarzy, 3 kucharzy i 
27 służący.eh. 

- Gdybym v,-'1ie<lział. że nic rnztrwu
nisz tegu, co ja tak ciężk'O 7,...1.pracow:.alem;, 
umartbym społwJnic. 

Wiarusie P-Ołskim'·, ponieważ dokladnycll 
~dresów nie mam, żebym mógł ka~dego 
listownie zaprosić. Sr,:l.u, cz.tonkQ\\~te, C? 

·.W~~ d-0 teg-o pobu<lza, iż zamiast l.ść na po
;iedzenl e aby się ooś dobrego pouczyć, 
aloo coś 'nowego usly~ć, to woEoie się 
po knajpach bąkać. Zar7..,ąd sam zdxbtać 
r.iic nie może, jeżeli czlonko.wie nieuczę
szczają Ila posiedzenia, a jest też r wliele 
takich, że prz-yidą nie na czas _ozna:~~'>: · 
lecz półtory albo i <lwie gowmy · po~r.tieJ, 
gdy już pos.iedzenic jest na uk01kzen1u. ~ 
~ rtem szemrania i niezn.asld. Kc~ham 
czt-onkovvie, tylko chetnie i punktualrwe u
częszcZ'a.icie na każde posied.zerl':e, 3 wten
c1„ • .a.s W}dzie wszystko }ak na}t~piei. Człon
kowie zalegli ze skladkami dtuiei jak trzy 
mjesiące, mogą na zebrn.11!iu_ ze składek się 

.fon t o ile chodzi o sfużbę k-0k{l0wą.? 
Uitogendortmund. W osta1nkh dniach 

św~ętowaly kopalnie .,Zollem" i ,,Oerma
·afa". 

Langendreer. Czterech lobuzmv na
~.a.dfo, górnika l(r~mera i pokaleczy~o go 
11iebezpiecznie. 

Zwł<>ki Kriigera, bylego prezydenta 
Tramnvalu, wstaną przewiczJ•onc do ojczy
zny zmarlego, w pierwszych dniad1 t:sto
pada. Uroczysty pogrzeb zwlok w Preto·-
'ryi ·o:d'będT.e si·ę w p.olowi·e grudni.a b. r. 

- Jak Boga kocham, może stry}do 
spokojnie um1:1~rać ... 

Także iiirt. 
Obil Bartek Kaśkę srog-0 
Tak, że prawi-e dogorywa 
I jest ~r grobie Jedną nogą -
To si'ę r6'wni-eż flirt ruaizywa. 
franka Jaśka znów ukropem 

' uiśdć, \\' prze.:!\.\nym r3z;c na zabav;;e 
będą u\\r.ażani Jako goście i mu z::i. ·~"Stępne 
;ako tacy placić. 

---------- --- -
'Wiec w Ustufeld. Dworce w Lagen<l'ree~, Li.itgendort

J.mund i Dorstfelct mają zostać przebudo- , 
v:an.e. Koszta obliczono na 12 mi1ionów 

111:a rek. 

Swłat w cyfrach. Niezmiernie cieka-
we i wymm~ne dane znajdujemy w świe
żem W".{dawnictwrie angi.elskiem .,.Taib!lic:e 
statystyczr..,o-porównarwcze", które weszfy 
w sklad t. zw. }.l(s:ęgr b?ękitnc:i". Tabl ice 
te przcdstaw.iają nam poglądow.o stosunki" ' 
·spoleczne w rozmaitych krajach. I tak do
wiadujemy s;ę z: nich, że !\rajem, w którym 
panuje największa zdrowotność/ jest N()r-

Ze zazdrości oparzyJa - Odbędz i e s;ę w niedzielę dn(a lG t1'3ź-
Zazdroś.ć, nfrby jest z mflości· - dziernłka 0 go<lz. 30 po p.oJ. na sali. p. Hu-

Rotthauscn. Kopalnia „Dahłbusch' · 
(id<lała tymi· dnfami dio u.żytku 60 nowych 
pieców koksowych. 

I{olonła. Uznany zar niewJnnego po 
2.6 latach. Fabrykant Breitwi'sch został w 
l'Qku 1878 ska'Zany na 18 miesięcy do domt1 

ar11>ego za. rzekome krziywuprzyse~stwo, 
kt fl:rą to kan: też odsie<faiial. Teraz po 26 · 
latadl w pono\vnem postępowaniu zostal 
i 1znany jako niewinny. 

lfomberg nad Ren~m~ J(opałnia 
,.f.(he!'.·nprcussen" zatrudnia o.becme już 
Przrs.zto 7 tysi~cy robotnii(ÓW. 

W łfombcrg pra-c;i1jc także z11.acz11a li
z.t.a Polaków i: w najbliższym cza."iie z.o

stał ma z.aro7..cne tamie polskie towarzy
'S ttvo. 

LilHłen. PoHcya z1ta.łaz.fa: wi<lomu ~ór- , 
nf;.i.i;! łiti'lsmanna -i naboje dynamjtowe. 

' $p~}tka ~ za to dotkk"ta kara, 
W ftłhll ~wł: k~. k:ardym1l-arcybi

sk:u11 dt. r~~cber 2 l(omf.i. 
te..e.. Wdowa .M.onkh;. ~~ca lat 

~. obchod-ziJa 69 roczwcę 1'racy w faibry
t. ~llikn.a tJrm7 Scltłrmum i ~l!rMer. 

f..._ W obłqlt ni~, lrróiło 
INM róC!. Mil '1'Q<by~ tn' ~ b. hr-

wegiia, VQnieważ śmiertelność j est tam ni,ż
sz.a, n iż \V jakimkolw.iek innym kraiu. Ru
munia jest państwem o najwjększ.ej liczbie 
urodzi,n, lecz jednocześnie o najwi·ekszej 
cyfrze zgo11 0w, co zróv.rnowaia jedno i 
drugie. Najn i ższq ilość urodze11 posiada 
Francya; Stany Zjednoczoe cechuje znÓ'.l/ 
największa HoM. mafżcństw. Poniższa ta
bl<1ca pcdaie nam od:1ośnc liczby wzięte 
ze statystykli poszczególnych kraJ6w. 
Na 1000 mieszkańców przypada: 

W Wiefkiej Brytanii urodzeń 28.l. 
malże1istw 15.0 ~onów 16.5; w Niem
cz-ec..ll urodzeń 35.1, malżeństw 7.3 Zg"C

nów 19.4; we francy~ urodzc.1 21.7, m),}I
.że11stw 7.6, zgonów 19.5 w Norw~ aro
dzer1 29.l. rna:lżcństw 6 . .f, z.{l'QrtÓW' n.9; 
w Austryl urodzeń 37.4, malieilstw 7.~ 

· ·~ 2'4.9; Yll. Ramunfi ~.o, maliefffrtw 
e.9, :ii'OOÓW 2-7.7; we 'WMEd tt~ 
a.3.e ma-I~ ·12, ~~ j2.,2i. 

.M.itość z flirtu s:ię zrodz\ fa... semanna, przy kościele katol. Na ~v(e ·.::a 
~=~~2~!!·~~-~·~-!!!!'~~~~~3~"!!uu:c~"·~~~ ty m -0m.aw\:<.ne będ:_i sprawy o kar~u ro: 

Otł~e wiadomości. 
bom:il\ów, kn.apszaftowych i org"amza~ ~-; 
zawod.o\vej. Ro<laków z okol;·cy Os.tertet -

p c ter s b ur g. Jenerał I(uro1Jr3iki11 du ·i Botropu wzywa s i ę, aby na wJ.e-c ten 
wydał rozkaz dzienny do armii, z którym iaknaWaniej przybyli. 
pomiędzy innemi oświadcza, że teraz ar- · „ZjOOnoczenie ~-~~~~~~~-
tnia jego ie.st dość snna, by vodiąć rucby ---P~•stbestellun~Formnlar. 
zaczepne. 5).1 

T o ki o. Cesarz japua;słd udzieli ni'l
mie:ckiemu atacbe wojskowemu ks~clu An
tomemu Hohenzolłen1 ordeir Cłtrysattte
mum. 

L o n d y n. „Da&J:v Matt'• pisze, że g~
nerałny sztunn na Port Artura wykonaią · 
Japończycy w dnJa nrodz.itt cesarza japoń- · 
sk~o t. j. 3 ffpca. Plan zdobycia Sach2łi- , 
•u od!oioso z rmwodu ~pćźftfonej pory 
rok a • 

.1(011staatyl'l& '!tOl Włłttłnl Hu- ' 
cłziełił ontery r.ełldelłttl WftlYf~Wi eulł_asa 
ferld pa.My, 6'qtemu scł<retarz.tnvi 111fta

. • lu-et br:tD'wi ł •dł«nrkmulft:IJ ratk IM· . , 
' 'IJZY„ 

P•ter.81'wsiw. h~ • ~, 

Ich bestel1e hiermit bei dem Kai.serii„ 
che-n Postamt ein Exemplar der Zeitung 
., Wiarn~ Polski" aus Bochum (Zeitwnigs„ 
prei:sliste 128) fiir da5 IV. Quartał 1904 
und załle an Aoonn~nt und: Bestcltg;eld. 

„1.92 Mk 

Ob-~ l„92 Mi. •r ., 

~·· ~ ~ ... _ ~ ~J ~ ~.... 'J •!;!-... ~ • ., • , „ • .• 
9UJG ,_, -.u-·•, ~ •ctUJW•.A: ~: ... ' ....,, ~ .,....,..,,.,. ·j~ht ,' fl'ftlld\ li I H)l • 



tł( lH~łH1HłUfH~HfiJ$-~ :~tłHft 
t! Szanon·nemu dyrygentowi ~ 
t~ M k ·1· . !?-f.~ ta p. Hl sym; rn.n<;w1 fft 
~ Szr.zepankiewiczowi m 
~ w ~hi~i1 ~odnych lmieni~1 i -=·g? ~ 
~ pllzdzienuka zasyłamy .Jak na.1- ·~1 
~ serdeczn'rj ze żyey;rnia. Zyczymy ~~ 
~ zcho" iu. :..r.c.zęśeia i wszelkiej po- ~ 
11f myśt~ości, a w koiiru wy.bn:yku- t?! 
~ jemy J>O trzykroć nn.s.r. szanowny ~ 
1lf <lyrygcnt niech 7.yje Dż sią echo tff 
1Jt z Lang~ndreer o księgarnię,,Wiar. f,łl 
i:t1 Pol Tr" Iloehum NllJijc. ~ 
7~ 'I' . Pł'\ 
rt~ .__~:!o 7.yw.y tł 

~ ]{oło ~_piewu „l~ntnla." ~ 
~ w l"'angendrecr. tit 
~tł{f*{ ni ~N'HfHfitfHłOlHtHlHt!tft 
-------------------
Tc\varzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
d-0n-0si S\\;ym czbnkom, iż w środG p.o pal. 
b!crzc towarzystw.o udzlał w przYiGoiu 
Naip. ks. B:skupa. Czł-onkmde powi:nni s· ę 
1:· etrać w sali PDSiedze(1 w śrndę po P·OL o 
t'.·Dd·z. 4 \', czapkach i oznah.ach. O jak 
naJlicz.nie.iszy udz:itl 11prnsza Zarząd. 

Nabożeństwo p-0Isk(c w Wat!enscheid. 
\'i..- śrndę <Jd rana i przez cały dz~·c.11 sposob
ll()ŚĆ do sp:)\\iedii Ś\\'. W CZ\\artek rano 
o godz. 8 Msza. św. dla wszystkich, kt6rzy 
będą bierzm'.'Jw.ani. Po Mszy św. bi:=rz
mowan~e \\! kościele parnialnym. 
- -------------------

X ajlepsze per kl 

)JA.GNU!! BONUM 
(perki do jedzenia,) 

dobrze siq trzymające w sklepie, (żadne 
holenderskie.) \Vorki po 150 'funtów .za 
5,50 rur. Cz~sta~ pod gwarancyą mąka 
j~ezrnicnna wo1:ck 140 fontów po 10 m. 

.;& ~ Dostarcza na .zn.mówienie fr. 
w dom, poleca skłatl okopowizn i pa.s.zy. 

ft!Jlh. Drnx, 
Recklingh.·Bruch, Bochumcrstr. -Baezno~ć IJaar I o~ oUe& 

FR. Sł.OMA, 
Najstarszy krawiec poJski 

na o~~Ucę Knhf'o1 t. 
Na porę jesienną i zimową polecam 

wielki wybór materyi 
na ubrania, pa.1etoty, burki i t. d. Ceny 
bardzo przystępne i wszystko elegancko 
odr(\bione. Za. dobre leżeuie gwarantuj~. 

Franciszek Słoma, 
Laaa przy a~~łlror-t, 
ul. Szkólną. (Scbuh>tr) 24 

"• 
fuWF 'i 

I I 
~Ir I 

I 
Najlepsze meble 

I dostarc;rn. 

p91~ki ~tolmz 

L. Kruszewski, 
w BOCHUM 

22 ul. J0hanniterstr. nr. 22. 

I 
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paro fj farbtcrnił l!hemic:r.ncJ 8 pJ'a'.ni. t:ahłac.1 ftpr.r.tury I deka• g 
8 tur„, orn ttJ'1•1•llłanł„ fald 0 I§ do 1.l:lmu p. Kleibriuk ~O 

IH'Z)' ul WHłle!mstr. 8 o 
przPniasłem. O 

Zapewniając ski rą i rzetolul\ usług~ O g puy nnjtań~ych ce nne\ polecam się łaska- g 
O wym względom. o 
8 R.-t·hum8Jł.n O 
u parowa farbiemie. i clic:miczun. pralnia. ~ 

§ Juliusz Galluschke. 8 
o~OC09COCO~OOOOGOOOOOCOOCOO§ 
mJll& ~ 

Dom polski \~ Bottropie. 
Doi.ąd wplynęlo 1197,05 mr. Wszelkie 

skladki na po\vyższy ce1 posylać można pod 
adresem: Jan Swoboda. mistrz krawiecki, 
I3ottrop, Westf. 

iM 4 4 W8*M5 P&Eifil'§.~ 
------- ' • -
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a n 
Kitka no·wyeh budynków 

w II rten i okolicy Pl\ przy małej wpłacie 
zam.z luli później tanio do nabycia. 

Zgło,ić się łr.r.Pba u Jl>zefa Dąbrow
B~dPgo, krawca p<>hikieg.l w lierien. 

Adres: 

Józef Dąbrowski·, 
llert('n, Bakumestr. 1. 

~ 
la 

•·-•••••••o•••• 
UWIADOMIENIE! 

Donoszę szan. mojcm odbiorcom, 1z 
z dniem 1 pożdziernika przeniosłem mój 

Interes krawleekl, 
7. ul. V ereinstr. do domu p. ul. Karlstr. 7. 
w pobliżu ul. Kirchstr. 

Dziękując za dotychc:Łasowe, proszQ 
i nadal o łaskawe poparcie. 

Z najwiQkszym szacunkiem 

A. Wojczvń~ski, 
mistrz krawiecki, 

w Gelsenkirchen, Karlstr. 7. 

ł„abryka papierosów ,,Bessara.bia" 
właściciel J. Pawłowski 

ii- • w Bydgoszczy (Brombera) * 1~~ 
poleca wszelkie swoje wyroby w najrozmaitszych gatu.nkach jako 

specyalnośó: -------
"'erkur * Noblesse * Trójki 

iure-fort * * Sokoły * * -Marodowiec • * * Be11~hur. * * • 
Zwracając Szanownej Publiczności rbwnoc7.eśnie uwagę na nieklejoną, 

lee.z pr-asowaną bibułkę, której używa siQ do ''~.zystkich moich wyrobó,v, a 
która bez kleju, odznacza·się czystością i przeto nie wpływa szkodliwie na zdrowie. 
~ Cenniki na życze de gratis i franko. ~ 

Generalny zastępca: Fr. Krajewski, Wattenseheid. 

aaa.a 
Fryzy erka 

Polska 
Robi~ deg·nuckl\ f1·~rnr~. 

P.tlecnm tiię na we· 
eela, r.abawy i inne uro
czysloecl. 
Młodym paniom do 

u plaa.nia w"lonu i kor<>
ny, w do atu1>uomu i po 
aa domem. 

'"· Na.....,.cLa, 
H e r n e , Heinrlchstr.1, 
nit-daleko kiłł~garni peuo. 

Fr. J 6-zefoskiego. 

wa ag 
····-·· Per·i 
po najlańszyc cenach 
poleca. 

J. \Vierzbh'tski, 
8ch wt>ril!a, pr:iy Ka-

stropie. 
Dla Mengede, Rauxel, 

Kastrop itd. dostarczam 
pe:ld wagonami. is.
mówienie. można. usku
teczniać przez kart~ po-

cztow11. 

Wsulk~e to" ar, 
"olenialne po ce• 
nach rzełeln)cb. 

D 
t 

~~ • Cotylko wyszły~ 

ks·iażki do nabożeństwa: 
" 
' 

ml. 
m ----m 

l m 

DO BOGA. Mały zgrabny !m·mat dla dzi.al. 

POBOŻNE MODŁ V. Maly zgrabny forum 
, dla mlodzieży. 

MODLMV SIĘ. Średni format. 

BOŻE BĄDŹ MiŁOŚCIW. Powsieehllłl 
ceniona książka Ula dorosłych, W Zit'Alt-
nym !ormr.oio. 

BOŻE BĄDŹ Ml.tOŚCIW. (Drukowa.a 
•\·iclkiewi, tlnstemi literami.) 

ŚPIEWfJIK ł<OŚCIELNV pod tytułem: 

1fm 

Z:~i~r n:.i.iwtCJQeiJ lll a„3 •ł7-
w~PL74lb. pte~u.t lt?$@ł.@ln70a. 
zestawił do poboznego U'l.ytku w koście~ 
i w domu X. F. Odrowski, pleban"' N• 
wrze z dodaniem treśdwej ksiąiki 
do ..;nbo*ei1stn·a. - Dogodny form&\. 

la i gustowna oprawa. Stron 368. 
~ • 1~ kstaiki uo~atrzona SJJ w aproblt9 Przdwfttl!" 
Włarti. .!laj i stmauie wykoana w gustownych cpraw&i: 

m Odsprzedającym rnzsełam na z~danle mój oennik. 
S. Buszczyński, Toruń (Thorn).• 

Druk.m.ia nakładowa. intrali~at. i h11rtown1· skład papitra. 

Wszystkie powy~~j wymienione książki 
są do nabycia 

w Księgarni Wiarusa Polsldego Bochum, 
Maltlteserstr. 17. 

w ksiągarni Daniełaka w Wanne, ul. DworcO\rn, 
\V księgarni Józefoskieg·o w Herne, ul. Dwor

cowa 52. 
w ksiąg arni .J ózefosldego w Do1·tmundzłe~ ul. 

N o:rdstr. 

Szanownym Rodakom w Wattenscł (' i •l , ono
i:7.ę uprzejmie, iż z dniem l paździe1•nh.a otwie
ram przy ulicy Bochumskifj nr. 140 (naprz;eciw go
ścinnego Barmana) 

We wszystkirh składach trzeba ządać książek 
do nabożeństwa. wydany_.h przez Sylwestra 

Buszczyiashiago. 

SKŁAD 

towarów kolonialnych, win, cygar 
i papierosów11 

Racz11oić Ro(lacy ! 
Donosz~ ninlejs,:em, iż od dłuższego czasz;l przy,i!\łem 

zastępstwo zabezpieczenia od ognia 
Towarzystwa akc}'jnego z Bertna. 

I 

Mam nad.zieją że szan. Rodacy moje przet1· 
siębiorstwo popierać bądą. 

Stanisław Zmy@louy. 
Polecam się sz:i.oo\,nym Rodakom i proszę o poparcie

1 
pamiętajmy 

s-..vój dn awego ! 

.""""„.~„~ 

@raz 

\\ szelkich sprzętów kuchennych 
po cenacJ1 jal• na_jto:R~zyela 

Zakupione rzeczy odstawiam franko <lo domu. 

Za gotówkę! Na odpłatę r 

Stanisław Jankowiak, 
HER'NE, ulica N owa nr. 35 

F.odakó N, którzy by chcieli duć zabezpieczyć od ognia meble i sprzęty 
<lornome, wazelkie Budowle, eł orągwie i llrzybory towarzyskie proszę mi 
d.oniesć fl chętnie vrzyh~d<;. . 

Zarazem po:3zn :a1ję agentów za w;ysoką p:owizYll· 
Z szacunkiem 

Józef Nieni~rza, 
główna a~entura, 

(l elsc nk·irchen Ili3marckstr. nr. 5C--: 

Zakład spożywczy 
K.onsuu1-Ans tal t 

(właściciel: WILH. lIOI..11T AMP), 
1·reiseubruch 109b 

poleca wszełł<ie artykuły potrzebne do go
spodarstwa. Jak towary kolonfałne, tłu
szczowe, drogeqrjne, chemikalia. Najlep
sze cygary i tabaki, tabaki d<> żucia. Dalej 
towary krótkie i płócienne, garderoba dla 
robotników. Specyalność artykuły kopal
uiane i t. d. i t. d. 

Wszystko w najłepszych jakościach. 
Usługa skora i rzetelna. 

5 procent rabatu na towarach. 
Rzetelnym odbiorcom udzielam dogod

nego kredytu. I 
Za druk, nakład l rod~ikcyę odpov.'icdz1alny .Ant<•ni Ih-ejaki ·~oc 1 .lin. - .NB..kti><lull\ i Cflcwak:i.m1 WydaYłttictwa „ Wlaruraa Pola'kiego" w B„c l" • 



lir. 235. Bochlllll, środa 12-go października 1904. Bok 14. 

• Codzi&nne pismo ladowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone ~wiacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z WYiątkiem dni poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wy~i 
1 nu. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztawym 

W Imię Baże za· Wiarę I OJ~vznę I 
7.a inseraty placi sle za wiersz petytowy 15 fen., a u 
():rbszenia zamieszczone przed inseratami 40 feo. Kto 
c1esto o~lasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Folskieiro" należy · frankować i podać w nich dokfad· 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. nv adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcle dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Ludność księstwa Lippe protestuje prze
dw mieszaniu się cesarza nłemleckk?go 
Wilhelma II d-0 jej spraw wewnętrznych. 

iW ubiegl~ .niedzielę odbyło się w La·
g.e ze1mmre obywateJii kSiięstw3: LiPPCi, na 
które przybyto około 1500 osób. 

Jed·oo~łośnie przyfęto rezolucyę tęj 
treśd: 

l) Ludiność stoi na grunci~ praw. z r. 
1895 ~ 98 i według których najstarszy syn 
hr. Ernesta jest rejentem ksiięstwa. 
'Telegram WiJhelma II I inne pr:oitesty u
waża sie jako na:rusz.enie samodzMOOści 
kra.ju. Rz.ą.dio1wi1 wyraża s1I ę uznanie i zau
fanite za je.go ddważn~ i pełną, godności 
postawę w obronie praw księstwa. 

2) Zebranie godzi &ię na poninwme roz
patrzenfo sprawy prz.ez sąd rozjemczy, po
nii1ewaiż hr. Leopold także na to się gQdizi. 

3) ffr. Leopold: pozostaje; w każ<l'yn1 
razie rejen~em aż do ostatecz.negro roz
strzygnięciia sprawy. 

Telegramy. 
L o n dy 11. Według doniesień chiń

skich sypią Rosyanie szańce pod Mukde
nem. 

I( o p e n b a g a. Gazety tutejsze do
noszą, że istotnie widzia110 statki japońskie 
z materyałami wybuchowymi na wodach 
duńskich. (?) 

B r u k s e I a. W Charlesmi obraduje 
od wczoraj kongres anarchistyczny. Na 
zebraniu wieczornem, w którem uczestni
.czyło około 1000 osób, przyszło do wiel
kiej bijatyki pomiędzy socyalistami i anar
chistami. Policya pogasiła światła, by roz
łączyć walczących. 

H a m b u r g. Sąd przysięgłych ska
zał na śmierć i 6 lat domu karnego fabry • 
lcantkę aniołków" Wiese ·za zabójstwo, 
usiłowane mężobójstwo, rajfurstwo, i na

·mowę do krzywoprzysięstwa. 
W a r r en b u r g. (P. Ameryka). Po

ciąg osobowy kolei Missouri-Pacific zde
rzył się z pociągiem towarowym. Z pod 
ruin pociągów wydobyto 21 ciał. 

B u k a r e s z t. Traktat handlowy nie
miecko rumuński podpisano tutaj w sobotę. 

I( o n s t a n t y n o p o I. Rząd turecki 
udzielił obecnie koncesyę na założenie po. 
łączenia telegraficznego z l(onstantynopola 
do El Arisz. 

Polacy na obczyźnie. 
Żale z Disteln. 

Sz.g;nmwia Red'akcyo ! Mam nadi,iej~, 
1z przy obecnie powjększooych tamach 
„Wi.a'rusa Pols>k·ie.go" tych kiilka stów 
Szan. Redakcyai z~ieścić raczy. Wtaś
nie tio mn~e skloniJo <lo ookreślen!ia kilku 
:uwag o Rodakach w Disteln~ że kierowllli-
1CY „~ Wiarusa Polsldegio" zadaJą sobie tyle 
nrozołu i trudu, żeby Pola.cy nai obczyź.nńe 
z ,,W1i:airusa Polskiego·" pod kaiżdym wzglę
dem zadowoleni byH. 

Uoolewać trzeba·, że niektórzy Rd<laicy 
W\ Diste1n względem wsz.ystldego ·co się 
Przyczyrnict! d'o podniesi'.eniia ośwfaty, : są 
obojętni. Dla n.ich „Wiarus Polskli" był
by co d•n wielkości wystarczający,, ,choćby 
tylko w po~ow\i'Cznym formacie \.v1ych'Oldz:ił 

jak dotąd, gdyby wypaczone z<la.n(ai r:Ee
których z owych ludzi pdl)ierał. 

Nie chcę tutaj wspominać o tych j~ 
dnostkach, które ży!Ją, 'Samopas - bez 
organi2.acy~ lub po~ai towarzystwem, ale 
o. tych, októrz.y to pow:inn1 innym przyśwńe
cać dobrym przyklta.d~m. Właśnie ci fu
dziie „Wiarus.a Polskiego" nie pop!ierają, 
a pod Towarzystwem św~ Ludwika< k~ią 
dolldi, ale pewnie sami w nie wpadną. In
nu znoww, gdy jakiś czas " '1 tQwarziys.twie 
przebyli, bez żadnego pov.>!Odu z towia'l"ZY'
stwa występują, zarp~szą sdbic niemiecki 
~,bllatt" t myślą,, że są bardzio mądnmi. 
Inni. znowu agiituią, pomiędzy Rod:akami 
z-a: óakimiś 11liemieckimi „Verbahdami" i 
„Gewerkferajnami", jak gdybyśmy to wtar
snei organiiz.ac}71i; zaW10droweL t. J • . „ZOedno
cze,niial zawudowego polski:egQi'' nie pioslia
d'ali Wuelkiem złem jest u na~ p~, 
1i dogadzanie osobl:.Stei amb~cyti, bo to za
wsze wychodzi.i na szk-Odę spraiwie naro
dowej. Tmvarz.ystwo św. Ludrwlika z ta
kliemil przeszkodami· ze strony właisnych 
Rodaków s~ę borykać musi., ażeby cel 4 
zadanie swoje ·wypełnić. 

l(oc.han~ Rodacy! Spra~va polska nar'{).:; 
dowa, to tak okręt rzuqany przez fale na 
morw germa.t'1skiem. Jezet\· my nie zabie
rzemy si-ę do zatykania! dzim, przez: które 
s.ię wo<fa leje, wszyscy z całą nasza 
chudobą, zginąć mołżemy. Jeżelr nasza 
sprawa narodowa: nie ma zgiruić, to sf.ę 
weźcie db ośwjiaty. ,,, Wfarus Polski" po
J)O'Wliększ.ywszy famy pbtd' każdym wizig1ę
dem teraz wymagan1iom naszym od'pq,wtia
da. Niecha.i z, dn!lem kW.dym wzrastai licz
ba' jego czyte1111ików wśród nasz.yteh 'rodzi1n, 
·cz.ego z całego serca solY:e życzę. 

Smutny. 

Buer. Życzę Sza1rov.11J1emu ,ll'Wia.ru
so1w1 Polsk~emu" najlepszego ro'Z\voju.. J 3. 

z mej strony sta:ram się, aby z <lioirnów pol
ski'ch wyrugować obce gazety, a zapm'\va
dz!ić ·W ich mi1ejsce pismo polskie. 

Bytem niedawno Ś'wladkiem, że iruie
którzy Polacy dbaią i tu o wychotwainie 
swych! dzi~oi. Cieszylem siię też" że có
reczka pewny.eh polskich rodz!1eów, zapy
tana, czy jest Polką czy niemką, śmiało 
odpawied'Zliat~ że jest Polką. Tak wszy
scy drz~·ed wychowywać powilruniiśmy. Mu
simy kolI1iiecznie wpolić w dz·iec~, aby zapy
tanie czem są., zawsze z. dtuną odlpowfada
ly: Jest em Polką, jestem Polakiem. 

Pgr. 

Wiec \V Essen 
-0<lbyl s.: ę w ubiegłą niedzielę na sa!L palll.a 
vairu <le Lc10. Przewodnicz.yt kowal dmh 
Pietrorwskil z Schalke. 

Głos zabrat naip~erw druh Brzeskot z 
Bochum oma.:\Yliając ciężką. dolę kowali 
pracuJących w tutejszym obwodzie prze
myslmvym. 

P. M:iieha1 I(\v~iatkowskt z Bochum roz
\\~ió{il się nad lmniecznością. ioszczęctności 
Wł szafowaJniu snami robotnikai nlietylkd w 
interesiie tego robotnilka samego,, lecz tak
że calego społeczeństwa-. Niestety ami pań
stwo anr teZ inne stany a najmniej już pa
nowie pmcodaw·cy mają z.rozumien.~a dla 
tej tak ·ważnej kw'estyii. Państwo 
więcej 'dba o względy kapittaJi.-
stów, niż o dobro robotnika:, kapitalista z.aś 
patrzy jedynie swej kJeszent Z żadnej 
strony robotnik pomocy oczekawać nie m0-
że, więc sam wanien szukać środków sa
moochrony. 

Przewodniczący ·z.achęicając zebranych 
korwałi db energ.icznych starań wskazał na 
przyktady, w których starania takie oo
n~osły skutek pomyślny. 

J ednogfośnie przyjęto inastępuiącą re-
ziolucyę: · 

Zebra:r.if kow~Ie na wfocu w Essen dinia 
9 paźdzJerdHra na sali p. van de Loo u
u1>0.ważniaią Zarząd „z;ednOC'Z.enia ·Za
.wodorwe.g-0 polskiego", by o iile możności 
w porozumieniu z istnli'ei~yrnv tutaj 
związkami nJemieckimi· zająl się smutną 
dqlą kowali zatrudn!ionych w ob-Owdzie 
przemyslo.wym westfałsko-nadreńskim, 
staraJąc się u pracodawców o urz.ecz:y
wistniienie następujących nat~usz:nkj
szycb ~ najspra~ed1iwseych żądań: 

1. Skrócenia czaisu pracy z 12 oo 8 
godzin; 

2. PodWyższ,enia placy do wysokości 
odpawiedniej dla rzemieślnik&w; 

3. Usunięcia pracy niedzfre1nej przy re
par.a.cyaoeh ; 

4. Potrójnej płacy za nadgodz}ny; 
· 5. Ustanowienia czasu wylątkawei pra
icy niiedzielnej i świąbecznef nai 6 godzin 
przy piodwójneJ płacy; 

6. Ustainowieoia wysokości; płacy nie 
podlug ił:Ośd lart rzaitrudnlien~ai, lecz we
dług znajomośd pracy. 

Po przemówieniach! pp. Brzeskota! i 
l(wiatkowskiego uchwal-000 jednogłośnie 
dmgą rerolucyęi, którai brzmi': 

,.Zeł>ranii' w Essen wiecownky na sali 
pana van de Loo dnia 9 paźdzliernika za
kła<li3.!ją protest prwc.iw terainiejszemu 
sposobo~vi używania wolnych kas 
wsparć po kopalnfach żądając: 

1) Określenia ustawami zadań wolnyich 
kas wsparć; 

2) By zarząd do polowy skladal sdę z 
przedstawi'cicH robotrtików obieranrych 
przez robotników. tajnem gl1osowaniem; 

3) Obforaruu wrnni być tylko tacy, któ
rzy przynaimni·ei rolC bez przerwy na 
}ednej n tej samej kopalni: są zatmdlnieni; 

4) Wyłxm:y powinni1 być pólwczniymi 
czfonkamtl1 owej kasy; 

5) Nowa reforma! gómiczai powinna się 
t<t tak ważną sprawą zająć i ·wpłynąć na 
pracodawców., , by nie wYróinuaH w ta
kkh kasach kiogokolwliek wedtug wła
snego widzimisię. 

6) Polacy jak n~stanowC'zej domagają 
srę , aby przy udz~elaniu wsparć niemców 
nie ·wyróżniano, lecz grosz. obowiązlm
wo wspólnie zlowny, także rozdzłelono 
według zasad równouprawruienia. 
Mężami zaufania obranłQ n:ai Essen' .na

stępujących druhów.: Jana Przybyłę, 

Grosse Koppstadtstr. 16; Józefai PrzYbyl
skt~ego., Essen W est ttaskenstr. 27; A chama 
Paterskiego, łieii·dennaioo 2. 

Po wprsaniu s~ kJikunaistu ·czlionkó\V 
·zamknął przewodniczący rozpraiwy. 

Wynik wyborów 
w Pszczyńsko·Rybnickiem 
przyiniósl niejednym niespodziairukę. Wszy
scy śledziJiiśmy przelJ.ieg wa1kli: wyiborczej 
i oczekiwaliśmy z. n.ajwiększem zajęciem 
wynl:ku. wybaró\V, przy których wskutek 
osiobneg;o układu s.tósunków kaiżidy szcze
góJ' nahierar większej wagii. 

Po jednej stronie piartyai narodmvo
polska jesZ1Cze słaba, focz rosnąca w silach, 
staje do walkr w -0kręgu prawie czyst-0 
polskim na polu, które od ro~u 
zwraca ina slieb:e ogólną uwagę , 
po drugiej stronje prz•eciwn:ik centr0iwy 
do n1edawna pewny zwydęstwai, niemniej 
glośny i starający s'.ę rozp,aczlhvfo rnto
\.vać dotychczasową pozycyę. 

Zwaśfilonym zabiera: zwycięstwo kion
se.nvatysta, który w innych warunkach nie 
powiinien \Vichoctz1:ć wogóle w ra:chubę. 

ChodaQ; okręg psziczyńsko-rybnicki 
należyi do na~wJęceJ P-Olskkh pod 
z.abor.em pruskim, gdyż na każde 
100 rn'leszkańców przypadJa• "~ .nim 

95 P,ołaków, mimo to kandydat PolaK o
trzymuje ty~ko 84 głosy~ konserwatysta 
31~. centrowiec 290 cz.yH 'kand.ad niemiec
cy razem 608 głosów. Smutniejszy obraz 
istotnie trudoo sobie wystawić! Zrozu
mieć go jednakowoż można, deżel~ się iwe
źmQe Pod roz.wagę, że Slązk już tyle set lat 
xnaiduJe się pod panowaniem niemiecki.em., 
że Polacy przy wyborach jmow-ych 
wskutek przewrotneg-0 systemu wyboTCze
go, zależni· zarobkowo od wtmdeH 
i fabrykantów niemców, nie mogą otwarcie 
dać wyraz swym przekonanio1J\, ż.e w 
końcu - oo najważniejsze - dbe'cnie .glo
sowali walman~ wybrani w roku u'bie:glym, 
gdy jeszcze partya: narodowa polska bar
dzo słabo lub wcaJe nie była zorganl'.zo~
ną. 

Gtiosy polskie wskutek tegoi posiada~y 
tylko to znacze·nie, że rozstrzygały parnlie
dzy kandydatami niemiec~im~, oby dwoma 
katohkami, z który{;h jednakowoż kandy
dat centrowy ks. dr. Stephan głównie Po
laków obchod~il. 

l(im jest ks. dr. Stephan? Jest on m~
żem wysłanym przez centmwców na Gór
ny Slązk, by za! po.mocą gazety polsko 
centrowej, któreJ jest redaktorem, naipę.: 
dzil prawJe zupefoie polski Górny Slązk do 
gł<>sowantia na kandydatów centrowy.eh. 

PolakQltn1 ksiądz d·r. Stephain prze<l
sta'W\ia sri.ę jako Polak, nieme.om ia
k-0 niemiec. Jasną jest zatem rzeczą, że 
·człmvieka ·takiiegd jak ks. dr. Stephan 
każdy Polak zwałczać winiien nai każdym 
kroku. Polączyli w nim centro.wcy wszy
stk·Q, ·CO tylko wymyśleć m~Li na łowie
nie głosów polskich: i powagę ()OOby duch() 
wnej ł znajomość jęz.yka polskiego 1i doda
H mu gazetę, '\\liięc też zwydęstwo ks. dra 
Steph.rna: bytoby klęską wielką dla. całego 
mchu1 narodowego. Przywódzcy Pola
ków1 na Slązku słusznie stctraH si:ę dla tego 
przeszk'°dzić wszelkiemli siifamL wyborow1 
ks. dr. Stephana, którego sobie narnforOIZ
sądniej centrowcy wybraH nai kandydata. 

Wobec pewności., że przyjdz~e do śei
ślejszych wyborów, l(()mitet Polski dla 
!::iląz"ka zapyta.: się PolskiegQ l(omitetu Cen 
traln~o, jakie '1.r takim "\Ą.rypa<lku z,ająć ma 
stanowi·skQ. 

Od Komitetu Centralnego n.adeszia na
stępująca od1powiedź: 

Poznań, ct1niai 4 październiikai 1904 r. 
Do Pol. Kom. Wyb. dlai Ślązka 

na- ręce p. adw10kata Seydy 
w Katowicach. 

P10Iski l(om:tet Centralny Wyborczy 
Polecai P.o1lskiemu Komitetov.·i Wyborcze
mu dfa Ślązka, by przy wyborach uz11peł
niająicych do sejmu pruskiego w <Jkręgu 
pszczyfrsko- rybnick1im postępował podług 
następującej zasady: 

Polski Komitet Wyborczy dla f>Iązka 
za"Tze na wypadek wyborów śaiśkejszych 
(z centrum) kompromis z. p.artyą 1centrum 
tylko na następujących warunkach: 

1) w razie pnyjścia do ściślejszego 
wyboru między kandydatem polskim i 
rządowcem centrowcy glosutią na kandy
data polskiego. 

2) w raz.i'e śdśleiszych wyborów mię
dzy kandydatem partyi centrum i rządow
cem Polacy glosują na kandydata partyi 
centrum. 

Uchwalę pawyż.szą powz.iąl P. C. K. 
W. wr tern przekonaniu, że strnnnictwo 
centl'llm ·okaże się sktonnem do zawarda 
kompr-0misu w celu Poparcira· wspólnej 
sprawy kait-0tkkiej. Uchwała zapadła Jed
nomyślnie na płenarnem posiedzeniiu P. C. 
I(. w. 
Dr. I(rysiewicz, Ta:deusz Szuldrzy11ski~ 

prezes. sekretarz. 
Boniewa.i butni centrmvcy pols!Qie,i 



a,rtyi na SląZku uznać nic chc'łi, więc też 
1fompromisu nie zawarli. 

Przy pierw·s.zem glosowaniiu otrzymal 
ks. dr. Stephan 290 głosów„ 1konserv.raty
sta R.zesnŁtzek 318 głosów, wJdocmcm 
więc było już, że konserwatysta zwydę
ży. Teraz stała się rzecz, nad którą z ca
łych wyb-0rów jedynie i jak najmocniej u
bolewać trzeba. Centrowcom pcrwi-0dło 
się kilku ~olskich walmanów zdobyć dla 
siebie„ znów kilku hmych oddało głos kon
serwatyście, by centrowca nie dopuścić do 
zwycięstwa. 

Walmani Polacy powinni byli po pier
wszem głosowaniu natychmiast salę wybo
rów opuścić. Takie i tylko takie stanowi
slro nakazywafa godność narodowai li inte
res ogótu Polaków. 

Natomiast rm<lwojc.nie', które pm,·sta
fo pomiędzy Polakami, świadczy;, że nie 
ma jeszcze na Slązku pomiędzy narodow
cami tea karności, jaka w interesie sprawy 
.naszej jest ·koni1eczną. 

To rzecz pewna, że dlai Polaków gór-
111oślązkrch ks. ci>r. Stephan jest większym 
wro.giem niż; konserwatywny Rzesinitzek. 
G<iyby jednakmVQŻ pomiędzy Polakami 

byla paoowata karoość, bytby ksńądz 
dr. Stephanpraepadl tak i tak, a oszczędzo
oolbyi nam wrzutów, które obecnie sypią 
i1 powfatt". ' ć będą niekoniecz.n~ie na naszą 
ktorzyść gazety centrowe i niemieckie, że 
PolaJk{){lTh mii!szy konserwatywny hakaty
sta niż centtowy katolik. 

D~ uznpelnien)ia powyższego po:cI:ar 
jemy głosy dwóch gazet góm-0śłązkich, 
które najdobiitniej sprawę \\'Yhorów Q1ma
wiaią: 

„Glos Slązki" p;'Sze: 
·~Taić tego nie wolnei, że dlai nas Pola

ków. wybory wypadły niekorzystnie. 
:\Vprarwd'Zie nikt z nais nie łudził się xwy
cię.stwem, ho nrie wybierathśmy oowych 
.wialmanów, tylko mieDiśmy starych wa:l1.tna
tHJ\v, wybranych przed rokem. Min1ld to 
na kandydata polskiego paidtai podpaoojąco 
mala liiczba gl-0sów. Ważną, za tó dla nas 
jest rzeczą, że przepadł redaktor ~,Gaiwty 
l(atoHckflej" k.siiąd~ Stephain. Przepadnię
cie ks. dr. Stephanai dła tego Jest ważintem, 
że oni jakOi pioseł byilby niie tyle w BerHniie, 
ile u nas w kraju gorszy ·i niebezpieczniej
szy oo rektora Rz.esnitzka. Że przeszedł 
-Rzesnitz~, odpowdedróa'1niaść zai to sp.aida 
na centrowców dla tego: 1) że postawrni ta
kiego lran<lydałal, i.ak redaktor ,.,Gazety Ka
tolick,icf', 2) że z polskim komiitetem wy
borczy.rn w żadne ukla<ly wdać siię nJe 
chcleH. I(andydait polskit ks. ThndziaJek 
rozima·w.iat pryw-:atnie z d'\Vo1m wplywo
wymt księżmi ceintrowymi i proponowal 
jm, ażeby zawrzeć uklad' w tern zrozumie
niu,, że na wypadek wyborówi śclślejszyd1 
arbo Połacy cen1tmwców, ałoo ieentro\\;1CY 
Polaków poprą. Na to otrzyrnar odJpo
rwied:ź, że komitet centrowy przy v.rybo
rach śdślejszych nie może ks. Pen<lzi.Mka 
polecać, bo on }est kandydatem „ rad;"ka-

RESURREKTURI 
Powieść 

J. I. Kraszewskiego. 

(Ciąg dalszy.) 
Gdyby ona byfa dożyta, ta moja 

p:aini Ś\v~jęta , toby się cieszyła do•piero!... 
Już ja pu\viadam, że ta panna Cecylia, to 
glówkę ma nie dla proporcyt. 

Nawrócenie sta!red klucznicy, był{) 100-
że ooti'więksvym tryumfom, jak~ pa:runa Ce
cyłJ1a odn:osla. Nie było nad Piotruskę 
iarli"wszego obrońcy nowego gospodar
stwa. Teraz~ przy nowym porządku w d'O
m11n miata l ona więcej wolnego c·zasu i 
ten' poświęci/a kościołowi. Teraz codztień 
mogl'aJ iść do kościoła, a w nliiedziielę na 
sumę i n!ieszpory. 

Pewnej niedzieli Fi'otruska, po OOśpJe
w.anh1 godzinek, wyszla na cmentarz, a
żeby świeżiem odietchnąć 'PO\Vietrzern, 
gdy przed bramę zatocz.yl się powóZl, a 
po kondach r uprzęży po-znafa, że byt z 
Ży;tkowdc. Wysiadla z niego cala; rodzina 
Ryngioldów. Piotruska k!iedYś, bardzo da
wno slużyla w ich domu, lecz gdy się sto
sunki! z Za\\iliechowem zerwały i ona sie 
od podkomorostwa równiei odsunęła. Tym 
razem chciala si~ sfarra ktucZll!ica ukryć, 
łecz podkomorzyn.a przem6wułai do niej 
plet\\lSZa: 

- Jak się masz, moja Maryamro? 
Nie mogla nte odpowiedzaeć; s1don!la 

Sdę v.rięc z god.llO§dą r szepnęła~: 
- Ca.lui~ nóżld }aśoie panń ! 
~komo~ tyma:a·sem ze ścieżki 

łów polskkh". l(andydat polsk1 prz~padł, 
a1e skutkiem uporu i zaciektośd centrmi.r
ców, przepad! 1 ich kandydat. Niech ccn
trmv.cy liczą się z tern, że bez Polaków ni~ 
nie znaczą na Slązku. Z czasem zaCZJną 
się z, tern łiczyć". 

„Górnoślązak" zaś zabierając po raz 
drugi głos w tej sprawie takie \VY'PO'\\iaida 
zdanie: 

"Centrowcy, pewni zwycięstw1a, lnie 
zwrócili się do Komitetu Polskiego, chociaż 
wydział tegoż byl na mi'ejscu. Przeciwnie 
niecnie wygadywali na ruch polski· na ze
bran~11, obrażali ks. proboszcza Pendzialka, 
obrzucali obelgami Polaków;, a skutek tego 
byl ten, że trzeba bylo ogl'ioSić wstrzyma
nie się od wyborów. Polacy proklam()!\vali 
abstynencyę. Centriowcy gtoś.nem naW'O
lywaruiem starnU siię zwabić walmanów 
polskich dla s1ebie. Gdy im się woda lata 
za kotnieiiz,, smraU się namó'wlić księdza 
Pendziatka, by do ludu przemówil~ aby od
dał glosy na centrO\vca. Chociaż ks. Pen
dz.ialek zwróci! ·~m uwagę, 2le są obc-e.ni 
pełnomocn1icy I(l()mtitetu Polskiego, którzy 
jedynie rozstrzygać mogą;, gdyż on ·sam nie 
jest k<:1mpetentny, do nkh się nie zwrócili 
o pomoc. Beztaktownem zachow:arnien1 
się przed wybor.amD i podczas wy;borów 
centrowcy sami doprowad'zli'B lciłku ludzi 
naszych do takici za1wziętości:, że dlobro
wolnie dopomogli do zwydięstwa lron,ser
watyście, ahy ,,dać n;auczkę cen1.rowoam". 

K.s. dr. Stephan ziosta:l przez centrmv
ców IO-głoszony kandyda-tem oo złość Pola
k()lm, jak się wyrafał ks. I(ap"ca na zebra
nnu w I(atowicach!, dr!ateg0r, że zna wszy
stkie sposoby (Sch1iche) „Wielkopolaików". 
I(s. dr. Stephan przybył :na Slązk, aiby 
zgniil~ść nasz mch narodowy., które,go jest 
zawziętym.,wrogiem. l(s. dr. Stephan ob
rzuca cod:tformie btotem cały mch polski, 
\V w.alce w środkach nie przebliera, ruie ma 
środka, któregoby nie użyt celem zwakza
nfa1 mchu narodowego, o czem kaiżdy prze
k-OIOOĆ się może z piism jegio. Niic wt~c d·zi
wnego., że uś'vviiadomiO'lly narodowo h1<l 
polsk·r nienawidz!i go z glę.bi serca. l(s. dr. 
Stephan dla odrodzenia narodowego Slą
ska jest większą zawadą od p. RzesnJtzka:. 
Diai tego my nie uooFewamy, że ponl1ósl 
klęskę w Żorach. SmtiaJo można powie
dzfoć, że centrowcy sami,,,sobie. wlntlli, bo 
nai zkllść Palakom chcieli zrobić posłem ks. 
dm Stephanai, po którym si~ spod:ziewali,, 
że z trybuny sejmowej zdruzgoce ru'ch pol
ski na Slązku. Lud'zJe, stojący z dalai sto
sunkom śląskim, rnoczej może osą:d'Zać bę
dą wynik .wyborów w okręgu pszczyńs:ko
ryibriick1m, my znająic stosu!J'ikti! naisze, mo
żemy oświadczyć, iż nie źle si~ stal~, że 
buta centrowców zostaJa poskromni:o1l1a. 
Wskutek sweJ zawz!iętości ł niieoowiśd do 
rochu narodowego stradH już 5 mandatów 
oo. Siązlku, jeden oo parlamentu a 4 oo sej
mu pmskego. Utracąiesxcze więcej,, sko
ro się nł-e nawrócą, nie zaprzestaną sweJ 
niemą,drej i namiętned walki." 

z:eszta r dbbrotliwie Z'bliiżywsizy się do P.i-0-
trusJd, zaczęta rozmowę. Sam podlromlo
rzy i panna także się zatrzymali. 

- Jakże s+ę mJewasz? Wieki, wieki, 
iakiieśmy się nie widziiaty. Zrnarrlo się two 
jej biednej staruszce!... 

Biiotnrska łzy zaczęła ocierać. 
- Dziwy prawią o tych cudach, co 

się u was d1:ieją ! 
- Ai,, cuda;, p ra'V'dzliwe cuda !.„ Z po

czątku, jak zaczęli wszystko do góry no
gaw.d przewracać, myślalam, że nie prze
żyję. - A no, dziś Pana Boga blogQsta
wię - oodala, podnosząc ręce do góry. 

- I któż to tak mądrze zairządzrn? -
pytal podkomorzy. 

- I(tóżby inny, jak nie nasza panien
ka, co ją na swych r~kach wypiastowa
larn. Ona ·i chlopcami p-0koierow.ala. Wy
s.tafa palna. Henryka na naukę, a Jułek slur 
cha Ją, .iak student. Co ona zrobi'lai, to tru
dno wsz.ystko opowiedzieć. 

- StyszeHśmy,, styszeli - wtrąci! 
podkomorzy~ ratlzibyśmy na własne o.czy 
wszystko zoba.czyć. No, ale jakże tam 
do was przystąpić ?„. 

- Jakto? - zaw"O/ala, uradowana. 
- Ale co znmV'? ... Parrienka S<i!tnai jedna, 
nikt z da"'"nych przyjaciól o nas ni'e pamię
ta. Bytaby ba·rdz.o rada. „ 

- To nmeby tak po ob~ed'zie zaje
chać na chwID!ę? Co jejmość na: to- -
pytal podkomorzy, zwracaiąc się do ż;an,y. 

- Z ooJwiększą chęcią., byle.„ byłe.„ 
I sPQjrzala na, Piotruske.„ 
- Uczyń że to pail1'i, uczyi1 ! - ~~~ 

tata stara calując ręce podkomorzyny. 
O'dy tak rozmawiałt, weszła: na cmen

t•z Cecylia, cz.aroo ubrana, z wd'Ziękian 
f Vcrw·agą , które jej nigdy ntie OpU!Szczaly. 

I my gndzimy się na z.danie 11',Gómo
ślązaka", ·~ż ks. dr. Stephan }est figurą dla 
rucłru narooowegio niebezpieczn~ejszą od 
p. Rzesnitzka i \\"Cale nad upiad!kiem jego 
nie ubolewamy. Podpada nam tylko> że 
iJadna z gazet górnoślązki:ch 111.fo pliszie o 
tern, nad czem każdy prawy Polak ubole
wa tj. o rozd'\vojeni·ui, :które piO'wstalo po
miGdzy Polakami przy wyborach ściślej
szych i o niePosluszei1stwie dla władzy 
wyborczej, która przec!ież pmklarnn\'\"'ah 
wstrzymanie się od gtoS<)'\van:a. 

Sądzimy, że gazety gómoślązlde wła
śnie w teó spra~wie gtos za'brać po\\~Ln111y, 
bo ona dla ogółu Polaków nauważni:eJsz:a. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Telegramy dztistejsze zgodnie donoszą., 

że w toczącej się v.ojn'ie nastąpifa nuwa 
faza: Rosyanie przechodzą na całej linii do 
zaczepki. Dotychczas zajmowali omi tylko 
sfaillo'W1~slra obronne i cofali się. WedHug 
wsponmiaaiegX> wozor.aj rozkazu dz:iennego 
l(U'ropatkiJna arml1a rosYiiska }est obe'cnie 
dość simą, by przełiść ·do akcyi zaiczepnej. 

Dzienindki lońd'yńskie doooszą. z Char
blinu: 8 b. m. ruszyft się Rosyanie na.i całej 
Hnii. W edlug późruie6szych 00niesień za
jęH onegdaj stacyę kolejotwą Jentaj położo
ną na pólniac od k"'Opialń Jentaf. 

I(orespontdent rosyjsldej gazety „Bir
żewija Wiedldmosti" d1epeszuie z Muk<lenu: 
Polożend'c ogólne na widowni WQjny zlmie
nilo się znacznie, główna armia japońska 
C-Ofa się na południe. Japończycy opu-

1SZ-czają: nile tyto zajęte ale i zdobyte po 
bitwie pod- Liaojangiem sta1t10Wi-skaJ. Ich 
Urnre skrzy<lfo cofnęlo się w dniach osfat
nkh o 50 kilm. na południe, opuszczając 
Cianchan, Sill.angaj, Sajmaits~ Je(i,chu1inl i 
dkolicę l(uandianfiauw. Powyższe telegra
my potwietwj·erdzają także, oo korespon-
1clJentowi- ,,No"\\r'l()je Wremłili" powiiedz:iał 
przed kilkoma dnłami' genera~ WielllOZlro, 
który ośwa:adczyt, że niema mowy, aby ia'r
mia rosyjskai cofnęła się aż ero Tielinu. 
l(oncentrncya annii odbywa się pod Muk
denem, a positki nadchodzą, re.gulalrnie. 
Niebawem armia rosyj'Ska fOlz:pocmie karn
painie za'cz,epne na calej linii. Genera.~ W1e
lilczko. przyznal też, że strata wo<fodągów 
jest wielkim ciosem dla Portu Artura. 

Równocześnie z rozpnczędem ruchów 
zacrepnych pod Mukdenem, rOZl\.vi.rnęli Rb
syanie pod d:Owórllztwean generala Un)iewi'
cza: einergk'ziną iczyrmość 1nai l(orei. 

„,DaJ.ly Te]eg'raph" d~si z. Soeul1Jl, że 
3000 Rosyami zajęlo Kon:gwan., dałsze: sity 
rosyjsktie zbl!iżadą się. 

M+syionarze, mieszkający nai póloo1c oo 
Genzamu, otrzymaili od dowódzcy kozaków 
za.jmujących kraj rozkaz jalk na1spiesmiei
szego OIJUSZczenia olmlicy, gdyż oczeldwa
ną fost tam energiCZlI1a akcya wojel!l!na. 1(01-
zacy otrzymaH ośm dzfat r W07J.Y Czerwo
nego Krzyża. J apońskt garnizo.111 w Oeruza-

Julek postępowaJ za nią. Priotrnskai Sllro
czyla i powiedzriala JeJ spi~i-e parę 
slów dol ucha. Ces.ila! odrzucifa rasJionę 
z hvarzy i zarumi'enfo.na zbVżyla się do 
RY'Ilgoldów. 

- Czula,byrn się bardw szczęś!Uwą 
- rzekla - gdyby pailstw'O ti~chdeli 
chwHkę mi darować t odvvlied~'Ć moją pu
słełnfę. 

Podkomorzy, zachwycony dea pro·sto
tą i w'd'ziękiem, paspieszyt pocatoiwać je 
w rękę, a ·podkomorzyna 11ści'SkaJl,a. Po
znały s-i-e z Jad~vigą i od pierwszeg.01 wej~ 
rze:nfa uczuły wzajerrutą sympatyę. 

Po nabożeństwie podkomorstwo przy
ołrlecaJii swą wiizytę na pdobii.edzle. Przy
gotowaITTiOI więc wszystko na przyjęcie tak 
11iespodz&~anych gości. Cesia mi'atai to 
za zasadę, aby se'rdecwfo dzńe1ić się z; go
śdami· ałe tern tylko, ·co dom miał zwykle 
i bez żadnej parady, a występów. 

Podko:morst\vo pamiętali palac zawie
ch;{)WS]ct za jego świetnych czasóWl, a pa
tem wiid:z:iełi: go w ruinie; wid~wti.ć się nie 
mogli, że tatk malym kos-złem wstat mów 
dlo wzorowego doprowadzony porządku. 

Piękny jesi'enny wtieczór zachęcał do 
przechadzki po ogrodriei, gdzie też Cesia 
z J ulk1em zaprowadxHi swych &"Q.śdi. 

- ZostaJ nam tylko - mówtiifa mllod.a 
gosposia: - ten maly kawa<lek ziemi, mu
sieliśmy wtięc zeń korzystać, probując, czy 
Sli-ę go dźwi'g:nąć me ttda. 

- To peirui zaszczyt prz.yoosi - rzekl 
pad!komorzy. - Ja się Riczemu tyfo nie 
d'Zrwię, co Jej ~ctwadze. 

- Nile przyjmutę teraz pochwały -
odpairla Cesr.ai we:sob. - Kooiec dlopiero 
W1i eńcey dz.ie.to. 

W. najwiękS:Zy jedna~ ~wyt ·WiPa:dla 

n'ie jest w stałem pog-0to\\iu do \\"}marszu. 
,,Morning Post" ogłasza telegram l 

Szangaju : J ai)011czycy zabrali liczne cfżon
ki z zapasami wojennemi us-ilujące przela
mać bl-Okadę Portu Artura. Jeden paro
wiec 7000 ton poaemnośd dobił do portu 
Artura z amunicyą i żywnością. 

Kupujmy, co tylko możemy, u p.ol

skłch kupców I przemysłowców. 

Ziemie polskie. tr 

Z Prus ,Za chodni eh Warmii i Mazur. ~ 

Tczew. Tyius dotąd jes.zcz,e nie ustal 
w dalszym aiągu stwierdzono 7 nlowych 
wypadków. 

- W czwartek po polud1niiu zatonda 
we Wiśle w pobliżu Piekla b>erLinka Ludw' 
ka P.a'lkowskfogo, wioząca, 1ceg!y do Mal
borka. 

Mikołajki. On1egdaj z:naleziiono rnfrstrza 
p\ieka1rskiego Witta z; S\V'Y111' SZ\\ragremi -V..' 

prnoowinA, gdzie razem spal:i, bezprzytom
nych. Podczas, .gdy ostat11Jiego ro\Qfano o
caJiić, porostał Witt bez przytomoośd i 
nrie wróoi! wtięcej do życia. Przyczyną j 
prawdbpddobnie byl swąd! z .węgli. 

Wąbrzeźno. W ostaitnum czasie z.a:szlo a 
W1 powieeiie naszym ikilka wrypadkótw. sa
mobójst\vai. Przed kti'łku dnfiami znÓJ\V: tar- n 
gnąl się na życie wlasne~ pmviesrwszy się 
na strzyczku w swym wa•rszitaioie: stel- z 
mach Fryderyk Marx w Nowej W51:. , 

Wystruć. Z głodni umairt Wl tutejszym~ 
oomu k~rnym da\vmie}S'ZY robotni,l( G. z . 
Uspein w powiede żulawskhn. Nie l)rztYi- g 
motv."al żadnego pokarmu. a 

Toruń. Szkodę, jak~ powódź zesz.fo- b 
rio1czna wyrządzHa w plodalch floln~kz,ych · 
·W1 państwiile prnsldem oblkzon10 ogółem n.a 
36 065 OOO mr. Z tych przypada na Slązk c 
15 056 OOO mr„, na; Prusy Zach. 4 395 OOO 1 

mr., n~ Wiei. Ks. Poznańskie 4 288 OOO mr., 
na' Brandenburgię 3 344 OOO mr., ina Prusy 
Wsdronie 3 231 OOO mr. 

Z powbtu świ~kiego w. Prusach Za
:chodnl:Jchi 1F rawickiego r6wtrlioczieśnie Zia- :' 
mieszozai „O. R." na:rzekania nai naipól' pol- s 
·szczyzny. Tu ~ tam PotaJcy nabywa}~ 21ie- ~ 
mi.ę i wypi'erają, Ni~mców. W Golinie pod s 
Rawli:czem nie byto prz,ed 25 laty an}r je
Ulne:i rodz,ilnry polskiej. Dlliś jest ich tam 25. J 
NL-emcy sprzedaJą, ziemię, poin~e'\v'aż Polaicy 
ba rdzo wysoJde ceny placą. No! nlO ! 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. c 
Mały hr,(łjbia I( w1Heckli z, Wróblewa., 

je'St ciągle jcszcZ\~ przedmfotemi sensacyi. l 
Zona Z!wrotniczego Mayera, mieniąca; się 
być matką hr.abiątka i żąd'1łiącai go teraz z 
powrotem1, wniosla skargę oo wYżsiZiych 1 

1instancyi. Uzyskała! też atest ubóst\\"alt Ja:- a 
kliegia jej sąd poznański odmówit zrazu. 
~!!!!!~~!'!'!!!~~~~~!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!li!!! o 

k 
parrna Jadwtiga, której energia i cz:yruność \\ 
Cesil niezrntiemic imponlOwaly. 

- Nie wszystko tu Jest moiiem dzie. 
·1em - mówila: Cesia. - Mam pomocnilka, 
wdelki~gio orygtmala, a i J uOcmv.~ też l\vtele 
zawdzlięczam, bo szczerze mil do~. 

Tych kilka chwił, spędZooyich razem/, 
zbliżyło i pannę i rodziców do_ Cecyłii, a e 
gdy przyszło do odja~du, prosiilli wszy~y ś 
serdecznie, aby ich odwJedzita. m 

- I cóż to będzJe - zaśm~fa się Ce· 
si.a - jeśli ja do państwa zajadę mialYJ:n j 
wózeczikliem?... BOI powozu• uie mam i z 
mieć nie mogę!... ~ 

- O, tylk'O! przyjedź, choćby L n~ W'O· <I 
zie, ai zawsze będzJesz dla nas bar<lizo mi· ,p 
tym gośdlem - odrzekła podkomoraytrra. 

Jadwiga przyJączyla swoje prośby do I 
próśb rod~iiców. Cesia musiała przyrzet. nfi 
Julek równie± oostat zaproiswny. ni 

Po kh -OidjeźdzJe Cesri..ai rzuciła się bra-
tu n;a szyję. ni' 

- Jufilm, serce moje! J atdiwiga piękna 
1 bairdzo mit/a ..• nie zakochad się! nie marz. ·ą 
Myśm171 u'boctzy, a ooi hog&'C„. MU!SU:my, ,być <> 
dumni. (} 

- Bądź spokojną.,. Cesiu drogai ,__ od·~ ki 
rzekl J ulelk. - J este:m łforyszko i paro.i:· 
tam o tern!... tn 

Odwiedziny pochlcomtorshwl. w . z~e· () 
cłrofwie większe Jes~~, niż w palacu, u· tr 
czynilyi w tnti.aJs,teczku wrażenie. Wi~ 
no oo cmmtaf'Z'U RyngokiÓ'W1 ~„ ·j 
iących z. Cesiąi, potem iiclący~h raz€m ·do · 
'1ro'ścilola:; dowiedOO.OO sii:, że byU z •r
tą. w palacu. Wszyscy to sobie powtarZ3.-1Tl 
I~ nie mogąc zrozumieć, jak oo teiio Dri1" 
szło. W restauracy:t u Szmulai całe ~· \\ 
d' zie o tern i:oo~. . . . b 

....... ~l„ 



Ostrowo. Na rorzprn.\Yę przeciw go
po<larrowii Biedzie oskarronemu o ~an.unr

.(lowanie żony pow10lano około 1 OO sw'llad
·6W\ którzy nliekorzys~nie zeznalwali ~la 
skar:ż.onego; sąd przys1ęglych uwol1nill 11ch 
ednak od winy i kary. 

Ze Śl'lzka czyli Starej Polski. 
Bytom. „Katolik" pisze: Na urzą

zenie w!icczorków germanizators~ich w 
liajdukach gmina polączonych łlajduk dala 
" OO ma.rek: na ten sam 1ceI dal 157,50 ma

ek Jm1drat bytomski; r6wnocześnie -0trz.y
tn3li od! landrata bytomskiego za ud'iiial \\ e 

;i: iecwrkach germanizat<>rskich po 75 m. 
ektor Pa.t):;:rma1m., .,Turnverdn", ,.Arbci
ergesamgverein" 1 ,.Peuerwehrve'rein" 
;i.11sz.ys.cy z. łiaJduków;. czyli' rnzem 5 \Vlie-
·zorków gennaniizatorskich w łfajduikach 
os:zt-0waly 657,50 marek z kas publitcz
ych. Pewien inny ,.Vcrcin" z powti.atu 
yt-0mski egui dostal rów·nreż 100 marek od 

an<lrata bytdmskiego. W łiaidukach .niie-
które \\.rieczorkiu koszt1CYwaly ai dio 650 mL 
eden! Sypa!a na to l)liien[ą.<l'ze huta Bis

marcka, która przecież ni·e 111ajlepic.j pła.ci 
s,q111 rohotn~lrom. 

Król. Huta. Generalny dyrektor po-
ączonych hut królewslm-laurahucklld1J, 

Jrungha.run:t ma ustąpić z. urzędu niez.adlugo, 
a n.a jego m iejsce przybyć mai tajny; radca 
Hilgcr z Saarbrlickr~n ze zachodnl·ch Nie
mliec. ów pan łfilger jest 'Znianiy na Góir-
n}1n śląziku, bo był dawniej dyrektotrem fi
skalllrych kopalni w Zabrzu. łiUtger mtair na 
zachodzie Niemiec prclces z redaiktoCrem 

ewnej katoHckd.ej gaz.ety; redaktor rostal 
t.opra\.\'da: skazany, ale Hiłger s:trac.iil w ka
·yerze u1rzęd10iwej podlobno grunt pod no
gami, tak ie wyistępude ze slu!żby fiskai1nej, 
a vr.zenl{)s1i sE ę; do slwżby pry:watnej. W Za
brzu by? teni pan: również ·many jako pirze
ci\vnik katolików wog6le, a karbo1ików-Po
akó\V w sZiCzególe. Ztąd nie wiele podie-

chy, że b~n1 pan przychod!z1i ZlnlO\VU na: Oór-
1y Slązk. 

Z innyeh dzielnic. 
W Krakowie odbyla si~ podni\olslai u

·oczysoość jwbUeusziowego ob!chodu p.ól'
'W~"t>"\VeY dzfalalnośd T owairzysitwa Prz,y

- jaciót Sztuk Pi1ęknych, na1starszej il 00\i!Za.
. sluż.eńszej nai tern polu instytucyti, pra1Cm-
• ~ącej wytrwale pod sztandarem sztuikii na

szej ojczystej. Celem uśw~ęce-ni.ai tej chwili 
• parniątkowet o .godz. 12 '\\11 polurlnie w Pai... 
· fatu SztukJ., p.rz:y placu Sz·czepaflskim o
tw10rzoną zostala '\vystaw.ai jubHeusZIO'Wai, 
zamykJają.ca pótw11ełrowy okres tliziala:l'ooś!Ci 
;rO\varżystwa. Wystai\\na ta m1ządzona! z 
catym wykwa1llftem i stararuności'll, ()lc}lptn
wied'lllią chwHi obecne}, lączy duchowo ca

·'. ł~ świat artystyczny wszystkich dz1i•elnic 
ę PolsJd w jednym zespor-0nym obraiz!ie,, Po
z stęp i1 rozwój sztuka nam przedstawialiąc. 
n iWsxystkie dzr·elnke. nasze, równie śwliat 
·- artystyczny, jak 1s:połec~eństwo cale, bio-
rąc udz.ita.l w tej w·spani1ated uroczystości, 
oddają tern samem hold oo,leżny póf\v\ie

. kowym za&lug'O'm i pra<;y tej irustyitucyi 
c \.1rdzięcznem sercem .i życzend1ami, z bliska 

· z dafa ,.Szczęść Boże" je przesyłając. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. W sprawre księstwa Lippe 

1 • tfilegramu Wi1lhelm~ II. za.brat glos ·k:amJc
a erz hr. BiikY\v i na ustne ziaipytatnd·e o:
ś~za Hstowniie wJceprezyi<lenrto.w'l sei
mu księstwa Lipp.e, radz:cy haindfowennu 

• Ji-Offmanoowi, że cesairz niemiecki odsyła
jąc wia<lomą, de'Peszę absiolutnie ni·e milal 

i wmiaru mlieszania się dl() rwerwnętrznych 
~praw ks.ię.stJwa Lippe, lecz clrc·Ual tylkio po-

• <lać powódi, -dla którego ·niiie zezwala· na za
·. ,pr.zysiężenie wtl(fska. 

TŁomaczerrrie hr. Buelowa· ruie iesi zbyt 
o Iortwrme n wcale sprawy samej nie zmile
. m'a; znaczeniie tylko posiada o tyle, że wry
nika z niego starainie załagodzenia sprawy, 

• która wsz~dzie wywolafa wielkie obu1rze
n.ie. 

a . Sejm ksJ~stwa Lippe tymczasem przy. 
· .. ął .uia wnfosek komP.syi rerolucyę .nile tak 
ć ()Strą, ialk ją przed.myl rząd z. ministrem 

(lc.vekotem na czele. Sejm odlrzuca wszel
,~ kie b€zprawne mieszanie się do spirnw 
• ksi-ę.st\\·a i wzy\va Ra<le zw!iązkową, by w 

tnomwie na:ikróiszym ~asie posita!ral'a ~ię 
• fj ostateczr1y wyrak w sprawi1e dzie<lzf'ctwa 
• trollu. 

N~y. Wskutek powstania wtltoo
" j~ Pog01rszyro Slfł 1Jnacznte położenie 
o N(lemcmv w poludlniowo-wchlOdlniej Afry-
-et;; bez; kh pomocy będą prawdopiodlabnie 
- tma.ty operacye "'W'Qjska niemieckie J)rz.e-
„ ~, hererom Jeszaze mni-e}sze widokr po-
• \\"<ldzenia. Poxaitem mtożll'twem jest, że za 
ln'Zykładem wttbojów pt>dmosą po:oowul~e 
btnit bonzeb;wa.rci, a m<Yile tak.te hlotenrto-

ci z Rehoboth i inne szczepy, tak że o
prócz \miny z K.afra.nill będą Nieme} mu
sieli walczyć z. liczncmi· plem;ionamii h<>ten
totó~ . Ostatni są w możnośd sta\vienia 
do boju 8000 doskonale zbw}nych '\\tic(o
wni:ków, pomiędzy nimi dzielnych strul
ców i znakomitych jeź<lźcÓ"\\·. 

Z Rosyi. ·RosYtiska agencya telegra
ficzna została! z kompetentnej strony upa
'' ażniona do ośwjadczenia1 , że petersbur
skie doniesienfa dziennika „Kolnische Zei
tung"· o ekscesach przy powotainiu rezer
wistów w kilku miejscow<>ściach poludTI(i-0-
wej Rosy.i '\\ pra\\ dzie są pra\vd'z·iwe lecz 
przesadzone. 

Wykroczenia wyda·rZY'łY się tylko w 
czterech mJejscow'Dściach. Przyczyna wy 
kr·O'cuń , a szczególnie spląclrowanłia 2 skle
pów kol·oniialnych podana byla w spra:wo
zdainiu „l(oln. Ztg." mylnie; wlaściiwym 
po\\nodem zajść bylo to, że z. PO'WOdU' w,!iel
kiego nagromadzenia się rezenvustów;, kup
cy żyd<lwscy pod\vyższyli maczn[e ceny, 
co' wywola.fo wśród: rezerwistów oburze
nie. Wykroczenia wszęclzle sz;ybko uśmtie
rzono. Zresztą o<l-Powiiedzialność zai pod
niecenie namiętruości' spada po włększej 
części: na żyddwsk.Jch socyallstów1, którzy 
wszędzie, gdzie zbierają S:ę rezerw-iśó, 
rozpmVisz:echniają proklanrncye przedw 
woJnte naJ cz-et'n jednak niiC nie zyskują, a 
śdą.gają, tylko na siebie gniew chrześciain. 

- Na koleii baikalsklej otwaroo wczo
raj wch podągów towarowych r robotni- . 
iczych. Przewóz przezi jtezioro bajkalskfo i 
komm1·;kacya na kolei syberyjskiej <Ydbywa 
się nmmalnie. 

- W fabryce amunicyii w Sebastopolu 
wyhuichł z PO\\ro'du eksplozyi poża:r1 który 
.zniszczył wielkie zapasy amuni'cyc i przy
prawlt o śm;ierć 40 osób. 

- Carowa wdowa w ostatnich d!niaich 
ciężko zachorowała. Nel! razie twierdzą 
dzienruik·i lon'Clyf!skie, że chm-0ba cairowej 
nie jest groźną, lecz lekarze naJrnz.aH jej 
potiożyć się do Łóżka. Podobno wypadki 
woie.nine roz.stroi~y umysł carowtej tak, ż:e 
zaipaldla na ciężką me!a:ocholt:ę. 

Z Rosyi. Wobec d.onie,sh~nia łomdyń
sk!iej gazety „Morning Leader" z Kope& 
h~gi!, , )aikoby firma Rotszylda ośWiiadczyla1, 
że chce objąć oową pożyczkę rosyjską, za 

. paręką w pQlstaci1 duchodów z: monopolu 
tyitoniiO'Wego i pod wamml{iemv że obcho
dzenbe się z żydamJ w Ro·sy·i będz.ie lepsze 
- QŚW1ia<licz.a1 Rosyjska agencya telegr. na 
podtstawie osobnego upoważnienia, że kry
tyczne pol.ożenie, w jakiem z;nia.j<l1t.l'ją &ię 
frnaJn1se jaipomskie, spowodowaly eumpej
skich kh przyjaciót do puszczenia w obieg 
pogfosek o po'Cl:obnych klopotach Rosyii. 

Tylko takim manewrem wytłumaczyć 
można owe pagloski. Pominąwszy to, że 
mooopol'u· tytonbawego w Rosyi niema·, a 
z.apr<YWa<lzenie jego byłoby trud.nem\, roz
szerz~llJie podobnych wk1d10mośai· jest do
wodem wrogJego usposobienia WlObec Ro
syi i bra:kl.ll wadomośd uporządlkowanych 
finałnsówi msyjskkh, którym także na 
przysztość nic n~e grozi·. Twrer<l:z:elllie, te 
wti:ełkie przedsiębliorstwo filnanoowe rn.iagfo
by być uczyn~one zaleZJJem od warunku o 
charakterze politycznym, a w tym wypad
ku od zmiany polityk1i wobec żydów, clio'"' 
wodzi niewątptiwie polityczne! ten<lei.t11Cyii 
prziy rozsliewanfo ty.eh poglosek, p!Qcho:cł!zą
cych z kól, którym ()lbecny POtkodorwy ku1rs 
w wewn~trznej polityce rosyjskiej jest nie 
nlai rękę i sprzeciwia się ich ·interesom. 

Z Włoch. Agencya Stefaniego ·cJionos.i: 
Mrnister wojny zarzą<lzil powolan.ie pod 
brot1. popiwwych, urodzonych w r. 1880, 
z wyjątkiem należących do konnicy i arty
lerytr polnej . 

Z Holandyi. Pierwsze pcysioozenie try
bunału rozjemczego w Hadze celem rOl:Z
strzygnięcia konfli.ktu między J apanią z 
jednej stronY\ a :Frarrcyą,, Anglią, i Niemca
mi z dmgieffl, w sprawie odszkoo:owaruiai z.a 
podatek, pabrany przez Japończyków od 
-0bcych osad, naznaczono na dzień 21 1isto>
paid'a b. r. 

Z Węgier. Cala pra·sa węgierska.i i ca
ty śwliat poDit5nczny węgiersk·L zafmuóe się 
znanym łistem hr. Tiszy oo wyborców, w 
którym to liście hr. Tisza z.apowiad~1 że 
przed wnie~iernem decydujących przedlo
żeń rz.ądowych d:o parlamentu, chce z.a.o
strzyć regułamiin obrad Izby pQselsJdeJ we
g·ierskiei. Opoz.ycya jednoglośnie wypo
wiad:ai w swoich organach przelronainłe, że 
tego rod:zaju groźba jest wezwaniem ca
leii opozycyi do walki. Opozycya przyJrrne 
tę walk~ i jest przekonaną, że hr. T4sza: xo
stainrie pokonany. Organi J:osz:uła dzlietmhik 
Egyetertes · lroł1czy swói ostry artykuł 
przedlw hr. Tiszy slbwarrnł: ,,Pan.ie ·preze
sie ministrów tej bitwy' Hlie zdoła pan wy
irrać, ńie ~'Ołimy bowiem zalożyć &>'tiie 

kagaf1ca n.a usta i będziemy wal:czyli do 
krwi". 

Ostatnie wiadomości. 
Lag e. Minb~tcr księstwa Lippe Ger

vekot, który tak energicznie wystąpił 
,Z różn~th SffOA. przeciw depeszy cesarza do rejenta hr. Le· 

' opolda, otrzymał od cesarza zaproszenie 
Bochum. W Bochum c<lbyt się ziazd na otwarcie muzeum cesarza Fryderyka. 

p.airtyu fiberalne.i WestfalLl. Niektóre waż- Ba r ce Jo n a. Poficya aresztowała 
nieisze szczegóły,, znaczenia ogólruiejsze.go dwóch anarchistów, u których znaleziono 
pddamy w 111a:stępnym numerze. wielki zapas pism i broszur anarchłsty-

W attenscbeid. Podczas bójki pażgał cznych. 
górnik Tauibert górnika Tappie'go tak s.il- pary ż. W Petersburgu obliczają kor 
nie nożem, 'iż tenże jeszcze tego samego pus zostawiony w Mukdeme na 60 ty~. 
dnia umarL chłopa, armię zaś posuwającą się ku kopai-

w Essen bawiącego ks. kardynaiła dr. ni Jentaj na 150 tys. 
Fischera, o<lwiedzjl biskup paderbornski 1 Char b i n. Jako liczbę ogólną wojsk 
ks. dr. Schniei'der. japońskich na widownj woifly podają tutaj 

Altenessen. Z b~ura kopalni „l(arl" 700 tysię~y ludzi. 
skradizi(}no ciężk<\ ognfotrwałą sza.fę od Petersburg, Wrzenie P-Omiędz. 
pieniędzy. Znall~z.hcmn w niej 600 marek. Chińczykami wzmaga się. Podobno Ja-

Rottbausen. Wóz ciężarowy został pończycy dostarczają ludności broni. Li-
najechainy przez. pociąg. l(oń z.ostał za- czba Chunchuzów także wzrasta. 
hity, woźnica okal.eczony. T o k i o. Japończycy bombardując Port 

Stecie. W kopalni1 „Boni.fatrus" świę- Artura od strony morza zatopili trzy statki 
toWiaino. rosyjskie, których nazwy nieznane. 

Scharnh o rs t. Roz poczęta b u<l-0w a ko- 11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!. 

śdola1 katoHckiego postępuje raźno na- ••••••••••••••
przód. Mieszka tu także ·znaczna liczba Wszystkim, którzy .brali udz!ial w 
Polaków, którzy posiadają wlasne polskie pogrzebie naszego uk-0chanego bratai [ 
towarzystwo. szwagra Jana Pełczyka, ornz wszystkim 

którzy mogiłę zmarlego wieńcem ozdobift Malmedy. W ptO'\V'iecie tutejszym by-
la zawieja śt1ieżna. Wi~ć, że zima się f d<YkfadaLi starań„ ażeby mogiłę ~Jego 
zbtiża. pomn/ikiem ozdobić, składamy. serde zne 

1 „Bóg' zapłać". 
Gladbeck. Zn.ikl bez śladu 71 lart: li'-

-czący mbotrriik Voll z Elli1iighorst. Painuj'e 
przekonooiie, że spotkalo go ni1eszczęście. 

W Kolonii zosta.ra -0twa1rtai akademia 
dlai praktyczne.i medycyny. 

Dttisburg. Radcai handlO!wy Boninger 
podlairowat miastu1 200 tysięcy marek na 
buck>'Wę teatru. 

Roz mailości. 
W sprawie księstwa Lippe. Jak wia

domo wtadzca obecny księstwa Lippe cier
pi' na umyśłe; dla te.go z:mairl'y hr. Ernest 
fli.esterfekL był tylko reJientem księsitwa. 
\Vlilhelm II ·nie uz.naje obecni1e następstwa 
w rejoo:cyL s}'(na zmiartego hr. Ernesta! i 
wystat dla tego zruany telegram . 

l(s. Schaumburg, który jest szwagrem 
Wiilhelma II. zalożyf dwa protesty w spra
w1e na:st~pstwa w reiencyi. Jeden nai ręce 
rady związkowej, drugi do miLrllisterstwa m 
Detmoldzie 1i do &ejmu li'peńskiegc<t w; któ
rych broinll swych praw oostępistwa w re
jenicyl1 i na tronie księstwai. - Od1yby 
Scha:utmburgowre zwyciężyli, , zrodbriiltby dlo
bry interes materyalny. Jatk wiad-0<tr...oi, nde 
pobierai panujący w Lippe-Detmold stałej 
apainaity w ~t6wtce. Z3! to otrzymuje 
wielkie diOchody; na: czysto okolo m!:!lioo 
marek, płynące zi książęcego fidehlromisu. 
Dobrn te, obejmują 100,000 morgów. rol~ i 
lasu, wyoosz~ 5-tą część całego księstewika 
D niie dla.lei jak 'W1 szóstym &iesiątku miinl!o
nego stulleca; twarzyty obóekt xacięteg'O 
sporu pot11l:ędzy rządem a sejmem. Spór 
ten zalargiodzono w r. 1868. Na mocy trak
tatu• diomi'nciałnego po~VXYli~ SeQffi Ilia! utwo
rzenie z dóbr książęcych obecnego fi.dei
komti'su. r stw01rz:y~ tern samem powód! da.
głych niiedloborów finanslOwych. 

\\1tsoty kącik. 
Mtętłz.y sąsiadami. 

- Moja córka jest bardw wyksztal
cona. Przeczytała już wszystkie książki 
na świecie. 

- A moja córka:! Na· calyi.m śwliede 
nie ma tyle książek,, He ona przeczytała. 

Kalendarz . 
Ś r o d a, H patdziernika: l\faksymilia.na. b., 

Walb., (Grzmieław). 

Cz w a. Ft ck, 13 {>8.Żdziernika.: Eiwarda kr.1 

]}aloginaaa, (Ziemh~aw ), 

8 ł o ń c e ; wechodm, zaehodzi, 
Jutro. g. 6 m. 21 g. 1'>. m. 11 
Pojutrze. g. o m: 23 g. 5. m. 9 

8 ta n p e go d y ; W połliedzialek eał.y dzie:A 
pochmurno. We wM>rek ponuro. 

Term om et r wekll.ll'Ywał wczor~j 12 w • 
południe 8 st.opni R. wyżej zera. 

Raboteńsfwo polskie. 
W t 1 h e I m s b u r g. 

Od 10 października wdeczorem J>OCZ'l
wszy przez 8 dni bedzie tu sposobność 
do spł)wiedzi św. w }ęzyku JK>łsłdm. Ro
daków eachęca się, ałiy z tej SJXJSO~ 
skorzystali. 

I 

Józef Kamiński, 
Agnieszka ur. Pelczyk. 

Naboże.ństwo polskie w Stoppenber • 
Dnia 13 i 14, tj, w czwartek i prątek 

po paf. o godz. 5 na.bożef1stwo różańoowe 
z kazaniem po:lskiem, a w sobortę i niiedzlielę 
d:o poludnia sposobność do spowredzi św. 
O liczny udział oraz o u'\v?adomieniie wszy
stkrch Rodaków prosi 
Zarząd Tow. św. Mikołaja w Stoppenberg. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
oznaómia wszystkiem Rodakom i Róda-cz
kmn w Iioerde ·i calej okolicy zamieszka
łem, iż w nied:zii·elę 16 października urz.ą
dlzamy zabawę jesienną, polączoną z kon
certem i balem w domu katolickiej czela
dzk Początek o godz. 5. ~ W stęime dla 
członków naszego tO'warzystwa \Volne, dla 
obcych przed ·czasem 50 fen., przy kasie 
75 fen. Człookowile pow~nni Siię staw~ w 
czapkach j oznakach i zaraizem przynieść 
ustawy towarzyskie. l(to &użei jak 3 
mies.iące zalega ·ze skradkami, pawLnien 
przed czasem się z nich uiścić. Zairaizem 
z.arprnszamyi Koło:~ śpiew11 „Wanda" i nam 
wsz.ystkieh życziwych Rotlaik6w li Roda
czld. O nadliczniiejszy udział prosi 

J. Parzyb<>k, przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 
dooosi swym cztonko1n i Rodakom, łt ma
my Polskiego ksi~ctza w Sezerot, który bę
d!zie słucha~ spowiedzi w śrd<l~ po por. 12 i 
13 w czwartek do południa. Rodaków za
chęca się, aby z te} sposobności skorzy~ 
staH O jak naHi'czniejszy udz~al uprasza 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Hefssoo. 
donosi uprzejmie SwYill cztonkom i. wsz:y
stkin11 Rodakom z ttei·ssen ~ dkotlc)11, iż 
dnia 16 października obchodzi towaTZY
stwo uroczystość poś\.vięceni:a :chorągwi na 
safi. p. Ghlhmainna, przy lrośckle kat.„ na 
którą z.aprasza'my \.VSZystk.ie nam życzliwe 
towarzystwa. Zapraszamy te towarzy
stwa, które dla braku adresu zaproszenia 
nie odebral'y,, iak najuprzejmiej. Pros!ltny 
przybyć z chorągwiami ~ pałasZ<Uni. 

Porządek uroczystości: Odl g0<:12. 2 
do Yi4 przWn1owanre bratruich toi\\ ..tlrzysnv, 
potem wymarsz do Koś.dola. Z kościoła 
na sal~, gdxi.e nastąpi otwaróe uroczysto
ści przez miejscowego przew-0dniczącego. 
2. l(oP.JCert \.vykonany przez kapelm/istrz.a 
p. Pode:szwe z Alstaden. 3. Deklama.:cye 
i t. d. 4. Teatr p. t.: t, łfan<k.I wódką" i 
,,Og1<Yłi'l go bez mydła". Wstępne db 
czlonków bratniich Towarz:yst\.V 50 fen. 
Goście przed cz.asem 75 fen~, przy kais:ie 1 
mr. I(arty dostać miot.Da u p. Piaseckiego 
w Iiolth:ausen, u p. SumiI'1skiego i u p. Woi
ciechO'.Wskiego w tte:ssen. O ~[·czirw udz1at 
w tej uroczystości prosi Zarząd. 

Uwaga: Na J)OŚ\vięce111re choqgwi 
przybędzie polski ksiądz. 

M. Grajek; przewodn. 

Baczność Ober Styrum ! 
Dotrosze szanownej publkz:rł)Śd w 

Ober Styrum, iż w poni:edziałek drOO 16 
paź<lzt·erniika UI7Ądzam dla szan. publkzn'O
ści Jnlskiej zabawę z tailcem. ~te,k 
o godz. 6 \\ieczorem. WstePlte 30 fen. 
Na zahavv·ę uprzejmie zaprasza 

Oskar W-sllkerc, gościnny. 



~-----~~~ Koło śpiewu „Gwiazda Jednoicl" w 
Osteńetd. 

·W dzje{1 ślubu 11 października t. r. 
~asyla serdeczne życzenia szan. panu 
prtewodnkzącemu 

FRANCISZKOWI HORYZIE 
ora:z jego doi.gonnej towarzyszce żyda 

CECYLII PA WLOWSKIBJ 
życzyn1y Lm zdrowia, szczęścia 4 błogo
stawieństwa ś"~., a po śmit~rci l(róles.twa 
niebieskiego, \V końcu wznos;rny trzykrot-
11y toast: Mtoda pa·ra niech żylie ! ! ! 

Z polocenJ.a zarządu 
Marcin Łuczak. 

H~~~~~~~~~~>Mit~ 

Pisarz młody 
(tylko Polak) potrzebny -0d 1. 1. 05 lub 
l\Vcześniej do przedsiębiorstwa wielkiego w 
NadreniL Posada stała;, czas pracy dogo
dny. Potrzeba i biegłości w pisaniu. 

Zgłoszenia po polsku i po niemiecku 
prosimy złożyć pod nr. 101 R. Z. W. do 
ad:m. „Wiarusa Polskiego" \V Bochum z 
podaniem wymaiganlia. 

·-·-·-·---···-UWIADOMIENIE! 
Donosz~ szan. mojem odbiorcom, iż 

z dniem 1 października przeniosłem mój 

teres krawłeekl, 
z ul. Vercinsb.·. do domu p. ul. Karlstr. 7. 
w pobliżu ul. Kirchstr. 

Dziękując za dotychc2.asowe, proszq 
i nadal o łaskawe poparcie. 

Z największym szacunkiem 

A. \\>ojczvń1kl, 
mistJ·z kra. wiec ki, 

w Gelsenkirchen, Karlstr. 1. 

-----·--~----
Dom polski " Bottropie. 

. Do.tąd wplynęlo 1127,05 mr. Ws;zefkie 
skladld. na powyższy o~ posylać można pod 
adresem: Jan Swoboda, mistrz krawiecki, 
Bottrop. W estf. 

Hurtownie, dobry towar i tanio!!! 
Z dniem 1-r;o paźdaleralka rb. otwieram 

w WATT~•SCHEID, Johannesstr. nr 14 

hurtowny handel cygar, papierosów i tytoni, 
sprzcdawając tylko towar dobry, jedyny z pierwszorz~dnych firm polskich. 

======;:::= Za dob1·y towar gwaraDtuje się! ======== 
N o w o z a kład aj ą cym i n tere s om udzielam odpowiedny rabat, i przy .em 

dajQ najlepsze informacyc skąd dalszy towar sprowadzać aby niepopaść w ręce 
oszustów. 

Z.M.racam także uwagę na wielki wybór TABAKI DO ZAŻYWANIA kownień
ska, która w tej stronie najbardziej .zaprowadzona. \Vysyłam takową w paczkach 
U-funtowych jako i beczkach począwśzy od 25 fontów do 100 funtów. 

O łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa, Rodak6w jak najbardziej proszę. 

FR. KRAJEWSKI, 
Generalny zastępca znanej firmy 8. Kasprowicz Gniezno·Gnesen. 

Dobra sposobność! 
Swój do swego! Swój do 1wego! 

Jedyna polska destyhcya w Westfalii 
poleca szanownym Rodakom, kupcom i przemysłowcom po cenach najtańszych 

li I najlepszy towar. · 8 a 
PraW'dliiiw'e polskie ,,.,.na 

wszelkiego rodzaju, likwory, koniak, rumy, araki i t. d. 

Praw.dziwy miód kasztelański, 
· najlepszy napój dla. zdrowych i chorych. 

S p e c y a I n o ś 61 

"'Zgod.a" i „OW"O~-'WJsa". 
Właściciel: 

w B O V H U li , Gnelsenaustr. nr. 9. 
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Księgarnia Wł i rusa ·Polskiego. 
JOleca wielki wybór ksldek do nabote6stw1 I 
ło czytania, whtzarków, powlnszowa6 tt•. 

m 
m 
m 
m 
m 
fm] 

Bae·znoA6 
Rodacy w Herne i okolicy! 

Polecam szanownym 
Rodakom mój 

skład 
żdaza, 

maszyn 
prania i wyżdżymania1 

d() gotowania, szycia, 

oraz 

wszelkich sprzęt6w kuchennych 
po cenach jak 11ojtańszyeh 

Zakupione rzeczy tdstawiam franko do domu. 

Za gotówkę! Na odpłatę! 

Stanisław J·ankowiak, 
HERNE, ulica Nowa nr. 85 

2 czeladników I 
krawłecłdch 

poszukuje na stałe ga
trudnienie 

Pfotr Kaczmarek, 
w W anue II, ul. Dwor

cowa nr. 88 

Choroby 
kobiece, 

brak krwi, blednic~, rany 
na nogach, żyły kurcao
wo, leczyłam we wielu 
przypadkach ze skut
kiem. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hi.ermit bei dem l(aiser

licheni Postamt ein Exemplar der Zeitung 
Robotnik Polski" aus Bochum fiir das IV. 
Quartal 1904 und zahle an Abonnement 
und ResteUgeld 0,68 Mk. (Ze.ituingspreisli-
ste II. Nr. 112a). . ; , , , 

„Gazeta Torańska" 
wychOOzi codziennie w. Tonmiu i kosz 
tylko 

- 1,50 mr. -
na cały kwaJrtat, z odnoszenkm zK do d 
mu 1,92 mr. · 

Pismo to, mające 6 bezpłałnych 
datków, zasluguje na poparcie, gdyż d~ 
nie pracuje dla sprawy ludu polskiego, 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaist 

lichen Postamt ein Exemplar der Zeitu 
„Gazeta Toruńska" aus Thom filr da& I 
Quartal 1904 und zahle an Abonnemt 
und Bestełlgeld 1,92 Mr. 
..... ' if 
3ł Ili • 

~-t 
ł,ro 
"g Cl) 

Pot i 
Oblge 1,92 Mk. erhalten zu haben ~ 

scheinigt. 

. . • • • • • <' • • 1~ 

Kałserllcłwa Postaatt . . 

K:to 
chce czytać tanre a dobre pismo z Oicz 
zny, niech zapisze sobie 

„Pł'zyjacleła" 

z Torunia. (Thom). l(osztude l)ismo to,,. 
chodzące 3 razy w tygodniu na caly kwi 
tal z 6 dodatkami, 

tylko 75 fenyg-Ow, 
a z odnoszeniem do domu 99 fen. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei d~ Kai~ 

Iichen P<>stamt ein Excmplar der Zeitu 

„Przyjaciel" aus Tłtorn fiir das I 

Quartal 1904 und zahle an Abonnem 

und Bestelł~eld 0199 Mk. 

Obige 0,99 Mk. erhalten zu haben, 

scheinigt. 

• • . • d. • . • • • 1~ 

Kalserlicbes Postamt • e e ł I 

Jeszcze można 
zapisać na czw.arty kwartał, czyli na I 
ździernik, łist-0pad i grudzień 

„ Wiarusa Polskiego' 
Prenumernta wyn-0si tylko 1,50 mr~ 

odnoszeniem do domu 1,92 mr. 
Ktoby chciał, abyśmy „Wiarusa P 

skiego" posyłali krewnym do Polsk~, nfo 
nadeśle 1,92 rur., a gazet~ poczcile pr. 
kaq;emy. 

Rodacy ! ~łtujcle, aby wyprzeć zi 
mów polskich „blatty" a zaprowadzi~ 
ich miejsce „Wiarusa Polskiego", któtY 1 

raz taki jest wielki, jak gazety niemiecl 

Postbestellungs-F ormular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaist' 

chen Postami eLn Exemplar der Zeilll 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitullf 
preisliste 128) filr das IV. Quartal 1~ 
und z1ahe an Abonnement und Bestelłit 
1,92 Mk. . ' -

ił 
~ ~ . a ~ o 
94 ~ ~ 1: u 

'g f 
~1 

Obige 1,92 Mk. irhaUen z11 hatiet i 
&cheinngt. 

. . 
• - ern i c.1clon a1iU Wyda'Mltct\'Va „ Wlaruai, Polektego'' B--"'-w 9'1119 ' • 
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fodzie.nne pismo hidowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone 'oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wycłiodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. SO fen., a z odnosze11iem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisay jest w cenniku pocztowym 

w Imię Boże za Wiarę I O)CZJZIQ 1 
Za Inseraty plad li• za wiersz oetrtowY 15 fen., "a u , , 
oizloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. l(to , , 
czesto oglasza, otrzyma rabal - Lis~ do „Wiarusa •· 
Polskicizo•• nalety frankować i podać w nich doklatł- "' 

„ pod znakiem „t. połnlsch„ nr. 128. ll'f adres pisząceg;o. ~ek<>1>isów !ie nie zwraca. '· : 

. ~ Redakcya, Drukarnia. i Księga.mia. znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ \Viarus Polski", Bochqm. ~ ..... 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać I pisać po polsku! Nie test 

Polakiem, kto potom~twu swemu zniem

CzYć się pozwolił 

Z wypadk6w dnia. 
ff ~ 1 Pogoń za księdzem Wagą. 

Po. '"iecw .w I(amen z:arządzon10 w Mo
·nasterze, gidzie ks. Wa-ga wówczas mie
;sZ!kal dochodzenia, pewnie nie w iniruym 
celu, tylko, aby go wydalić po z.a gra:nke 
znanego z Ngościnrrmści" państwa: pruskie
go. Niestety nie zdolamo odszukać ks. 
W'/ agi, ai nie Z\Ilalezio:n{) go z tej prostej 
!)rzyc·zyny, że cZ!as jego pobytu w 
:Monasterze upl'ynąl ·r ksiądz -Waiga 
'."\Vytiechat Poli~ya lednaik wpa<fla 
m irnn.y pornysl i czyni zarzut p. A. BreJ
skiemu, że zapytain.y w Kamen przez urzę
dniikai, który wiec <l1ozorow:a~ o blirż.sze 
sziczególy, dotyczące ks. Wag~, podar jego 
adres w Manasterze,, a polkyai, mimo, że 
!Zwykła mieć dobry nos, w Monasterze go 
nie zn.a.lazła. Widocznie gniewa.i to policyę 
j, chcialaby wytoczyć p. 8t1ejslci'emu proces 
za rzekome mylne informacye co d\l osdby 
mówcy wiecowego. 

Widzimy, że WY'Stępy ks. Wag-i, który 
:itak 1dziefui1e przemówił na trzech wieca:ch 
a następnie mowy swe .ogfosil we ,.W'ia1ru
!Sie Polskim", prusakQiln bar<lzoi są nie 111a 
Tę.kę, ··więc ,chciaino go wypędzić z Prus. 
.iOkaa:ar-0 się jed'nak\, że to próim fatyga. 

,,,Sokoli" berlińscy bez dachu. 

Pisa<liśmy prze<li kH'ku dniami, że w 
myśl r-0zporządzenia prow. kolegium szkol-
11egio WJ Berlinie a1 raczej w myśr 1:1la!karu 
. irz.ądu ,.Sokołowi" w Moabioie zabronio~ 
ll.10 korzystania: z m~ejskiej sali< gimnaisty
icz:nej przy ThU'rmstra:sse. 

Obecnie ogfasza> „Dz .. Berl." ów1 CJie
lrnwy zalkaz, który towarzystw10 to otrzy
mafo, w dosto\vnem brzmieniu: 

:', Be.rli'Il\, dnfa 6 października 1904. 
', Do zarzą d>;u 
.ifo\via.rzystW'aJ glimn. „Sokół 
'k. na ręce p. Ju.l~ana Lange 
Il p.rzy Dem1mi11erstr. 33. 
1 Z poleceniiaJ królewskiego kolegium 
~.zkolmego d'.onoszę. Panu ·co następuje : 

Pm mhJJister oświaty wydal decyzyą, 
ie ()dJdaiwain~e sal giirnnastycz.nych do użyt
!ku p0lskiemu Towarzystwu grmnastyczne
mu ,,.9ok'ót" z powiodu jego politycznego 
sta'l1lOW1iska, sprzeciwiająicego Slię interesom 
!Szkoły i ogólnemtv interesowr par1s.twa niie 
lmOŻe być przez ~nspekcyą szlrolnąi tolero
twainem~ 

Z tego pewoou nakaz.ujemy Panu (sicil. 
rrektorowji) J.aiko instancya na-dw:rcz.a, że
lbyś Pa:n od początku półrocza, Zlimowego 
!Sailę gimn<l!styx:.zną d1a Towarzystwai „So
kół" u1i:at 'Zamkni·ętą i. alonkorn1 lj.ego v. -stę
'PU1 na 111i...1 zabroni!. 

Z poleceirr.ia 
podpisany rektor 
21 szkoły mi'eiskiej 

Par1stwo zostafo więc urato\vanf1, lecz 
bohaterski' czyu11 p. Studta, ministra -0świarty 
·może dla niego samego mieć skutki niemh:te. 
Bwdynld szkolne na1eżą bowjem do ·mia\$ta 
!Be11łirn:ai, który jedy.nie nimi1 rozporzą<l'.za. 
~aida: miejska BerHna 'Z.aiprotestowala też 
już eniergkxnie ·przedw narnsze:niu sa1mo-
1rząd)u mi.last.a. a inadburm.istrzi Kkschner 
bard·zo stanowcze zauą sta'l1mvisJm. 

„Górnik" gewerkferajnu streikuje. 

Ojciec "Górnika" „Bergknia.ppe" ogla
. SZa\, że ,,,Górnik", który. 'd1a latwie}szeigo 
lll'prawia.nf:ai lapi~hłapstwa przez'\val się 

,,Górnik1em Polsklim0
, w tym tygo:dniu nic 

.wyJdlzie. 
Ni~ wiemy1 czy pp. Buclrruer ~ towa

rzysze wyjechaJł do wód, by n:aibrać oo
wycbl sfl do walld przeciw górn:iikotm Po
la!lrom i „Ziednoczen~ui zaW'OdQWemu poł
sldernru0, czy też ,,G.órnik 0 wpadl na t~ 
samą; choro~ ro smutnej pamięd ,,Przie
wt>d1J1ij( na obczyźnde". 

Telegramy. 
T 'O ki o. Potwierdza się obecnie wia-

. domość, że 18 września natknęła słę lranQ
nierka japońska „Heizen" na młnę podwo
dną 1i zatonęła. Z załogi wyratowano tyl
ko 4 ludzi. 

B er 1 i ~ Nłemiecki atache woiskowy 
książę Antoni Hohenzollern udał się wczo. 
mi na pole walkl do japońskiej armii man-
dżurskiej. · 

Ber 11· n. Do Rady Związkowej zwró
cił się także w sprawie księstwa Lippe hr. 
Jerzy Uippe Biesterfeld-W eissenfeld o
świadczając, t.e jego prawa do tronu księ
stwa Lippe są większe (}d praw księcia 
Schaumburg-Lippe. 

P r a g a. Niemcy nie zaprzestał/i ob
strukcyj w sejmie czeskim. 

Barce I o na. W Willa Nuewa are
sztowano trzech anarchistów, którzy przy
·znali się do zamfaru wykonania zamachu 
Ill\ króla Alionsa. 

Polacy na obczyźnie. 

W sprawie obrazy p. Ga· 
jewskiego w Herne 

otrzymrujemy, co naistę:puje: 

„Nai mocy§ 11 praw.a prasowego pr-0s.zę 
Sz.ainowną Rooakcyą o umiies1~czeni·e nia.stę
pująicego sprostowa'lllia1: 

Na twier<lizeni31 panr Jana Gaje\\"'Sktego 
z, Herne w numerze 232 ;,Wiamsa· Polskie
g-o" 0<1lixY.\vi.adlam:: 

1) Nieprawdą jest, jakoby u panai Ga
je\vskiego był ktoś z redakcyi .,Dz1imnika 
Pol'skiego", gdyż współprooownikiem re
dakcyi ,pzie111ni!lrn Polskiego" n:ie jestem i 
z: polecenia tej'ż,e: w H.erne nile agitowa1f:c.m; 

2) nieprawdą jest, jakobym twierdził, 
że t,Pastęp" um~eszcza ogloszenia firm ży
dowskkh ~ .ż.e firma p. I(omen!dlziństkiegu z 
Drezna! jest żydowską; 

3) nieprn\vdą, jest, jakobym \Vy1szedl
szy od pana Gaiiewskiego, uiyl ohydnych 
wyraż·elt, które mi pa:n G. podisuwai ai któ
•ry1ch tutaj powtórzyć si~ wzdrygam. 
Twierdizenie to nazw,albym brudnem o
szczerstwem, lecz tkimaic.zę ie sobi1e tem, że: 
nie jest onoi tyle wyn[kiem zleli inteincy~ ile 
plodem rozo:gnkmej fantazyi. Z nie:ci'er.pli
wością oczekuję procesu, którym mi1 panr O. 
w korespondencyi groz~, g<lyi da 0111 totwa
rzyszowr memu panu Ignacenm Beresz:yń
ski·enm z tterne sposobność stwierdlzenia 
przysięgą, że dO'l1iesienie p. G. najzupeł
niej zmyśłoine. fożeH za1ś p. Gauewski 
skargi ·niezwlo:cznie m~ nie wytO'CzY,, będę 
zniewolony, sam na. drogę S4,dową się u
idaq, by go <lo od\\''101.ania obrażatiącyd 
mnie twierdzer1 zmusić. 

Dortmund, dnia: 8 października 1904. 
Jan Kwiatkowsk~ 

administrator nDzie111nikai Polskiego". 
Powyższie rzekome sprostowanie nie 

o-dp.o'\Vtel!da arbsolutnie § 11 prawa pr,aoowe
go, ale zamieszczamy je, bo kaidy zacze
pionyt nllal pra\\'10 ido obrony. 

ByHśmy przypadkowo w1 możności 
prz.ec:trożeniaJ powyższego p. Gajewskiemu, 
któryi nai to sprostowanie talką dak odlpo
.wiedź: 

„Wszystko, w poprzednio pisałem, jest 

prawdą i ani· sJo\.va z tego nie cofam. Po
niew\aZ pani z Dortmundu chce mnie za
skarżyć, przeto ja· nre be<fę pmrzeJbował 

·wytacz.a:ć nm procesu i będę oczekiw.at 
\Vyiaśnienia spra.wy. 

Jan Oajewsk:l, balwlerz". 
Zamiesz:c'ZaUąc powyższe pisma uwa

żam,y sprawę <lla mas zai skof1czoną, resztę 
niechJ ci panowie pomi~zy sobą zalatwią. 
IYbir\vloo tylim rzu'Cla! światlo na P~ Jana 
Kwiatkowskiego z Dortmurudu, że teraz: się 
wyp~erai \\l'Sp-ółpraco\Vlnictwa WI redakcyi 
dortmundzkiego ,.Dzierunika;, podczas gd-y 
na jednym z; wieców w Oberhausen zaJIJY
ta!ny przez: przew1odniczą.ce.go o zawód 
p:rzedstawir si~ jako „wspótpracowniik re
dakcyjIJIY Dzienn~ka", co sami s1yszeliśmy. 

W sprawie braku opieki duchownej 
'V • łlhelDl8bur;a p. Hamburgiem. 

W Wilhelmsburgu. mieszka stale prze
s·zło. 3 tysiące Polaków. Mimo to regular
nego ruabożeństwa: polskiego nie mamy 
.niestety. Od: czasu dro czasu tylko przy
bywa do Wilhelmsburgai kap!an, który 
w1laidai językiem pol'skim. 

Teraz taklże jest sposobność do spo
wiieidizi1 św. po polsku, boi IO bm. przybył na 
8 dni1 polskt spowiectnilk. 

Chociaż n.as PolakóWI tu 3 tysiące, a 
niilmiców-katoHków tylko tysiąc, to mają 
onr 2 księży1 a Polacy nic r zaledwie 3 razy 
d:o roku przybywa pQlski spowh~dniik. Tu 
koniecznie po1winni·śmy mLeć jednego księ
dz~ Polaka i. oo nLe<lz.iełę i śv,'!jęto kazanie 
pol'slki·e przed południem podlczas Mszy św. 
z śpiewem polskim. Bardzo tu w 'kościele 
'jesteśmy upośledizernil, to też: ostatocznie nie 
dlz.iw, że niektórzy f>Qlacy, zobojętnieli dla 
wiiary ·i mówią: ,,,Co tam pójdę na nie
miec'kie kazanie, lepi·ej pórdę na zebranie 
socyalistów, bo tam po połsiku gada.Ją, wi·ęc 
wszystko T'O'Zumi·em." Kto. tak gada, źle 
mów~ ale to s~ owoce brak.UJ opieki ducho
W1Ilei w języku oj.czystym. 

Spiew polski tei bardzo słabo ro7;Wi
nięty. Trzeba podczas nabożeństw! pol
skich tylko te pieśni śpiewać, które wszy
scy znatlą. 

Zapytać też trzebai, jakile slrutki1 braku 
dpiedd dt11chownej tu się uiarwniaiią? Oto 
~obojętnienie d'la sprarw ·reHgijnych epraz 
większe. Gdy ksiądz polski przybęd2ie, 
a zdarza się, ta może 3 razy do roku, to 
nie wszyscy śpieszą do lkościolai. Niemicy 
mówią, że .nie opłaci się polskiego księdza 
sprowa<l'zać, ·choć my więceii ztożymy gd'y 
jest połskie nabożeństwo, niż ksiądz polski 
otrzymai na po;drói itd. Za'Z.naiczyć też mu
szę., iri ~hcemy księdZa, który gtos·ić 1nam 
będzie stowro Boże, zamiiaist wymyślać, że 
pisujemy użalenia -do gaz:et na upośledza'
ni·e nas Wi kościel·e. Pewnie też trz.ymają 
się znanego hasła! hakatystów\ którzy gto
szą:, że Polacy są tylko na to, aiby „JX)datki 
ptacić i gębę trzymać". 

Rooacy l Starać się wimniśmy, aby 
wreszcie dano 1nam księdza Pol-alka. Zrwo
łajmyi wiec i wyślijmy petyicyę dQ władzy 
<lu.chowtnicj ·W tej sprawie. Jesteśmy kaitio-
1ikarrni1 i· chcemy nimł pozostać~ ale dla te
go właśnie starać się winniśmy o wystair
c.ziającą ()lpiekę duchowną. I(t<>' n.as za to 
wyzywać będzie, to .nie kato-JiJk, tylko nie
dlowialrek i hakatysta. Końc.zqc wo~ann: 
Rodacy zw<>:lajcie wiec i stairadcie sh~, aby 
nam wy.mierroną, została w kościele spra-

.wie<l'lhvość ! S. J. 

Ciekawe posłuchanie u biskupa. 
Z Baukau1 piszą nam: 
fak Pdl:acy bywają ,,rówooup-rawnie

ni" w 'Cllzied'ziinie kościelnej, o tern mieli.śmy 
tu w Baukau znów sposolmo'ŚĆ na-0cznie 
się przekona-ć. 

Oto 30 wneśni~ oowiedziJ nasz koś- ~ 
ciół ks. biskup z Paderbornu. Już na: dlu- . 
go przed! jbgo prz.ybydem rozwinięto gar- ~ · 
!iwą agita'Cyę), ażeby jak na}więcej pieni~~·· ·, 
'dtly. z.ehrać na koszta! przyjęcia. 'Fu i o 
Polakach nie zapomniano, tyllko star~sie 
żeb)ll liak najwięcej na ten >Cel od nich ze„ 
brać. Ale, że Polacy też ra~ipy szl~o- „ 
bierz:mowarniia:, otem, iaby im Sł~tarano, 
o polskiego księdza, który by im udziiełił 
nauad o bierzmowa:niu i slu.chal spowiedzi 
św. przed bierzm<YW!a!niem, o tern nasz ks ... ' 
•proboszcz. ZJUipelnie zaipomn1'3Jf, alPOO teźj · 
byt tego z.dan.Jia, że w jego parafii h1ż si~. . 
Polaicyi tak <iaileko zgennanixowa!Q, że iu:Z 
ra.iziem z niiemcami mO!gą się spawi.adać i , 
słuchać nauki? Jeżeli tak sądzi1, to się . , 
bar<Wo rnytr. 

Wiiadomoi powszechnie, że aest n.as tu 
polslkkh parafia:ru wieiłe więcej, jak 11tiemie
ckiJch. Mimo to mieliśmy tu sposobność w 
języku ojczystym się spowiadać poraz o
statni na początku maja, a więc jut temu 
pięć miesięcy. 

Gdy nasz: teraźniejszy ks. proooszą"' 
oo Baulkau przybył, to przy kaiżdej sposo-.. . 
bnoścr PoJakam <>'b'ieicyw~l starać się . o 1 : 

wystaJrczającą opiekę du.cho-v.r:ną. -..T er:az ·1: ~.· 

jednak Polacy jego szczerość poznali. . : " ~ · „~. :,, 
Polacyi wysłali deputacyę do ks: :b~;i.„ .~~ 

skupa, gdy byt w Baukaiu, z pmśbą,;.aieby ;. 
śmy dostali' polskiego kapfana, oraz M:.~by'..r~.:!r' 

śmy w niedziele i święta przed polu<tniem 
mogfD pcdczass jednej Mszy św. śpiewać· po". „ , 

polsku' fi usl'yszeć po!lskie kazanie. ' · Af e 
cóż r Ks. bisk'Up. zostal przez- ks. probosx._, 
cza wic:z:eśnfie poiniformowany na. naszą tllit.-t·~. i·ł 
korzyść. Na posłuchaniu: Pola.cyi ani d<J ·' .~ 
głOSi1U się nre: dlostalii. Gdy ich przedstawio• 1• ,1 

nQI, to ks. biskup sam się do nich odezrwat: 
Moil dr()ldzYl~ w te;i sprawie niic zrobić nie , 
można, bo db }X)lludlnia nabożeństwa zmie
nriać inie można, ale po pQfudniw nikt wiam 

nie 'Przeszkadza, po poll'ud'niu1 możede so
bie śpieiwać, ile wam się: pod.loba:. W tem 
iks. proboszcz s'ię O'dzyw.a do ks. bisku1pa, 
że msz: ks. kapelan się u;cz:y po polskUJ, to 
r )źłlliej będ1ziemyi mieli wr~cej spo.Wbno
ś<:il dol polskiego naoożeńst\va. Następn1e 

zwróci~ się ks. prolb. doi Polaków, żeby .tut 
tą ~prawą ni~ trudzić ks.. biskupai, bo nie 
ma wi1ele czasu. Wi-ec nasi Polaicy Jak we
śH tak wyśli1• An~ do slowai njle rostaU do-
puszcz.enL . 

Od.zre więc teraz błed111i Polacy roomy, 
się udać? Jleżeli nam przed po~udntem .'. 
polskiego naroożeństwa nie dadzą, to niech .. 
się nie dzi.wią,, że na popol'udnliowe też ma-
lo kto pójdzie: Nie Jflas'Zą winąi, ale wiact.ziy' t I 

duchownej, że socya.łiści jiuż tu w Bawlsau " 
góntią. Ale Bóg, choc nie rychliiwy, ale· ' 
sp.rawiedliwy ! ~ · 

Rodacy r Stairać się mu.simy, aqyiśmy . 
na:bdżeństwo p-rzed' poludniem co nii~dz.iel~, . · 
z połski·em kaizaniem 1 śpiewem mieli. Wy- .· 
stać trzeba jeszicze petycyę. ·A gdyby 
nam sprawtied.lLW10ści nve wymierzono. choć 
ks. kaipelan wród z nauk~ wtedy, Rodacy 
am fenyga nii'e da1imy, gdy ko~ktorów do 
n;a:s ks. proboszcZ' przyśle. Pamiętajmy 
przytem że winni nam d'ać nabożeństwo 
przedl po~u<llniem\, w przedwnym1 bowtie.m ' 
razie musielibyśmy ich uznać za zd'rajcówt 
sprawy kartolickiej. W końcu wotam: nie 
ustawajmy w naszych staraniach! 

Jeden z parafian. 

Jeszcze wybory 
w Pszczyńsko·Rybnickiem. 

Pp. Kowalczyk. i Pieclmlek, redakto
rzy MGórnoślązalka", ogfaszają, co .nastę
puje: 

1.,W pismach nierrlieckkti, tak 'Centro
.wycłłl jak niektónnch innyc~ pojawiła się 



JX>grosk~ ·powtórzona już. przez niektóre 
:pismrf'()łsikie, jakob1 przy wyborach ści
ślejszych w, Zorach p. Wojdech Korfanty 
naklaniatl polskich iwyborców. dtll ocklania 
głosów konserwatyście. 

Wobec tego oświa<lczamYi że Pogłos
ka: ta nie zgadza się z prawdą. P. l(orfan
ty po wyniku wyborów głównych jedynie 
naimawiał wyborców, połsldch w myśt u
ch1wały oboonycb w Zoraich pełnomoc.rli:.
kÓWI P. K. W. dI:i SJązka, aby się wstrzy
małL od1 głosowania w \\-yborach ściślej
szyoh ..... iWprawdżile pod koniec .wy.borów 
konserwatyści zwracali się do p. Kortan
tego.t>i przystanie im do pomocy 12 wyoor
cÓWl Pl8łskidli, ale p. l(ońanty z obU'rze:niem 
odrZtl;oił_ ·ich zuchwałe żądaini·et, iak ro li
czinil :wy.barcy mogą poświadczyć. Nato
miast pra~· jest, po pierw·szet, że pan 
Ko~k jeszcze przed rozi:>0częciem 
wyborów gtównych wyborcom polskim 
o:d:~ral. na. zapytanie, czy wolno mi 
gtooować ·na wypadek ściślejszych wybo
rrmv.:·ma-dronserwatystę, że sprawę tę zaJla
twi.ć-:tJI~· tz: :wta'.Stlem sumimem. Nai to 
ośw:~atkz.yl9 · kHkumstlll, że w tym wypad'
klll -~Sl'r.ą. k;cmserwatystę, aby zacięty 
wróg nochu rnarodiowego, w oczach kh sto
kroo-gorszy. od konserwatysty, nic odniósł 
Z'Wyti~~ . Powitóre, że pod:czas wy.ho
rówt1Wł · ettszyd11, gdry nwn niiej po.d:pisa
nyn:ł1!1donh:sionJO, iż wplywowv centrowcy 
mxtmtt.i:t•'Tlaszą organlzacyę wyborczą i de 
nroraHrziwi?t ··'Wyborców polskich, n:aklan'.ai
jąc .:ich ."VQŹbami: d!o o<ldainia gtosu ks. dr. 
Stephainm\rr„ i że znaczna część wybor
CÓ'\V"''fJOłski'ch - ·tym groźbom ulega, wysta
liiśnfłłniżej ~podJpi'sani killru wyooric&w: pol1-
~ilch :.na1 ·· sal-ę, ·· ahy przechylili szalę xwy
.cięstwai na ·:stronę µana Rzesnitzka. 

Uczynii'lilśmy to w tern prz.ekonian·L'U, że 
ks. , ~tepłtain jest ni1e'hez:pieczrniejszym 
iw.rogi~łHf. ruchu -narodQwego od p. J(zesni
tzk~ .ctOO~j . z ·teif przyczyin·yb że centro\v.c y 
post'm\w~ kandydaturę ks. dr. Stephana nie 
tyl~•"l?!/ · zl'ość :?Qlakom, ale wyrarźni.e w 
tym celu, aiby ubi:ć po:tskr mch narodlowy 
oo ~ku. ·Mamy mocne przekonanie)) że 
:c~rok ·ten, przyslUJŻyłiśmy się spra
wiet n~vrodowej, w ka.żdym ra!Zie u'SUn.ę.li!.. 
śmY ·~ cztawielra; · który w inaszeti <lizilelru~:cy 
mógł nam wyrzą<l!ził większie sil.rody o<l 
kon:sfo:wałysty .. 

Inne gazety polskie pros.inny 01 pmvió.
·nzenie powyższego oświad:cz.e'I1Ji;:1J. 

.r • ·• z sza'Cunkiiem 
Jan l(ow.ak'zyk, Jatll Piechttlek, 

· ' redaktorzy ,,Górno.Mązaka". 
Wr~s'zdei pórusrono więc x Górnego 

Siązk.af::taik drruźliwą sprawę rmdW10jenńa, 
któ'~ · tJO;Wst~la pomiędzy Pola.kam~ przy 
wiyt)ijł~cłt· ściśleJszy.ch w żoracll. 

-Ntestety W'yjasnienie powyższe pp. 
Ko-wałceykar i Piechwlka: .potwierdza wlko 
musze wo;orajsze wywody. Wielki.e!f je-

RES:m;tRBK~URI 
PoW'le§~ 

J. I. l(~wskiero. 

{Cłu chtlsz;y .) 

IV. 
HrabEia .Sulejowskf, xatm~siikawszy w 

no'W'ooabytem · ma§ątklll, tyJe urial do czy
ni~, iż,.nm .ncikt za złe brać nie mógl, że 
si~ · '1.Q .sąsi®ów nie spieszył • Sairkano 
-wp~le, iż może magnat z prostą. szla
.eh~ -~ nie chce, lecz istotnie w oowe.J 
rex,y4eocyi .nilicpodOOn:a byto i(llŚd przyi
mioWać. 

Dottn byl 'Z'ruJnmvaniy~ z:niisu:zooy i rwry 
maigaJ„wielklch nalda<lów. Part Sullej<Jw1skł 
miait„pbeni·ądze, wicie s~1 ] upodlabania 
'Wl eleganicyi. W kHkai W1i~ dopiero mde.
stęcy;. palac, d!zie<lzńniec i cale otoczenie 
przybraly .ininy wygląd. Naówicz.as ~ 
]uiż ·nie przeszkadz.alo zawi~ać stosunk~ 
a clwcńa!żJ hrabia nie okazywał oo tego 
ITT~ieJ&zej ochoty, zrozumiar jednak, że 
nie rt.alcżaJ'o zamykać się i narażać na z.le 
jezykL Z reznnacyą tedy kazał sobie spi
sać sąsiadó·w:. i,o<lk1~tl!aJa.c z dlnfai na d!zień, 
w końou obja2:d r()'ZIJOC~. 

Jedrtej Iriedziew wybrail S1rę do RYTI
goldach, o kh gościnności i serdecmem 
samej niedz:ieli ·byl:i w Żytkbwti'CQ!Ch r Ce'S.i11 
z Jtrli:runem na obiedzie. Hrabia powita.1 
uprzeamie Ceicyllę,, oświiadcz.ając gosipod.a
.r.:z:omlli1 ~"'Jn't· ma PTZYbilTUOŚĆ ·2'.rułt ją. dla
~iej.r ~PQtnte:l . ~JiżJ:ł i się <h ~uik.atli, oka
zująd. ~ie chęć bli.ż&~Q ~la. 

. ~ wraiz z ~ poczuł 4}a 

~ wiclk:ą' ~ymipatyę, łtónt W· ł 1lt1-
~"fWJ·~ ~, • ·• 

~~~~..,,,~-

szcz.e, bardiro \\ ;elk~ pracy ~rzeba na 
polu narodow.em na Górn;-m Slązku. 

Uroczystość polska w Wiedniu. 
Z Wiedni:a~do „Nowet Refonny": 
Nasze stowar.eyszen.ia tuteis.ze przygo

towują się do pidrneli, w:iekie.i uroczystości 
narodQ'ń'!ej na Kahlenbergu1, dzięki ofiarno
ści nad~nej rz.eźbiiarza krakowskie
go p. Kuleszy, który cl:la uczcze:niai wieko
pomnego zwycięstwai polskiego poid Wied
nieun, odniesionego nadl Turkami w roku 
1863 przezi króla Jana Sobieskiego, ztoiżyl 
w darze prześliicznie wykonaną tab1kę pa
miątkową z czarnego mannum w biały"'Ch, 
ozdlobnych ramach mairmuro\\'}<"Ch z prze
znaczen~em wmurowainia jej ze-w-nątrz w 
mury. kośc.iol.a na Kahlenberg-u. 

Taiblrca; ta jest doskonialem dzilelem 
artystycznem. Rozmiary jej okaiza..le, o
zdoby wykwintm; bez wszelkie.go przela
oowaniai 3! wszystko razem składa się na 
całość, godną pamięci wlielkiego ·czynu oo
hart:erskiego. 

Ramy z białego rnannuru, wsp.arte u 
·<lotu n.al polskim orlei, jednlQg<towym, ui któ
rego stóp widać emblemata i' trofea .\v'()'jen
ne. U góry wznosi się pótkole z k~Lem 
u szczytu, z~wierające w wieńcu z li'ści 
wawrzynowych medlalion z podlobizną kró
la1 fana III w płaskorzeźbie. Nai wtaś011wej 
tabliicy z czamego mam1um '2mlajduJe się 
naipis po polsku i po ni:emiieclcu : nai łew-0 
niemi·edd, .nai pra'\V--o polski, który opi:e\va: 

„N.ai pamiątkę, dnia 12 \Vrześniai 1683 
r ., w którym za łaską Bożą; król polski 
Jan1 Sobieski postawił ołtarz w mis:oc.zio
nym przez zaciekłą d!zilCz ta·re.cką kaiśde
le Kamedtutów na Kahlenbergu, nai któ
·rego stopniach wys.Jiuchawszy mszy św. 
i prz,yją;wsz:yi k{)[rtt11ruią św., wyruszył na 
nieprzyjadól), któryd~ oo czełe S"'W"ego 

d'Zie!nego Vv1Jliska: pobil ~ z:musit <lid 1u:Oie-
czlki i tern nietyl~ Wiectef1 U\rnlntt od 

oblętżenfa, Ie.cz także calej cię:hlm udśniio
, inej .Europie opiekę i biczpieczeństwo za

pewnrit." 
Polskie sto\v.ałfzyse:e111iia: „Strzecha", 

•. Owiazx:ht", 1,0gnisk-0", ,,Związiek. litera ... 
oo polski", ~,Bibli.otteka ~"i ,~&xkóf", 
,.,Ofc'zyzna", t,Przytulisdro polskie" i r,Poro
nia", utworzyły komLtet, zlożony z: p:rze
szło 30 osób zaimmący się urzą<lzl~nłem u
roczystośd ocfstonięcia pamiątkO'Vtęj ta
bliqn oo murad11 kośc.iiOla na Kahlenhergu. 
- Na uroq;ystość Ziaprasrono Henryka 
SienkJiewicz,ai, który 7™I wyg.losić odczyt. 
Obiru:al przybyć. Ponieważ atoli nie mógł 
)est\;ze dokta<lnie oznaczyć dnia przybyCi:a 
<lJai tego komitet oczekqdą1cy PO<l tym 
l\W:ględem 'S1.anof\.\;'1C:Ze~ OOpowiedzll, nre WtY'

znaczyl jesi;c'Ze dtn.iia, •W którym si'<~ uroczy
stość ()Jdlbęd:Zie. Prawdopodołlnie aitoU 

- Nie bylem - rzdJ u l)a'l1stwa, bo 
mu nie ~„·yp<td:ało teraiz się naprzykrzać ... 
Pa'~ Cecyli moieby się na mnille pogni'e
wała. Ale proszę dę, pa.nie Julianie, bądrź 
mi! przylfaclelem r Qdrw-jedzaj !... Se~ 
dę o to proszę. 

Julek przyrzekł ~ uśdsnęli się za ręce. 
(}prócz hrab-iegoi Cesi i J~ bylo il. 

państwa J)Odllromorzych cbl.ia tegoz wiec.ei 
osób, aJe painna Cooylia!, l\.llllika:tąc ~iiepatrze 
bnyieh z:n.aiomościl, wysun.ęłai ·się . dchutlro, 
sP.adla na wÓZek r Jtclek od!wjózf ją; do~ 
mu. W drodze rozmawiaili wiiele o l(yn
goiclaich, o heh iQŚCil1l'I1lo.ści t serdecz:nem 
przyjęciu. Sam,a, podkomorzyna, którei je-. 
cfynaiczka nu&ifa si ę, bardzo byla: radai ze 
znalezienia: takiej, jak p~mna Cecylia towa
rzySZ'kr. Oboje przytrnowali ttorys:z.ków 
ze staropolską gośdil1lfll0ścią, eł~' odzwY
.cZaien1i oo tych dOwodów życzHwośc.t, tern 
w~~ czutt wdzięczność. 

Wróciwszy do domu, w IltOg'U' zastali 
ksH ędlza l(u1ebi.akę. 

- W Imi-ę Oka i Syna - odez:w.al 
się. - Nie mx)gtem uJWierzyć, żeście pań
stwo wybrafll się dlO Żytkowic. Cóż to za 
cud?... Co do mnlie, Panu Boit;u <lrziękuję. 
.Rynfl'Qldów z:arwsze' wysoce sza.cowalem 
- are teraz to idt chyba pod niebios.el W'Y
oosić będę. Zabi 1iż kff1na Sl.aiw'czyf1skilm !... 
To dnbrze, b.air<fzo dobrze!... 

- Zdiade mi stę mój okze - ])OW:Ve

dzialai Cesta - że ,rni.~y naniii, a Shtlw
czyńs1dtu już ra'Chunkt zamkni ~te. 

- Po botemu. tak być powimro - c
&zwat się wikairy, wxdyicbaJa_c - ak czy 
tMnJ w sercach ty~h ludrz.1 .ure zostat kwas? 
oj I n:ie -r~ L ~u.row~i() podb.
bn:o ·mów koty 2e . ~ drą. ~ięty I 
~ chaM-tet łtuiny nie dal~ tak , 
latW11 ~. tombąrdriei, il ~-

. iY' md $e 1i1mie łeł sweat gust®,w~ 
~ .. ; 

przypadnie na dzień 16-go lub 23-go ~
dzierni.ka. Dużo gości; zapawiedziało przy
by-cie. Wydana także będzie jednodniów
ka, z której czysty dochód' przeznaczony 
będzie na sz:koly polskie we Wiednh1. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Nie ulega ()hecnie iuż żadnej wątpli

jwośd, że Rosyanre zmienili taktykę, tylko 
nie \Viadomo na jaik dlugOI. 

Reuter donosi, że Rosyanie przekro
czyb rzekę ttumho i zaczepili stanowilska 
j.apo11skie. Japończycy wysunęli bar<lzo 
siln-,, oofuial oo pól'rroc. Z Mukdenu de
peszują, że calą niedzielę .trwaitai walka 
<l.zia~-0w.a glównile w centrum i rua praw.em 
·skrzydle armiY rosyJsJdej, Japończycy co
faU sile wszędzie. 

Ment rosyjski oświa<l'czyt \V Cziru, że 
od czasu ost.atniego wrelkiego szturmu nie 
bylo p.otycZ);!k poważniejszych pod Portem 
Artura. Japoi(1czycyi bombardują twier
dzę codziennie 3 d()I 4 godziur. Przy wz.gó
•rru !czan zidiobyH. Japończycy rnnieli waiżine 
stanowisko, z którego kh jedn.alrow'oż wy
~dzUy. dziatai rosyjskie. 

Weiclil111g telegramu z Szangauu oświad
czy~ pono jenerał Stoessel, że twierdzy nie 
utrzyma <lfożei, jak do końca 11stopada. 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol

skich kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus izachodnieh Warmii i MaZUt'. 

Pelptiu, Semi:n~ryum <iuchowne liłczy 
obecni:e 54 alumnów, ~ to 15 wi czwartY1ffi 
(natjwyiszym) kursie., 10 wt trzecim, 9 \V 
drugim i 20 w. pierwszym kursie. 

Malbork. W dnht, w którym cesa:rz 
00.wiedz·il zamek, 6 b. m., ~ąr kto.ś miecze 
wielkim mi-strzom Win rychowi von l(n~p
rode r ttennanr0wi1 von Sadz.a:, którzy z 
dwoma, imymr mi1Strzami ota:cz~ą romnLk 
Fryderyka Wielkiego przy zamkiu . 

Puck. Pol.ów węgorzy :w tym .roku 
jest oos}"ł obfity. Niestety, mieszkafJ.<CY 
tamteisłr bardzo malo z: tego klQlrzysta:ją. 
Skoro bowiem przyp.łynie lódź rybacka do 
brzegu, czekają już tam na ni'\ liczne ha:n,,_ 
<ltarze, którzy w okamgnierrht to.war roz
biorą i wysylają go do G<la.ńska ii innych 
wi·eikich mrast. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiege. 
Poznań. Syn q:auczydelsJd PołaJdiem. 

Czy ·to IDWJ.rwe w d!zl:siejszy<:h czasach? 
Nie chce się teltnu wierzyć. a J-OOniak po
dkJbno aświOOcz:y~, Jak oon0s? .,1Pos. Tage-

Wliadornośd, przy'lfłiesione przez ksi~
dza KulebiaJkę, o potżydu Mazurowkxów 
były prawdziwie. Stairy Sł~czyń'Sk:r te
raiz dopiero mia:rkował, iż źle zrołlil, wyda
ią.c córkę Z3! taki.ego gbtrra, aJe było już po 
niewcz:aisi.e. A że za powód do tego po
spiesznego kroku YJWażał Henryka wrięc 
wdB.2 nairz.ekaJ, że mu się Horysz'ków nie 
ud:alo wykurzyć. Ile razy wspolmnia{ o 
:teirrt, burzy l si~. 

- 0, ten Szmul pe"\\"I11o 00stal dobrą 
lapó'wkę„. aJe żeby by~ chdar przyjąć o
cPerrnn.ie, dlałbym Tiilll' 'W!i~cej. 

Wszystko to zapóźno przychic!dzlo, a 
tu i eszcze jak na złość, rodzi.na tak sza.II1i0-
wam iWC Ryngol<lów wwz]ięt.a się rehahil
tować tloryszk ów. 

S!awczyński'ego to dlohijafo. Przy 
piienvsrem spotlrnniu z podkomorzym nte 
mćgl :si: ę wstrzymać. 

- Cóż to styszę?.„ Państwo z Ifury
szkami w kornity;wiie? - zarwo!a!. - All4 
bard.w win'S'zuję, be.rdzo wilnszuję !... Oo
tuJcież piańsh.vo wyprai~ <llai parrmy J adiwi 
1(, bo pan Julian nie orniiesz:ka. .. 

Podlocanorzy me cz.ynil zi~ Slaiwezvń
skim wielkid1 ceremonii, i zwykle trakto
wa! g.o przez „ty". 

- Sluchai ! - rz.ekl - przez ciebie 
m&wi1 żal!, wi~ ci przebaczam, a.l>e rozpatri: 
si.ę w spr4twie, którą wznawiasz. Kto tam 
wiecel witnitm? 

- To .ia'SZ'Czurcze p1em:ę.„ Wiedlzlial 
P~ ~ d.1~ cz~ ich chlosta:l. A ludzie 
cparlv sLQ r4lltować. A oo, robaczysz pan„. 
Powiesz kredy~, u tCf11 Slawc:zyńsld mi.i.Z 
sluisznośe. 

- .Mój Slaiwtzyrlskl - odrzekl poldł1ro.. 
tmr.zy ~ ~ k~ - Nle mam ch~d 
~ ~ bredoł, 'Więc bywaj mi 
~. 

Z kf •io; Śtrony ~ ~o ~ 
~~~łdoidho 

Ma.tt"' 14-P.'!tnI syn pewnego nauczycie~ . 
że jest Polak.iem, pomimo, że oiciec jego „ 
uważa się za niettnca. W tej spraiwi'e do • 
„Pos. Tagbl." piszą, oo następU'ie: Gdy 
przed! iniej.akimś czasem w gazetach ogło
szono ukaz ministra oświiaty,. mocą które
go szkólnr inspektorzy dowia~ć się 

· :maUą, o ile w rodziood1 nauczycieli Pola
ków pielęg1niują Język niemiecki: i o ile wstę 
pujące do s1.lkoły dzied władadą tymże ję
zykiem, oburza:ly się n.a ukaz ten pe:v„nego , 
rodZa)iu g.aizety. Z poniższej wiadomości 
111iechaj się jednak dowiedzą ci, którzyr o 
Polakach zbyt lojalnie są~, ja}( konie
cZltlern jest przeprowadzenie ukazu miini
steryalnego, aby, o iłe okaże si.ę tego po
trzebo, d.lzfalać energicznie. Do · S'zkoly · 
wieczornej wstępude 14-letru chtoptec, któ
ry ccdopiero opuścil szkolę lu<ldwą.. Kie
rownik szkotyi \V!ieczornej sta rą, jak zwy- · 
kle ruastępuiące pytania u;czn_owi te!mu: 
Naz:wisko: N. N. - Nazwisko i stan ojca: 
N. N., nauic:z:y!Oiel. - Wyznami'e Wiary: !ka
talvcki1e. - Na:rodowiość: pdlska. - Czy
tw6i -0idec jest rówlliLeż polakiem·: Nie,, mój 
ojciec jest niiettncem, ale ja jestem polakfrettn. 
- Jaik d!awno diciec twój jest nieme.em: . 
Mój ~ciec był zarwsze rniemcem. - Jakże 
.ty możeszi być polakiem, skoroi ojciec twój 
jest ruiemc.em: Tak, }estem polald:m. -- Jak 
rozmawiacie wt waszej rodzLnie, po palisku 
cz}'1 po niemiecku: Po ndemiecku. -- Za
wsze: Jak'Si:ę z.darzy; jeżeli przyjdą niem
cy oo nas, ·toi mówimy po niemiecku, g<l'y 
zalś przyjdą piolacy, k> po polsJm. - Co pai
:\Viie nau1ez,ydei na podobne wychovviatllie . 
.&zJe'd? Tak s:ę .otq wychowuje <lizied naiu

CzYJCielai pachod'zenfa polski1eg0;, który co 
praiwda chce być mcmcem i który wobec 
SWQfch przetOŹiO!flych p.e\V'Jie zawsze za 
takiego uchodzi. 

Poznań. W sobotę wieczorem WY-· 
bucht w firmie Werner przy uł. Wilhel-
mowskiL:ej paża;r, który prz.ybral v.11relki.; 
rozmiary z powoou. nagromadl'zonyd1 tam
że towairóvv1, ja!k welnYi, jedwabiów itd. 
Dopiero po dwóch godzirua.ch strażacy zdio
lali opanować pofar. Szkoda jest Ztl.3:czną1 
gdyiż spali.Jo S:ę w:rele towarów, ~ nadto· 
moono uderpraty. od d'ymu kwiaty w sq,
siedinim s.kła&ie kv..~iat6W. 

R ów.ruież w sobotę, o 5 Po Dcluoo m po
'WOtano straż pożarną po-mań siką oo I( o,_ 
ścrana, gdzie wybu.chł PQfar u żY'dbwskie
go kwpcai Adolfa Pkmska. Spowodował 
go czelaidlnik blaclliars.kJ, naprawiający ze 
śwrecą w. ręku aparat naftowy. a ro:zil'o 
wfreilde iniebez.preczeństwo„ gdiyż .na miiei
scu oraiz w 1 ·sąsiedzt.w.iie było wiele małe
ry.alu hlt-fro pa•Ilnego, jaik okO'W~ ~tta;, 
benz;ynat. proch i t p. D~ękr pozniań~kiełi 
s'.ikatwice par()IW~, którą w.raz ze strait3.ka
m~ w;ys~.ano iladxwyczarinym poc~glem? 
z<lol'ano przeszkodzić niebezpieczeiistwiu •. 

burzai ciągn.ęla z dateka. 
O painu ma-rszalku od 1Jtmy żadnej WJi.e

ści nrl:e było. Wyjechał u.rarżony; mo~iVi:l 
więc byto przypnścić, że stosll!nki bli:ż.&ze, 
ustam.ą. 

Tyrncz:aSem p_o tak dlugiej nicll ~ 
d, zn~w powztiąl z.ami.air oorw:lledzenra ku-· 
zYtlów, gdz.ie go srę wcale nie spodz.hew.a
lllO i zaira.z: na pierwszym wstępie ośwd~rd
czyl Jullro:wJ, że kiłka dni' chce u nkh ~i.. 
hatwłó, i że pnaignie zająć jego nńeszJrank„ 

- Nf.e możecie sobie wyobrazJe -
WQlał patetyx:::.z;nfo - \tak jestem 1jzmZolńly 
i przygnębiony. To wrzędowa!llliei, ushigI 
ob}'!Watelskie, PYJświęcani-e sie <lita drngtdtir 
wyiozerpaty nnn(~ zupelnie. Chcę tu z v.ra
mi, w tym milym, spiolroinym kątlrn, rwy
tchnąć trochę. Ni:e uwierzycie, i.aik rru tę
skno było. Ciągłe się do was wybieralem. 
Ałe, proszę w.ais, J11ie rół>de ze mną. żai
dlnych cererrron~i... Niech wam nie będę 
za\.v1adą: ja; w.as tak kocham! 

I począł tak gwałtownie folka prz.y
ciislrać do piersfi, iż g-o wreswie wzcz:ułil i 
przekonał. Tylko panina: Cecyl~ mimo 
chęc~. nie mogla nabrać prz.ekaoon:ilCl! do 
tego slio<lki:ego kuz:yina. M.arsz.aitek UllŚ po
d.lw1a1al swą, wprzejmoś.ć, przesadza/ w i,k()aU 
plememtach i ~rzeczmOŚ'łi. TrwaJo k» 
przez dwa dni, wreszcie trzeciegOI dniia ra:
niQ, po d!tu~iei pou.fne\i rozmowie z kn.zy
ne1m, nadbi.eg-t Julek i po cichu szepnął sro·
strze, że mairsz.ałlek, będąc w nietj :roa.k:O
oha:nym, praginfe oświa<liczyć s~ę o jej· rękey. 

Cesi.a: zbladfa i radlrżaJa. 
· - l'fo, nioch siQ to raz slroby !... -

OOilomedz~la. - Wszy~o 1n do ~eg.o · 
nie JXÓ)bne, pobewi.e~ mtS ~fa•., 
• gdyby ł te.ro me bykl, ja w, fydn ~k)~ · 
tern me ~ za~ Mit:th aę ~• 
~=odmówi.~ ma!_ 

wv datssy •twtl. 



· ;aJił~ si~ kilka <:łomów w środku ntiasta. 
tk.odę oblicz.ają na 100,000 marek, którą 
• części pokryją tmva-rzystwai mbezpie-

:~wrocław. Spólkę zalrup:na. i sprre
riY. towarów zatożyli w Inowroda'\\liUJ o-

'.atele z I>Qwiatów illlO'Wroclawskiego, 
rzclińskiego i szubińskiego. Dyrekto.
m ma być p. Grabski. Tak donoszą z 
O'\\-roctawia do „Posener Zeihtn.g", z nad
iienieniem, że to prze<lsiębiorshvo będzie 
)jkotowalo niiernców. 

Ze $Iązka czyli Starej Polski. 
Gliwice. Przed sądem przysieglyieh 

~z.ta tutaj w poniiedziialek po:d rozpra
~ straszna zbrodni·a, jaką, popełniono 
'Zedl kilku tygo<lniami; na pofa międizy 
łrwlcam~ a Koztowem. Wi:adottno,, że ro
>tmk fabryczny Juli1jSZ Franik z l(ozło
ai zabit podczas sprzeczki robotnik.a ko
j.<YWego Ja.oo. Sośnikai rówll'ież. z Koiztowa. 
i.bóistwo popelirrione zosfalo wioczQrem 
1 chwiJ-i, gdy obaj powracali' z prncy do 
:mm. Swiaid'kowie ·zezinali, że zabity So
tik byl dobrym czlowlekiem, PodC:zas 
:ty. zaibó}ca jest gwałtownikiem ·i zawa
yaką. Sąd skazar Jul. Pranrikai .na 5 lat 
iezienia, b1or'l!c wxglądi Jl3! jego mlody 
·tek; F. liccz.y bowiem dopierol 18 lat. 

Król. Huta. Nieszczęście zdarzyło się 
rtaij na u.I. Gneise.nauai prZY1 prncach ka
tlizascy]:nych. W czasie nieobeicnośd kie
)Wniika prac ziemnych ·~ jego zastępcy zai
i(fra się ziemi.a i pogrzebała 5 metrów 
teOOko dwóch robotników. Jeden z ni<ch 
in~ósl przytem C'lężkie obrażenia;, nato-
1iast drugi robotnik, pochodzący z, Gali
vi juiż nie żyt. , &1dY1 go zdota:oo odkopać. 

Z innych dzielnfo. 
ZGallcyi. Pomn~k dla Mikolajw Reya. 

i. miasteczku Zurarwnie, które s.zczyioić 
e motie, iż w jego skronychi mmaich uj
~ światło <lzien111e Af.ikolaj Rey, o<lbęd'zie 
ę 15 b. m. zebraniie o.byiwate!U JX)'Wliatu, 
erem obmy§J.eni.a oo}odpówi.edn.iejszego 
~bu uczczenia pamięci ojcai paezyi; po!l
dei. PrOll~ktowiane Jest wzniesienie Reyo
rb porn!I11k.ai w ZuiraiWltiie. 

Stosunki włościańskie w Królestwie. 
omisya senatora Podigorod·nikowa w 
~~ach wlościańskbch, jak informuje ·lro
~d'ent "Now. W rem." :z Warszaiwy 
. RU<sskij' ukończyła swe prace. Wniosk~, 
()który.eh komisya oosizla:, jeśłil <Ytrzyunają 
ankcyą prawną, mogą, mieć rwaime zna. 
trenie dfa rozWlOju warstwy .wł(i).Ściańskiej. 
(omi'syai mi·edz'Y' imremY rozstrzygn~lai w 
sposób <lio<l;atrri dwie ważnie spra'\V'Y: Mu
~ęcre szach(łWDiicy na gmntach wlościań
lkiclr i z.nlesi1enite serwitutów. Zairówno 
"4ciro\Vfllice iak serwituty przeszkadzają 
łacyonalnemu prowaidzeniu gospodarstw 
~łnych: za:r6'wtno drworskich ·j.aik wŁośdań
kich, ro też usumięcie tyich bolączek przy
zynikYby się do ekonrnniCZ111:egOI postępu 
~lnictwa. 

Polityczny char2ikter ma uchwala: ko
ris'yi co do skladn zgromadzeń gmiooycb~ 
~ecUug pro(i.e.]ctu kottnisyi, W1 z.gromad!z.e
~h mają przyjmować ud~al nie wsz.yscy 
~wie gmin111, jak to iest dotychczas, 
le ł.'1'ixiy dziesią;tek goo~rzy mar prawo 
~bnać jednego uczestnika 2gromadzemda, 
tóry PI'ZYtem ma pos~<lać nie mnde} aini
eilt 6 morgów gruntu. Chodzt tc<l'y o to, 
by zgromadzenia gmia1ne byly mnti'e4 licz
e, ~Y rząd mógł latwiej odooialywc.ć na 
e. 

yY ostamkh bowiem cz.aiS'aJChl. w miarę 
~<lmnienLa si·ę ludu, rząd: m~aJ az nadto 
~ów do obawy, że 2gromadzmia 
!łnmne nie zarwsze postę1'lO'Wać sob~ będ~ 
~ 1IlYśl1 jego woli. 

Co do innych ustaw nie będzie sr~ on 
do.ma.gal ograniczenia W3lniośd sl<Ywa. 
W tym też duchu przedllożyl wkrót
ce wniosek wyboru1 osobnej komisyi 
·dfa zmiany regulaminu i spodzie\Va< się, że 
uda się te zmiany przeprowadzić w poro
zumieniu z wszystkiem~ stronni:ct\\"arni. 
Dalej hr. Tisza mpo'l.hiedział przedłożenie 
w krótkim czasie budżetu. cywilnej proce
'dury karnej i ustawy o szkólnkt\\.-ie lu<lo
wem. 

Z Japonii. Cesarz ja:pońskL wydal 
krótką odezwę oo narodu, w której nawo-

' luóe do cierpliwości i stałości i wyraża na
dzieję, że wojrua tak pomyślnie dotąd pro
w.ad:zon.a także się korzystnie z.a.lroftczy dla 
Japo.nil 

Z Austryt O burz1iwem posiiedze.nirt1 
seomu dalmacki.ego tak pisze „Nowa Ref.'': 

J alk wiadomo, Chorwaci ·~ Wlosi dal
maccy są z.aisatl:nkzymi,, nleprzejednanymi 
wrogamn, i w sejmie prowiadzą walkę po
między sobą od początku okresu parla
rncntairnego jak najzadętszą.. Nietakt biu
rolkrnty niemieckiego na ·staniowiskU! na
mi·esi1nika doka-zal tu niem.at cudu: pojednał 
(llbie na:ro<lowości i osięgnąl w koi11cu zu-
pe1ną kh )edtiom~ślność przy akcie 
>,wypr.aJSzania" namiestnika za drzwi. 

Przyczyną ogólnego w Dałtnacyr obu
rzeniai na barona ttairndlla jest .nia wskroś 
germani:zatorska tendcncya jego rządów. 
Bez1pośredlnim at·oH powod'em onegdai'S1Zi~j 
detrnonstr.aJCyi 'Vl seUmi·ei, iktórai doipro\va'dizi
tai do zamknięcia j.ego sesy~, byla 21nana 
spraiwai ~.d\ailmatyńsJdego srowa hoooru". 
Poser Biankini zarrocil hr. Handlowi w ar
tykulach, ogtoszonych w „Nairodini. Liście", 
że sprowadza do Da11maicyL urzedników 
NieJT11ców, nie unnieiąicy.ch ani: po .chorwac
kuJ, ant po wloskru. Namiestnik .wystąpił 
WÓW1C.2'Jais przeciwko. urzędnikom namiest
nictwai Chorwatom i Wldchom ·z za:r~.u
tem\1 że ·dO'starczyli rn.ateryalu ks. Biarud
ni·emu· db tego artykułu. Gd'y zaiś d zair~
cz:y1Hi pod! slowem honoru, .że n:ie maj~ z 
ks. Bia:nkinim żatlnyich s.rosunkówi, bar. 
tlanidbl miał 1się odez:wać: ~.Wiem jUJż, oo 
mami są<lzi,ć o ·dałmacldem słowie honoru; 
Dalmatyńcyi wio:góle ni•e maią slov."a łrono
ru". 

Z różnych stron. 
Wanne~ l(s. bi1skU'p paderbornsk~ przy 

. będ'z re do w aJnJtle z 1 'bm. 
Schalke. Ks. prob. Kem1'.)eri, który tu 

22 Iat byt proboszczem, opuszcz.ai pa;rafie~ 
, ai przenosi, si,ę oo Warbu1rgai, gdzie wstał 
; mi0nlOl\vainy' dzrekainem. 

Wanne. Rada gmmna zaJmowafa śi~ 
wtniloskieml~, a/byt W anne i :Ei~eJ paJączyć 
w1 ied'.ną gminę wiclską. Tak tein, }ako i 
'Wniosek, abyi star.aJI10 się o prawa młejsikie 
cL'ra Wann~ wstafy odr-.tuoone.. 

Dortmund. Robotnik ZeLmaraI1 zostal 
w tutejszej waiłoowni- niebezpiecznie poka
leczony. 

Essen. W kościele św·. Gertrudy przy
stąpfto do bierzmowania 1221 osób. 

Essen. Monter Romer ro-stal n~ torze 
kopaJnJ1 „Viktoria Mathi'a.sH przeJechany 
przez. lokomotywę i1 pad'l na m~scu tru
pem. 

Miihlhefm nad Ruhrą. Pewna rodtzLna 
szu.kata! sluiąced w gazecie. Zgtosit się tn
waili~ który got6\v był pr.z:yj4ć posadę 
kucllarki d<YW10d.ząc 1 że Zim wszystką ·pracę 
doSlronale. Czy go przyjęto na -,:,służą.cą", 
nie wiadomo. 

l(ołonia. Odbyl się tu rzadki śllub. 
Egiipcyanin wziąt SiOtbie za wnę córę mia
sta J(of<mii Trade Osw.a. Oblubieniec At
tliai Waltby jest urz.ędnikiemJ państw·owe] 
koleł egipskitej W1 Kairo. 

Kolonia. Przy budorwie db:I111u1 w :Eh-

Wiadomos'ci• '!Pn ś•·'lala. 1'enfe1t11 w pobliżu rzeza11n~ zarwalo si~ m-
p.• w sztowatn.ie. Mularn i czterej pomiagaicze 

Z Niem'iec. Parowiec „Prinz. W alde- zastał~ niebez:piecmie p(}lkaleczeni. 
r" Przyniósł bliższe 'S1icz~óly o wy- Resse. Płsxą nam: Swego czasu IJ()~ 

horcbowan-Lu misyo:narzy i zakonnic w No- d'alem wi.adom0ść, że nauczyci'el turtejszy 
vc' Gwinei. z.akazywaJ zawijać tllziecktr dilleb, wi pol
twi M!sronarze bylb przed~1 .niewolni- ską gaizetę.. Nauiciydel hvierdzii, iż tello 

h 1 ooa<lzaJ.i niJ~]ników1 nai zh~mi1 w inie powii.edziail. Ponieważ t.oi 'Już ,rok te
%\iiui staicył mi:syjnej, wskutek) tego pa:- mu1 i trudnio teraz zhier~ ®·wody, przeto 
~ra!o PGmiędzy kraaowcami1 wie:l'.kie o- pooaję zaprzeczenie nau:czyciel-. dloi wfa-
1nrz · enie, któreiQ następstwem byty <:JWe domościl. 
~r<ly. Przypuisxcza,ią, że z~in~o wl6w:- W Berlin.le otrul s.ię a-«Zem 23-letni 
~a:s 30 osóibi, S7.kody obliczaj~ .nai 60 tys. l(lobe rarzeml 'Z kochanką S'wuną 17-letnią 

iJ!ek. VinkernaUJe. Oboje praoowaU w fabryce 
kJl ~ ~u!«. Hr. Trsza o§wiiadczyl w ~uzi.k:ó"W\, W1 której też śmierć <lbbrowołną 
nnie, ze ma, zamiar zaproponować zmi'ar zmaleil~ ponieważ rod.tzice dz.i-ewc~y 

: r~ulam~~, izbowei'Q i ro w tym diu·chu, przociwnL bylr. poblraniu się koch~a_ce;i ~~ 
-!_. budlżet 1 uistarw:a o ·k:outY'flimcie rekru- ry. 
vw IDUisi-aly być xalatwione w. pewnym W B.-hłe zmarl w M roku .tycia 
~ tennlai-r~ aby ostrukcya kch- . Pireutei:s Y mrrabaim1 nleizwakzooy 1.JWfY- · 
~ie ZOBWa rm~ ł aby vry:. ciQZe& ~ rełrordzi;e powk&;~rsi:Trtt. W 
Ila byiJy 0t~enła ~tł utrey- ' t.QUI 31 ' bit lniiVPłsal 707 ron11mSÓW1, ~ 

lłt ~i 0<1wqf w 11Jblie. tiętn:t-e rJ ~ ~. T}1l iediJnt · 

niezwykle :Pk>ifnym roku napisał 52 powie
ści~ w c:<\gu czterech nocy wyprodukował 
12 tysięcyc wierszy. ów fabrykant rozpo
czął swój zawód dOpiero mają~ lat 53 

W Berlinie istnieje już od lat kiMru ho
tel polski p. T. Jedwabskiei przy ul. Pod 
lipami nr. 20. Przeie:id2aiący Pola<:y ch~t„ 
nie w gościnnym hotelu paru J. przebyv."a
ją. Odi pewnego czasu zwrócił ten hotel 
uwagę hakatystów na siebie a w ostatnich 
numerach gazet berliflskkh pojawiły się 

notatk~, naw'Oluiące do bojkotowania tego 
hotelu PQlskiego. Wobec tego umieśdl 
„Dzien. Berl." między innemi oo następuje: 
Prasa hakatystyczna tak zdziczala że nie 
przepuści nawet polskiej wdowie., że ona 
śmie tutai się 'Starać o utrzymanie przez 
wydzierżawimie mieszkań przejeżdzają
cym przez Berlin Polakom. Owi Polacy i 
tak nie ma.Io tu zostawiają grosza płynące
go do wlaśicicieH tutejszych fabryk i skta-

' dów. 
Santiago de Chile. Zawalił się tu ~ 

:polowy gotO\V'Y dom, przyczem 50 osób 
ztnalazlo śmierć a znaiczna liczba siłle oka
łeczenim 

Rozmaitości. 
Promienie X przyczyną raka. Dzie:n

rrcki1 angielskie donoszą o sensacyjnym wy... 
pa<l!ku śmi'ercii bytego asystenta EdiStClITTa, 
dra DaJ1y'ego który uma1rl na raka. Rak 
te:ni powstał UJ niego pod! d11iafaniem pro„ 
mieni Roentgena. Daily już da\\>110 zaurwa-

1 ży~ że: ~ eksperymentach z promilelniami 
. R.oentg.e.nia, dostawał nabrzmień n31 pal
' raach. Następnie rzuci~' się na ręce rak, tak, 
że mu musiam.IO odtląć lewą ręk~. a następ

. nie prał\V'ą. Mimo to raik nuirtowal dallej w 
'jego ciele r przed! kilk;uJ dniamt przeciął 
pasmo iegQ życiia. Ediso~ diaszedlszy dQ 

"przekonania, że prom1eniie Roentgena: wy
'\\"Qłują ·W1 organi·źmie lud'Zkim chorobę ra
ka, zianiochal dalszych eksperymenrt6w. 

Zmruejszająca się liczba urodzeń w Pru
sach w.ywcl'uje w. prasie nii'emfoc.l,{iej iglosy 
obawy o :wyludlnien~e kratu. Z ob,Ji:czeó 
statystycznych z ostatnich lat d'\V'lldzie:st'u 
'\\t--ynika, że \V: większej części: obwodów 
rejencyjrzych w ok9licy czyst() nfefuie
ck-ich ro<lzf, si~ (;Oraz. mniej &ieci. Po
. ·~ksza,jącą s!e łkzb.ą ur00ze(1 od'Znalcza:
iją się tytlkQ <l'xiemilde polskie,ti. W. l(się
,st\\--u Poznańskie, Prusy Zalcho<Drrie t ob
wódiwód rejencyjny oPQlski oraz zaichod.'nłe 
ok~i1 przemyslowt\ w; których Pola.cy 
stanowią równi-e:ź mac.wy pfQcent ludno
ści. W tycili okolicach liczba rodzących sit; 
dzfod jest nietytko stale 1wi~szą w potró
wn:anh1 z innemi prowincyami pruskiemi. 
ale staie si:ę. ona naw.et z roku na rok coraz 
większą. Jako dOV16d słuiyć IDQgą niaistę
pujące cyfry: 

Na tysiąc malieństw przeci.ętnie ro
dizilfo się rocznie w ostatnich 20 latach sta
tystyką objętych: w obwodzie reiencYi
nym pama.flskiiirn 307 ( dai\V'n iei 286), w byd
zoskLm 320 (daw.n.lej 306), w1 maI00rskhn 
318 (da.1wtri.iej 309), -w opolskim 326 (daiwinieJ 
289) dizieci. W Berlinie n.atomfa.st 1oofnęfa 
s1ę Hczba: urrodZ:i111 w tY'fI] salmym czooie 
.z 223 na 1 ~ in~· tysiąc.. W ca~ych Prnsa.ch 
cofnę/a się przeciętna Jkzbai umdlz..eń' w 
<Jsitaltruich 20 latach prze:ci'ętni-e z 267 ua 
253 na tysiąc. 

·Poniżej 200 urodzeń oo 1 OOO kobiet 
zamę'tnych podaje statystyka, "\\ryjąv."SZy 
Berlin, w1 Poczdam.ie (1866), LtinenJ)urgu 
(1~,4), ~ .Magdclm~ (198,9). z cieka
wego 1ego z.e-staiv,i~ienrai iatwo J)l(YLlla.Ć mo
żna;, że licz.ba urodzeń dzieci prav:cgo ro.; 
ża jest tam naiwięksui. 2'dzie w przeważnej 
lirczbie mieszkaią Pola{!y. 

Uksztaiftowa.n~ cyfr powy±szych za
leży old rozmaitych wplyiwów, mfanbrwi
cie IQd si'l'y przydągaiącej wiełkiego prze
my.st11, oo podiz'iaru łwdnlOŚCi wed~u:g wie

'lkru:, oo położenia: ekonomi~zne~11 od Wttaści 
w1ości plemiennych i wielu irnrych :rrromen
t6w1 osobist)11Ch. 

Wrek jelenia. Pc!dfog fJlpinii znawieltw 
życiai z;wierz~t, jeleń żyje o.kolo 30 lai. Ina
czej lecl.nak mówi-ą Judzie, którzyi .śledzili 
życie óe1e:ni przez killllra IJ()lkoreń. I tak: Ka-
pita.n. Me. Dopaild z Tul.loch, który 'llJI!arl 
w. 1776 ro1crui maJą;c lat 86, QIPO~a!, że 
'ZJlaf. biale jelenie w Url1 Trei~ przez 50 
lat ; j~ ojciec zmil je przez taki ~ pe
rJod czasu, ~ dzi.a<i'ek j~ przez 60 lat 
przedtem. Z tego w-ywlll'ioskoWlill ~ 
że jek:nie ŻJ'fą dlo 200 1at W roktl! 1826 
.Me. ~ x Gle~ctrry ubU ie.le~, który 
00'.sr 'Da lewem nchu tii sarn mak W'YiJ3I- : 
~ iili ·1'C>loi:Yl młodym Jelaibn 150 krt 
temu ni~n ~WOO )te. laB-Qa. :Pdbbne . 
opowiada.n~~ ~ w tyclii ~ 
ł~ E~ lrlłóre ~ ).' ~ 

Chodzą nawet z ust oo ust przysłowia o 
.życiu zwierząt w różnych języka'Cb, krore 
mówi41l, że, .,koń tyje trzy razy ta:k długo 
iak pies, czl'owiek żyje trzy razy tak długo 
jak koń, jeleń trzy razy dlu:żeJ oo czlowi.e
ka; orzel trzy razy dłużej od jelenia., a 
dąb trzy razy d.łutżej od orla". 

Wesoły kącik. 
Złoty cielec. 

Rzecz dzieje się w szkóke na egzami
nie. 

- Figlarski, powiedz m~. dlaczego ży
dzi zrobili sobie na pustyni z.t<Jtego cielca. 

- Bo ... bo... jeszcze nie mieli wtooy 
-dosyć zlota, żeby sobie ulać - calego wo-
lu. 

Podstępne pytanie. 
- Tatusi~ czy inoże mnie nauczyciel 

uikarać z.ar to, cz.ego nie z.robiłem? 
Nie ma.ie dziecko! 
- A więc mogę na }utro nie zrobić 

.arytmetycznych ... 
Szczyt nieprzyzwoitości. 

Wejść podczas deszczu do paraootnika 
i prosić o pozwolenie poczekania, dopóki 
deszcz nie ustanie padać. 

Zdumiewające ocalenie. 
- Tak, tak, Jll-Oi panowie, trzyril:stu 

moich przyjadól z.nalaizJo śmierć w niurta-ch 
rzeki, ja tylko jeden ocalałem.„ 

- I jakże się to stalo? 
- Barooo prosto. W dniu tym pezcr 

sta~em w domu ... 
Na pierwszego • 

- Dokądlże to id'Zńesz? 
-Do gospodarza domu zapłctcić ko-

mornic.. 
- Czegóż się tak śpi-es,zysz.? 
- Dziś pierwszy. 
-Bój srę Boga, cztowieku, oo robisz 

najlepszego? Jak si~ Dęd'Zies.z tak śpie ... 
szyl. gospodarz napewoo podwyższy ci 
tkonforne ..• 

l i .1j 

·ostatnie wiadomości. 
Tok i o. Nie kanonierkę, lecz pancer

nik nadbrzeiny „Heijen" utraciła ilota ja
pońska 18 września. Załoga liczyła 318 
ludzi, z któcych tylko 4 wyratowano • 

R z y m. W przyszły czwartek zosta„ 
me I.z.ba włoska rozwiązana. Nowe wy
bory nastąpią 30 bm., wybory uzupełal.aj,ą„ 
ce 6 Jl~topa~. Prezes ministrów Gfolittf 
wygło$i w Neal)Olu widką BlQWę progra„ 
mową. 

L o n d y a.. Z Liaojangu 001roszą. że· 
po drobnycfl uterczkacb cofnęli słę Oku i 

1 NOOzu. oo glównycb s~oowisk Japo.ósldcb„ 
Dnla 11 rozpoczęła się wałka działowa z.e 
wzgórz przy kopalqł Jentaj pruclw koJ'l)ll
sowi Jenerałów ~ i Meryendorla„ 
Przeciw skr.iydrom rosyjskim operulą .l(u
ro~ ł 11~, rezerwy jaPQńsklle stolą w 
,Uaotawu. 

pa ł' 2. w~ depesz natłesłanycłt 
z Petersburga, JJOWiod.'ło się Japoftc.zyko.ra 
SJM)wodowa~ wYlew rz.ełd Tałt~; woda za 
lała slday pod Llaolan1dem i utworzyła 
dla Japopczyków .mwe ll1lie obrOtllle. 

()z w ar h k, 13 pddcemiks.: EJwarda kr„ 
lllulogiu~a, (ZJemiek w). 

P 1„ 1 e k, 14. patibie:mjka.: Fort?Jnata, Ka
liksta. d.1 (M.;ylim.ir ). 

S } o ń e e ; wschodai, 
Jutro. g. 6 m. 2'3 
Pojutrze. g. 6 m: 26 

Zł)()~ 
g. ri. m.; t'· 
g. !. . 7, 

8 t a D p O g O A y i WC wtorek tały mDeD po,.. 
:nnro. We bedt aeut.a. 

T e r m om e t r wskazywał wcao.r~ 12 w 
południe ł stopni R. wy.Zej zera. 

ddPędzie się w niedziel~ 16 ~cfzie~ 
o gOOZ.. ~-4 po J)Ol. w saH p. Jankpwskiego„ 
·przy UJ. Betenstr. O Ii:zny udziaJ Radia
kóWl z Dortnnm<lu i olrolitcy iuprasza. się 
Na: wie:cu om~iane hed'ą spraJWY rob<>tni„. 
.c~. 

,,ztemrocze.Rie zawodowe pOlsik'"'„ 

lllłkl lllC rl Ham nr.a 
Ml niedzielę dlnia 16 pa.idlziernika 001J~„ 

dzle się wle~ dlat bll'tnik&w i gómikówi aa 
sali p.. .Maa.re przy ulicy Allee:str. o~~ 
Il}t Ontaw.iane ~ ~rawy oruac~ 
cyi, or.arn T;Olo.źeniie ~ i ~w. 
Rodak&w ra diolky ~ t;łc, - :.$~ 
tak \mlÓli~ na wiec staiw'm. 
,,ite~~e~„ 



- · Tov.•arzystwo św. Józefa w Heissen l Towarzystwo łw. Barb~ w DeRwłc Pisarz młody ,..~~--~# ·ł· ·~ 

(tylko Polak) Potrzebny od 1. 1. 05 lub 
wcześniej do przedsiębiorstwa wielkiego w 
Nadrenii Posada stafa.„ czas pracy dogo
dny. Potrzeba i bi:eglości w pisaniu. 

fiom polski \\ Bottropie. t'kmosi uprzejmie swym czkmkom i wszy- d-0nosil SV.'l"ffi czkmkom, iż u-i n~edziełę dnia 
~ tkim Rodakom z Iieisscn ł okoHcy, iż 16 b. m. o godz. 4 po pot odbędzie się Dotą.d wplynękd197,05 mr. Wszel 

sk:Jadki na powyższy cet posylać można ~ cłn.:a 16 października obchodu tow.:l'rzy- kwartalne walne zebranie, na które W"SZY-

~two nroczys oś~ poś\;·ic;ccnia -chorąg-v:i na stkich tuonków oraz Rodaków uprz;yjrnie 
• Zgłoszenia po Polsku ł po nremłecku 
P'r<>simy zl<Yżyć pod nr. 101 R. Z. W. do 
adm. „Wiarusa Polskiego" w Bochum z 
podan4em wymagania . 

adresem: Jan Swoboda, mistrz krawi~ 
~ali p. Olilhmanna, przy łrośdeie kat., na 1:aprasza Z ar z ą d. Bottrop, W estf. 
·tórą zapraszamy wszystkie nam życzJJwc Uwaga: Zebranie za-rząd'l.l OOb-ędz.ie się 

towarzystwa. Zapraszamy te towarz:y- już o godz. 2 po poi. Przewodniczący. 
.s ""a:;, które dla braku adresu zaproszenia 
nie odebrnly„ jak najuprzejmiej. Prosimy 
przybyć z chorągwiami i pałaszam i. 

PorLądek uroczystośc.i: Od godz. 2 
acł-0 /~ 4 prn;lmo\\~anie bratni.eh towarzystv:, 
potem wymarsz do K-0ściofa . Z kościoła ' 
na salę, gdzie nastąpi otwarcie uroczysto
ści przez mf.cisoowego przev,·odnkutcego. 
2-. Koncert \\'Ykonany przez kapelmistrza 
P.. Po<lesz.wę z Alsta<len~ 3. Deklama.cye 
~ t. d. 4. Teatr p. t.: „łland1el wódką" i 
„Ogolil go bez mydln'~. Wstępne dla 
cz{onków bra-tnich Towarzystw 50 fen. 
Goście przed czasem 75 fen., przy kasJe l 
mr. Kany dostać mo.żua u p. p,iasecldego 
w liołthausen, u p. Sumitlski.ego i u JJ. Woj
ciechowskiego w tteisse<n. O fl'cZlilY udzFal 
w tej uroczystości prosi Zarząd. 

Uwaga: Na poś·więcenie chorągwi 
przybędzie p.olski ksiądz. 

M. Grajek, przewo<ln. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
'°znaJmia wszystkiem Rad.a.kom i Rodacz
;:.om w liocrde ·i calei okolky zamieszka
ł~m. iż w niedzielę 16 października urzą
dzamy zabawę fi;sfonną, polącwną z. kon
(ertem ; balem w domu katolkk~ej czela
dzL Początek o godz. 5. - Wstcprne dla 
· ·złonków naszegr0 towarzystwa 'i.'olne, -dla 
<1bcych przed czasem 50 fen., przy bslc 
15 rcil: „ Cztoinkow.iie po-winni s;:ę staw·lć w 
,zai:tkach i <lZnakach i zarazem przynie ść 
ustawy t<J\varzyskic. Kto dłużej i3.k 3 
m:esiące znlega ze składkami, pow;nien 
przed czasem siQ z niell u'.śc.lć. Zaraz.em 
l <'il>raszamy Kofo śpiew-u „Warrda" i nam 
"'·' szystki·ch :życziwych Rodak6\Y a R-0.da
czki. o narnczni:ciszy l.:<lzia-i prosi 

J. Parzybok, przew. 
------------- -· 
Towarz. gfm::. „S~k<J!" \Y W2~t.:c::-2!1eid. 

W niedziele d;iia IG b. 1:L ::! '.-:~:::.>'."'. ·.1ow. 
girnn .. .S8kół" w Wattcnsd~c·d S\'. ·~ i:sien. 
ną r.11bawę, na któq Rod:: h)w z W::ittcn
.scheid' i C'blicy Jai-: 1~2.i ;::~r~~ :'. im:ei niniei
sz:::m za.prasr.~L 7:::)2.\\' '.l ocibGd.z.ie s.ię w 
mtstępującym pon<-1-lku : Od godz. 6 po 
pot koncert, po takowym o godz. 7 r()IZpo
.:znie Się teMr. Od:cgrnne będą ·dwie smu-
-~d< : .,St.ary ka1\ ·.aier, czyli zootam~ sta:rym 
~m·walerem" i ~.Loka(j za pana (Monodram 
z śpiewem). P:o skofrczoniym tearorzie: od
b~12i c s:!ę z:aba wa1 z ta1J.cem, ale zamkniięta 
-·- tylko ro<l.a'Cy przez <lruhó\Vi wprow.ad!ze
.ni mają \\"Stęp dozwolony. _. I(airt wstęp
nJ:<.ch nabyć można tytlkO' przy kaiSie, i 1 to 
.;uż o .gie·ct·z. 554, dla męzczyz!ii w cenie 50 
fen". dl<l! nie\\·iast 25 fen. O godz. 3 pa pol. 
cdb~dzie s:ę zebranie mi·esięczm; oo które 
s(;ę zacnym drnhom w mi'eiScui zwraca u-
\va,gę. Czołem! Wydział. 

Oso•bnych zap.roszeń dlai sąsiednilch 
i ni.azd nie wysyła siię, uskutecznia to dzi
siejsze ()gfoszenie. 

Towarzystwo św. Antoniego w Neumiihl 
donasii S\\' YID czlonk<mll, fŻ W ni:edziel~ dini.a 
IG b. m. t.aw;airzystw\Q\ bierze ud'Zia:f w pier
w szej rocznrcy i po!ŚW!ięceniu nower cho
rągwi Tow. św. Józefa 'Wi Hei1ssen. Wy
m2 rsz o god!2:. 01 w pO'l'udił1'ie. Zarazem 
doniosi sięi, iż prcyszle zebranie, jako kwar· 
talne walne posiedzerue oobędizie się w 
n:edzielę dnia 23 paźcLziemika po poJUKiniu 
<l godz. 4. 

Uwaga: Za·rz~ i rewiwrowie skarbu 
w::ooii· sięj s.taiwić :w .tym samym dnilru: 23, 
ale <l!wie go:cllzi.ny prędzej, to jest o godlz, 2 
JJQ pot. po pot O licz.ny u'Cl'Ziaił w urOICZy
st<J śou d'ni:ai 16 i w posiedeeniUJ <ln-iai 23 u
przejmie prosi w imieniu towarzystwa! 

Józef ferfet, prz:ew. 

Członkom Towarzystwa „Jedność" 
w Dortmundzie 

d<mosz:ę, iż nadzwyczajne walne zebranie 
odbędzie siię dhila 16 pa,źdzLemika o godz. 1 
POi pol. w lokalw p. Vossa, z pawodu', iż p. 
Pach.ter nie pozwolil na odbycie się zebra
nia wi swym· lokalu. 

Jgn. Włódarczyk, zast. przew. 

Towarz. gimn. „Sokót' w Kottenburg. 
W n 'cdziel~, dni.a 16 paid'.ZLemilka po 

pot. n g-o<lz. 2 będzie nasze gniaz-dQ foto
grafowane,. \y·;ęc prosi się dmhów o punk
tualne i I:czne stawienie si·ę na salę p. Rien
hoffa. 

Uwaga: Cwiczenia w niedzielę odbc
<lq się o godz. 0 L na które przybędz ;e 
Jruh An:oni J:rnkowski, zastGpcJ. okręgo
y ·c~o 1rczdil:·k.1. C:::ilc:n! 

B. Zmudziński. pre·ze< 

Tow. polsko-kat. „Sobieski'" w Bitterield. 
• W nie<lZiele dnia 16 października w. lo

kalu ~.Biil"glergarten" odbędzie · się z.wy
cza-jne zebranie., na które szan. czfonków 
t!przejmie się zaprasza. 

Rodacy! W tyich cię:lild~h .czasach, 
łąc:z:myi się tylko w prawdziwie i czysto 
polskich towar.zystwa~h. Zarząd. 

Towarz. św. Wojciecha w Sch0W1ebeck 
pooa;je S\vym członkom OO wradomośd, li 
\1/ niedzielę <linia 16 t. m. o godz. 11 przed 
polu.dniem 'będzie posiedzernie zarządu, a.i o 
godz. pót oo dmgiej w t~ samą niedzielę 
walne zebranie, na które się zaprasza: w·szy 
stkichi cz.lonków„ ponieważ 'bęilit ba1rdzo 
ważne sprawy dlo zaJartwie•ia. ZarazC'.flli u
wradami.ai s·ię czlonkó"\\~ t-0w.arzystwai, rż w 
sobotę dnia 22 i. w nied'Zieilę 23 będzie 
ksiądz polski. sludiał spowied'Zi ŚW1. To
wa;rzystwto nas~e przystępuje wspólnie do 
spmvi·ed:zil i l(omunii św. o giodz. 7. Czfon
kuwie winni \f.)rzypi.ąć oma:ki. W niedziielę 
23 o godz. 4 Jest poilsikile nabożeństwo z 
ka·zaini.em.. O l~zny Uldzial w1 zebran~u jak 
i spou:uedzi ~ l(om!ttnii św. iuprasz.a 

Zarząd. 

K<>IU śpiewu „Słowik" w Horsthausen 
donosb szan . . czlonkorni, iż w niedzielę dnia 
16 .b. m. odi'będzie się lekcya śpiew.u o godz. 
6 wi~zorem. RrosLmy wszystkich czlon
:ków, aby si'ę 1i1cm.ie na lekcyę stawm, aiby 
żadneg.o nre brakto. l(toby, z szan. Rooa:
ków miail zamiar d'o naszego grona wisitą
pić, wpraisza się, aby w niedzielę wieicz:ór 
na lekcyę przybyli. Mógłby wraz z po
czątklll z nami ćwiiczyć, poniew.a·ż jest to 
pierwszai lekcya po zjeździe. Na·szym dy
rygeinttem dest p. L. I(wbiaJCz.y.k z, Bruchu. 
~ P.C>lskiej pieśni! 

Jan Słonfna, prziew. 

T owzrzv~two Iw. Michała w 'Bruchu 
Qdbc;dz;c swe mres~ zebranie wt nie· 
dzielę dr.:ia 16 paidzicrn~ka o go&;. 4 po 
pal. O liczne i punktualne stawienie się 
wszystldcll członków uprasza Zarząd. 

Uwaga: Posiedzeni·e za:rządu jak zwy
kle. O punktuailne przybycie pros.i 

Przewodniczący. 

• , li" .„ 't •'.,., !·~ ... i ' ... ' ".°" ;·~ ~ L ":~-„~ I : ' , 1, . ,.. • •• ~-

Wiec polski 
dla Saksonii, Altenbttr2 w I(ippend<>rf. 

W nied:ziełę. d'nia 23 października r. b. 
od~ie rSię wiec polskt nai sali p. Lotuis 
Kurt łieimersch w Ki1ppend10rf. o .godz. 3 
po pot Szan. Rooaków z cale.go księstw.a, 
szcze:gó1nie z l(iippendoti, Bros.sen i Meu
selw1tz ·~ okclicy ninieJjszem uprzejmie za-
pra:szamy. 

Roda·CY i Rodaczki, 21bierzciie się licz
nie, bo ważlne będą obrady, ora2 •i zalo~e
nue polsk~ego towarzystwa. o jak najficz
niejoszy ud1zi.a.f1 prosi 

„Związek Polaków". 

--···-···-· St.anownej Publicznośei i wezyet.kim ro
daezkom w L il Jl e n - S łi d i ok<llicy dono
u~ 11przejmie, ii osiedliłam sit jako 

damska krawcowa 
pr•y ul. Sedanstr. nr. 80:5· 

Zar&zem proszę ezan. Rodaczki e po
p.arcie megl) przedsi~bloutwa 

Młode panienki pny;muj9 wedle iy
cze11ia w naukę. 

Z ezacunłieR 

Helena Kubiak, 
kraweow11o polska, 

Liinea-Siid, Sedanstr. nr. 805. 

----·-·--·--
lił)abrze zaprowadzony 

Interes rzeźnicki 
z: dioskooa1em uirządzeniem, w dobrem po
tożenht1 oook kopaJnr .,Schwerin". (KQlrzy
stne młejsce da pola.tka! PeW111e utrzyma-
1nie) odl zaraz. d10 nabyda, .rnajpóźnie)f do 1 
hstopa<la. 

Karol Holze, 
Kastrop, Kaiser Wilhefrnstr. 1 la. 

NaJtepsze meble 
dostarcza 

pel~ki stola~z 

I.. Kruszewski, 
w BOCHUM, 

22 ul. Johannlterstr. nr. 29. 

I ar 
ggsgooooooooooo11oooooocooo. 
ooo Mam cały 

00 r WrSztat krawiecki O Ol 
o za tanią cenę ·'każdej chwili d 

sprzedania: Są dwa stoły, maszyna 
do szycia, piec, 3 żelaza do praso
wania, poduszka, tr?.y kloce, trzy 

0 podkowy, i duża lampa. Bliższych 2 
info'rmacyi dowieclzić się można w 1S 

o golarn~~~ra Mojżykiewicza, I 
8 Stkenhusch, ul. Recklinghausen- .. 
830 nr. 27. g§ 
888°ooooooocooaa1100000000008000 

~-"'"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

. \ Raezność 

·~ •• ~!!"p:!;!~;~;-
Kalendarze polskie 

na rok 1905. 
Skarb domowy 1,00 mr. 

Porto 20 fen. osobno. 

Kalendarz llaryańslll 60 f. 
Kalendarz „Święta Rodzina 15 60 f. 
Kalendarz „Katolika" 50 f. 

rygenta śpiewu, niech 
eię zgłoszl\ do 18 b.~m. 
pod adresem : 

L. 8zymAń8łd, 
BOCHUM, Blicherstr. 

nr. 46. 

Pol8ka knch11rha 
p1>leca się 11zan. Roda
kom dQ pieczenia. i go
towania na wesoła chrzci
ny itd. Pro1zę uprzej
mie szan Rodaków o 
poparcie. 
Zofia Gretnr.ltu, 

Altene3Ben Rahmetr.138. 
Z dii.ls,;ych okoliciwy

etarczy napisać karto 
pocztową. 

Bank lodowy 
w;Grabowie(Guiow Bez.P.) 
przyjmnje depozyta i płaci 

.f,o 
Graltów (Bez. Posen), dn. 

2 września. l 004. 

BA•K LUDOWY 
Eingetragene Genossensch.aft 
mitun beschraenkter Haftp flicht. 
A. Degórski. A. Slerszeilskt, 

Prawdzhva 

cykorya Beeaga 
i jest 1 

11 

„ najprzedniejszym, najwydat-1 • 
~ niejszym, najzdrowszym i •. 

· ~ naJtań.ezym ,: 
.O tl.......,ł~Dl .to kawy. ~ 

; ProM:~ dokła.dnie na. firm~ uważać ~ 
e F. F. Ret1-ag, 1.\.11 

~ Szczecin. Berlin. Coepenick. : li 
~ Jeuera.lna. agentura. i skład fa.bry- ~ 
'1, czny u ~ 

=1 Stef. Neymana, ~ 
it Wanne, ul. Karlstr. 2c. •C , . 

Telefon nr. 2289. 

Wilhelmsburg ! 
Towarzystwo św. Józefa donosi swyt 

czlonkom i wszystkim Rodakom, i;ż w: nit· 
dzielę d11ia 16 października obchodziim~ 
9-tą rocznicę poświęcenia chorągwi na 52· 

li p. Stiiben. VGlksgarten., na którą si, 
wszystkich szan. cz.Jonków naszego i bra: 
ni,ch towarzystw, oraz wszystkikh Rods 
ków i Rodaczki z Wiłhelmsburga i do 
łicy iak najuprzeJmiej zapraszamy. Zaba . 
wa polą'Cwna z strzelaniem -Oo tarczy, kc 
laniem kręg U o nag-rody itd. Początek• 
go<lz. 4 pu pot O liczny u~iał prosj 

Zarząd. 
Uwaga: Sza·n. czlonkowie, zrnuszor 

jestem zapmsić was przez ogloszende · 
„Wiarusie Polskim'\ ponJewa:ż dokladnyc 
adresów nie mam, żebym mógł ktideg~ 
Iisto:wnie zaprosić. Szan. czkmkowue, ci 
w.a:s do tego pobudza, iż zamia'St iść na po. 
siedzenie, a.by -się ooś dobrego pouczyc. 
albo ooś nowego usłyszieć, to wołioie Si 

po knajpach bąkać. Zarząd sam zdzrala1 
n~c nie może, jeżeli ·czlorrkowie nlencz~· 
szczają na posiedzenia, a . jest też i '\\ilek 
takich, że przyjdą nie na czas oznacZ011Y 
lecz półtory aloo i dwie godZlilly późn~ci 
gdy już posiedzenie jest na ukoflczeniu. i 
potem szemrania i nieznask\1:. I(ochan 
cztoinkowie, tylko chętnie i punktuafnłe u

częszczaj cie na każde posiiedzen!ie, a w1:eJJ· 
czas pójdzie wszystko jak naj!iepiej. Cuorr 
kowie zalegli ze skladkami d.Ju.żej ja:k trz~ 
miesiące, mogą na zebraniiu ze sklad.ek si, 
uiścić, w przedwnym rnzie na zabawi 
będą uważani jako gośde i muszą wstępni 
iako tacy płacić. 

Kalendarz Katollckl 25 f. 
Na porto trzeba do ka·żdego kalendarza 

10 fen. dołączyć. 

O łaskawe zamówienia proai 

goooaooooooooooooooooooooooooooaooooooooo~ 
0 Podpisana Spółka płaci. od depozytów 4°/ •. Kapitał il 
8 procent wypłaca na każde żądanie. Poświadczenia odbio· 
8 ru wpłaconego kapitału - na życzenia odwrotnąksiążeczki 
g depozytowe - wysyła osobną pocztą. O 

8 Chełmce (Bez. Bromberg), dnia 12 X 1904. I 
§ zapis~~~k~ z ~~~?.~~.~~~!noścą. I g (Emgetr. Genossenschafi m. unbo d1r. Haftll.icht). 

0 J. Kezlow.ki. li.11. 8pyelu•lo •łH, .f • .ftielC!arek· 
O('.'ao!'o•ooooooco"ccaooooooaooooooocooooooooooa 

Księgarnia Wiarusa Polskiego, hchum. 
Adies: ,,Wiarus Polski', Bochum, 

~~~1e~~-=muo:2:auur1 



Bochum, pl~tek 14-go paźdzlernłlla 1904. Bok 14. 

• Codzienne pismo ladowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone 'oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
· Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 

l Jrlr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fe!!. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I DJczvznę l 
Z.11 inseraty JJlaci sie za wiersz petytowy 15 fett •• a u 
o~roszenia zamieszczone 1>rzed inseratami .fO fen. Kto 
czesto 02lasza. otrzyma rabat. - Liscr do „Wial1l!t 
Potskiell'o" nalety frankować i podać w nieb dokla-d· 

„ pod znakiem „t. połnisch" nr. 128. nv adres piszącca:o. Rękopisów sie nio zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Ksit~garnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltbeserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie .dzieci swe

·mówłć, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kte potomstwu swemu zniem

czyć się pozwoD ! 
ii7E 

Z wypadków dnia. 
Ros~·jska flota bałtycka odpłynęła na wi

downię wojny. 

Tak znó'v dronosi telegram z Petersbur
ga. Staitki zatrzymają się jeszcze w Uba
wie. Eskadra ca~a skfada się z 7 okrę:t:ó\V 
Iinkrwych, 8 krążov..·ników„ 9 aintyto:rpe
do,vców i 10 w.ielbch okrętów transporto
wych. Przy wybrzeżach hiszpańskich fl:o
ta rozdzieli się na dwie części, z których 
jedna. pop.tynie przez kanal suezki drnga 
okoto przylądka Dobrej Nadziei. W ozma
czonem mieliscu p.oJączą się zoowu oby-
dwie części. Wielkie statki z węglem już 
wyruszyty w drogę. 

" Niemcy przyznają się do bankructwa w 
polityce kołonJalnej. 

Obecne lrudne polożenie niernców w 
pot11d11im\·-0 zachodniej Afryce otv,~orzyro 
oczy niejednemu µatryocie niemieckiemu. 
Przeciw hererosom stoi obecnie 8000 ż·ol
nierza, a mimo ro widoki pokonania, po
wsta·ńców są bardw mak Doniesieniie o 
pm,·staniu witbo;jó\v nabawilo niemców no
wych klopotó"\ zwłaszcza, że {)Da\Yiać 
się naJeży, .iż teraz wszystkie sz.cz;epy mu
rzy1iskie podniosą bunt. Gazety nJemiec
kie piszą z '\ ielkiern rozdrnźnieniem o ca ... 
lem p-olożeniu i żądają natychmiastowe.go 
OO\\"Ota11ia obecnego guhematorn Leutwel
na i ustanowienia nowego pmgramu dla 
ca!ej J}oliiyki ko1011ialt1ej. 

Telegramy;r 
T e k i o. Stwierdzono obecll/i:e, że wraz 

z pancernikiem nadbrzeżn)rm „Heijen° zgi
nęło 197 ludzi. 

~i a ł ogród. Urząd, jaki podczas 
koronacyi króla Piotra powierzono królo
bójcy Nisiczowi wywołał w kołach dyplo
matycznych niezadowolen'ie. Obiega 110-

głoska, że kilim przedstawicieli dyploma
tycznych zostanie odwol.anych. 

Rz y m. Tajr.e posiedze.nle kolegium 
kardynalskiego odbędzie s1ę 24 październi
ka, publiczne 5 grudnia. 

Is er I o h n. Przy wyborach uzup!!t
niających do sejmu wyb-rano tajn.ego radz· 
cę sprawiedliwości Haarmanna z Dortmun„ 
du 387 głosami na 390 głosujących. 

Peter sb ur g. Car mianował gme. 
rat-majora Rydszewskiego pomocnikiem 
ministra spraw wenętrz11ych i naczelniliiem 
potlcyi i żandarmeryi. Kontradmirał Jes
sen mianowany lrnmenda11forn pierwszej 
eskadry na oceanie SP'okojnym. 

Polacy na obczyźnie. 
Annen. Przdwuałcrn s.:Q. że tu w An

nen ieszczc dużo bardzo Rodak(rn, któt7Y 
sti~on:ą c<l' gazet po!skkh. Naw-et tacy. 
~torzy innym za \\·zór służyćby winni, nie 
mają ,„\\'iarnsa '· tylko jakieś ..:e1ntro-v,·e i 
beziwyzrnm~owc bibuty. Kto· otrzyma ga
z.ety dG rcz<l.ani3.i. powinien je rozrn1~ś-ć i 
z~~hęolć f~od.aków. a przy do.brej agitaicyi1, 
-me-Jednego uda s,ię nam pewnże n..aklu:ni,,; 
do czytarli-a n.aszyc.h ixilskich pism n.aro<lb- · 
IV'Y<:h. RozszerzaićlC .,Wiarnsa. Polskiego" 
RrzysJuguiemy s:ę sprawie narod-01wei, bo 

1 
·oct~k, który nie ma „Wiarnsa" ł.atwro u-

egnie germanizacyi. Da,1ej tedy;: Brn,ci'.a 

Rodacy, doi pracy ·narod-0wei razem z 112-

szym kochanym „Włamsem Poisl-dm.", któ 
reg'o h.a.slem: "W imię Boż.e. za W..rarę i 
Ojczyzn~! Dbały. 

O Polakach w Bernburgu. 
Bernburg jestto była stolica W. Ks. 

Anha1tskiego, jest ladnem dość miastem i 
ma piękną okolicę. 

W Bernbmgi,1 przebywa okoto 3-400 
Polaków i ro'botnlków prac11jącyd1 w ka
mieniołomach, p10 fabrykach i kopami·ach, 
&Zczególnie son. 

Towarzystw-o tutejsze p:osia.da zale
dwie 30 <:zfonkó\V. Z gazct nle wiele tu 
dochodzi i z teg-0 .to \\·nioslro,vać można, że 
niejednokr-0t11i·e Ro<lacy tutejsr nie uszanu
ją swej godności narodD\vcj. 

Dzieci wychowane bywają po wi~k
szei części po niemiecku, co ostro potępi.ć 
trneba. Lecz nic dusyć tego. Stysiz.alem, 
ie Polak do żony Polki mówił w niemi,ec~ 
kim języku. Serce się kraje„ gdy to siQ 
slyszy. Boże! oświeć ten bied·ny lud tu
łaczy 1u w· SaksGnii i zlituj się nad jego 
n~edolą. 

. Jak się ma tutaJ spr.awa z opieką du
chowną? Licho! Z\\·ykle raz do roku 
przy1jeż<lża ks. polski i latoś był tu-taj 18 
września. Lecz. Jedno rtiaplętnować trzeba, 
że ten ks. niby polski zakazał nam pieś11 
polską śpiewać, a to dla teg~~ ie rzekomo 
przes-zkadzało'by to księdzu p-rzy spowie
dzi! Ale śpiewy niemieckie i ł[ranie na or
ganach wcale 11ie z<lencrwowalo tego księ
dza. 

Nas to mocno bolafo, że nam śpllewać 
zakaz.ar10, tem więcej, że tyiko rarz du roku 
mamy do tego sp.osobność. 

Starać si~ winniśmy, abyśmy choć co 
drugi tydzień 111a rarn1ej Mszy św. mogli 
śpiewać po polsku. 

Latową porą to większość par •. ;j sta
nowią Polacy, dla teg.o należałoby s'.ę nam 
wjQccj {)pi·eiki· duchownej w języku ojiczy-
stym. Tułacz. 

Skład sejmu galicyjskiego. 
Ii1it=resujące· szczegóły o skla.dzie o

becnego sejmu galk~·jskiegn poda1je korcs
pond1ent „Dz. P()zn.'' 

Selim gallcyjski1 s'kla1da1 się. z. 149 pa
słów1 \\ ybranych i 12 wirylistów t. i. 
czfornków sejmu. zasiada:iących nie z, wy
bmu:, ale z tytulu piaJSti0 w:a1nych urzę<lió\v~ 
które \\. edlug statutu krajo,ng-0 upra\vinia
j~ d-0 gł·os ll' w sejmie. Uczy \1.,;ęc w ogól
nościi 161 czfonków. 

Wirylistami są: óśmi u biskupÓ\V i ar
cybiskupów katGLckich - m:ę<lzy którymi 
teraz jeden kardyna!: książę-biskup krako
wski Pu1zyna. Jest to ju.ż drngi k:ar<lynal 
w gabcyjskim sejmie; przed nim byl ś. p. 
ks. A}b'.n Dunajewski. Następnie. mają 
gfos w se]rnie z urzędu: każdoczesny pre
zes wkademii umieiętnośd \\ KrakO'\Vie -
obecnie hr. Sta11islaw Tarnow::.ld; kar'L.d<l
czcśni rektora\'\ ie obu ·tu1 ~\\·e rsytctów: 
Jag;1~Hoi'1skie~o ,,- K.raikowie i lw'Gwskiego 
a odi ht dwu także rektmO\\ ie Szk-0~y po·
litechniczej we Lwowie. Jako· rektor nni
wcrsyte:tu Iv.no\:<.Shicgo zasiada obecnie w 
se.fmie n<ł'szym prof. dr. Antoni. Kalina, ro
dowity poznaf1czyk. 

Kratowa ordynaieya \\·yborcza opiera 
s:G na: systemie kurya.Jnym . mianow1c1c: 
44 p-0s,!ó\\" \\'Y,bierai wielkai '\ tasność ziem
ska; 74 kurya ma.lei wtas!1'ośd ziemskiet. 
Z\\ a11a. 1:;;otoczni:~ kuryą włośda!lską; a 31 
posló\V miasta i· izby handl0\\'10-iprzemy-
sl<rn"e. · . 

.Mnie1j v,. ięcctl d i\\ ie trzecie cakgo skta
dn sejmu stanowią konserwatyści i onł też 
rozstrzygają o wiszystkiem. wyciskaiią swo 
je ·piętno na całej dziafa)n()ści sejmu. Jstnie 

ici trzy zo·rg<mizowane od'Cieni.ai konserwa~ 
ty\\·nc: ,.Kolo krakowskie" zwacrre pioto
-cznie Stańczykami , które Ji.czy 25 piastów 
pio-d przewodnictw-em sędziweg-0 -Or. Juli
na Dunakwskiego i hr. Stanisfaw·a: Tar
nowskiego; ~.Klub ro-łniiczy" złowny z. 26 
czfonków, któregQ nalwybitniejszymi 

czilonikamr są: pan Dawid Abrahamowiicz, 
dr. Tadeusz Pila~. szef depairta.mentu rol
nkz.ego w '\vy<lzia~e krait0wym:. dalej hr. 
Stani.st.a'\.v Stadnicki i inni; „Kofo autoo10-
nistów" liczące 33 czfo11ików, prawie wy
lącz.nie szlachiy ze \V1schodiniej ruskiej cz.ę
ścii kradu. Prezesem Kola auioimmistów, 
n.azwauycl11 potoczni/.!! ~,Podl~.Jakami" jest 
llr. Wvdoch Dzieduszycki. 

Wszystkie trzy kluby 1mnserwart.y
·wne stanowią wspólną s:olidarną organiza
cyę pod ml:Z"\\q. ,,Unii k<mserwatyw1r1.-c~". 
Z członkami· sejmu, nie należącymi do ża
dneg:o klubt~ aJe z przekona..1ia konscrw'aty 
starni, wzp.orządza lu1ia konserwaty'\\'Ha 94 
głosami. 

Ludo\\·cy rozporz(\<lzają 57 gfosami 
- a w tern jest 42 Polaków i 15 rusrn&w. 
StaJ110\Yi<:1 oni !ącznie lewicę \V sejmje. Le
w ic;a, rozp.ada si-ę jedJmk nai bar<lzo Il:c.zJie 
a przez to rozurnie s'.ę i liczebn~e slabe 
stronnict\\-a i odcienia, 1częstokm6 diame
tralnie między s·obą róż;niące się. 

Narrsilniejsz.ą organizacyę po Iev.-ej stro 
nie izby stannwi ,,stronnict'\\"'O• ludowe pol
skie", z!{)ż·one z 30 posJÓ'\\', prze,vażnie z 
miast. 

Klub rn>ski fiiczy obecnie tyłko 10 czfon 
kówt, a· i tych1 dziesięciu dzielą się na d·wa 
odcienia: sześciu na•leży do stronnictwa 
t. z. ,,na1rodmvców". Z\Vanych pospclide 
„haiidama.kami.'' z powodu sympatyL ich 
orgalllu ,,Dilo" dla tra>dycyii kozacki!ch i haj 
rlam.ackich, czterech zaś należy do t. z. 
„sta1rej partyi" konserwatywnej· z sympa
tyauni moskaLof ilskiemi1• Trzech pos.lów 
ruskich: Glidżuk (cz,ł'Onek wydzi.aJu· krajo
\\ eg·Oi), ksi-ąd'z. Man!d.ycze'\vski i Oc'hrymo
\\ i:cz,J nie należą do klubu. Bi'Skupi ruscy, 
który;ch jest trzech: metrop-oliia hr. Szep
tyck~, przemyski biskup ks. Czechiowi'Cz 
i stanisla\\·10,vs.ki ks. Chomyszyrn również 
nie należą do klubu. 

Polskie str-01111ictwo ludO>\\ t:! dziel~ się 
na d\\'a odbe11ia1 !lezące razem, 12 gfosólw: 
jest to· mianmvicic stroooictv„10 .,katolicko
Judowe", do które.go· należy 9 JJ-OSłÓi\Y i 
„luKi>O\\·e" z zabarwi·eniem sm::yaJi1stycz
nem, l i czące trzech czJonków. W stronni
ctwie kat()J'ick.a-Iu·ck)\vem reti wodzi ks. 
St•oja,f-0\\"Sk~, które.g:o wpłY\v ,je<lnak w o
statnid1 cz.asach bawd'zo oslabl; przew'Ód.Z
C<l armii lud.owców, zlo:ż;01nej z, trzech żol
ni·crzy, .test poseł Sta1pi,t'1ski. Do tego klu- ' 
biku nalcżY' taikże Jakób BoiikoL \\·l-Ościanin 
mazurski, w1 brany poslem przez miasto 
L \\"Ć}\V. 

W sprawach 11arcdowych polskich 
ct·ziałają post-Owie polscy zawsze łącznie, a 
wyraLJo:1111 tej ląiczności jest .,Koło polskie" 
t. i. zebrania, wspólne wszystkich posłów 
IJ.ez. różnicy strnn:ictw, którzy srojq na 
gnmde nariodowym polskim. Koi-O polskie 
saimowe przeprmvad'za też corocznie roz,
p rawę o poliiyce K.ofa polskiego '"' p::irla
mmde wied·efrskirn, 11onic\' aż 'Soli<lamvść 
wiedefłskiego Kota polskiego z sejmem, 
stanowi zasadę kicwwniczą, cak.g-o h:.go 
politycznego dziata11ia; ono stan•owi \\ kra
j n n.ah\ yższą instan..;yę w spra\\ ach naro
<l<lwych. 

Ży<ló\v jest 'v s1~jmi.c tylko 4„ a. '' szy
scy należą do· stronnictw polskhch: jeden, 
dT. I~apoport, do }(-0.fa. konserwatystów 
krakowsh::hi trzech' zaś: Fruchtma111n, Lo
\Vcnstein i }({)lischcr du stroimidwa Judo
wei;{) J}Dlskiego. 

J11teres11;iąq grupę posłóv. stanl()\\ ·ą w 

naszym sejmie „taijni radcs cesarscy'', któ
rym przysługuje tytut t,eks.celencyi". Ty-
tuł ten \\-skaZlllie, iż są to '\\"YSOkiej rangi 
dygnitarze. Takich dygnitarzy jest 19, a 
a w ich rzędzie marszałek krajov,.-y hr. 
Stanrstaw Badeni, nami,e.stnm<: hr. Aooruj 
Pot0:cki1, minister dla Ga:lkyl ct.r. Leonard 
Piętak, 6 emerytowarrych ministrmv: hr. 
Kazimierz Baden~, dr. Loon BilińSki.. obec· 
nie gubemator "Ba11ku austro.-węgierskie
gro" fawmski1 prezes I(ola polskie@, Ję. , 
drze}owk:z Adam, dr. Duna1iewski Julian i 
PF!i'p Zaleskt. Do tego grona należy także 
dwóch arcybiskupów lw:owskiclt: ks. dr. 
Bilcze'\vski i hr. Szeptycld1. pfl~zes akade
mii· umiejętn-OŚCi hr. Starriis.I«rn~ Tarm:nv•ski. 
wresz.ci-e byty namiestnik hr. Leon PY11ii1ski 
i DawKl Abr:ahamo.wicz, niegdyś prezydent 
austryackiego parla:me.ntu. 

Dotychczasowe ohra<ly sejmu w tego
McZ!rlej sesyi mają cechę tylko przyg-0to· 
v;aiwczą. Można iuż. jednak z nagroma
dz0nego dotychczas materyalu wywnio
s.ko\nć, jaki będzie da·lszy prZC!bieg t '\VY-
11 ik ()brad. 

llłemcy a wybory 
w Pszczyńako-RłLnickiem. 

Smutne zrobito wrażenie w całeti Poi~ 
sce rozdw!Qjcnie p.omiędzy wyoorc.amj Po
la~aml, którzy zamiast wstrzymać slę zgo
dme od gl-0-wwania przy wyborach. śĆiśLei
szych, w części <Oddali glosy ce.ntr<nv'COWr 
~s: dr. Ste~haino.~ w ·części k()nserwaty
s~re ~ze~mtzlrow1. Jedno i drugiB było 
rowme ruepotrzebne~ a skutek pozosta~b)'
ten sam. 

. l!~iecha konsen\·atystów, że Polacy 
odo.all im glosy, nic zn.ala grank. 

. „C!/Qs Slązki" pisze: .,Jeszcze Polska: 
me zgmęla" - byliby nam o mało -oo za. 
śpiewali.. I kto ta·ki? Otóż rząidowicy i 
hakatyści W' Żorach p1odczas ·czwartkQ
wych wyborów. Gdy p.oJscy walm.ani· 
P.17y ściślejszych wyborach \\-strzymali 
się ?d g'!osowan1a, radość i uciecha rząd(J
W'COW byta taka;, że o mato d i.m w g/.o
wa.ch się nie pomieszało. W o.tana nai cak 
gardfo: ,.Die Polen sind dach ieine Leu
te r·: ~ ,.Iioch sol!en die leben !" - „Je. 
stesmy ostmarkenferaJnistamv, ale po pol
sku będziemy mówili". I mało brakowało 
byliby nam zaśpiewali: ,.Jeszcze Polsk~ 
n:e ziginęta!" I kbo? Rządowe~ . ci zde
kla!rowani \\·rogowie naszej polskie.~ naw-
dm\1ości". · 

:''Katolik" otrzymal od hakatystów 2 
Raciborza kartkę z następ11jącemi nicmiec
kkmi s.towy: 

.,Do redakcyi ,KatoJLl\a". Jesteśmy 
wam bardzo \vd'zięczui zai to. jż z p<Jmocą 
waszą i ,.Górnoślązaka'· nasz szef i in
spek"t-Or (Rzesnitzek) do Berlina, może iść. 
My hakatyści bardzo się z tego cieszymy". 

Pomiuamy już wybu-chy nieinaw1ści ga
zet centrowych z powodu klęski, którą sa
mi zawinili. Dla informacyi czytelni.kó'\\. 
~1aszych podajemy tylko glos .,Kain. Volks 
Ztg. ", ~tór.a trochę sp-0k0jnitj, lecz niemni~j 
stronmczo na sprawę patrzy. 

Pisze -0na: 
Jeżeli w przyszlo-ści Korfanty i towa

rzysze będą się w sejm(e i parlamencie u
skarż"ć na gwałt zadawany Polakom to 
mngą im konserwatyści i liberalowi l~cz
~i? ~ rząden: o~wiadczyć.: ,.Czego wla
smv1e ch~ecte? Dopvmogliście przecież 
co tylko Jednemu z naszyd„ do zwydę
s:':·a1, ~odczas. g<l.Y by1o w: ,\·aszej mucy 
\'}bm" przecl\vrnka antypolskiej polityki· 
a zatem z.&:adzacie się przede.ż na na·sz~ 
P?l ~ykę, me możemy też 'vierz::yć, żeby 
si.ę \\"am nasza polityka szkofaa na prnw<lę 
me IJ>0dobafa, wybraUście pr~e-cicż król. 



insp::kt-0ra szkolnego, a "\\IG..: \\ faśnie 
przedstawkiela tej pohtykil Na to bodaj 
b dą mogli Polacy odp.cnvicdzieć, że kan
dydat byl gorszy -0d kandydata: komrpromi
SO\\ ego, ponieważ urqgato by to pra
w<lzie." 

I ,.Kocin. Volksztg." w.ięc nie widzi., 
że ks. dr. Stephan był kandydatem naj
mniej odpowiednim na Górny Slązk. Nie 
przyznaje też „K-0eln. Volksztg.", że en
trowcy kornpromisn zawrzeć .nie chcieli, 
choć to rzecz. naiglównicjsza. 

J eżeJi, obecnie gazety centr-0\\"e ubo
le\\ ają, że Polacy przyczynili się do zwy
cięstwa hakatysty-rządo\\ ca, to zapomnieli 
oni -0 tern, co się stało 25 czenvca 1903 r. w 
Wschowsko-Leszczyńskicm \\1 Widkiem 
Ks:Gstwic P.oz.nańskiem. Wtedy z winy 
centrowców1 przepadł ks. raodz1ca Mcjzy
kie'\ icz, bo jest księd·zem poi kim, a prze
szedł rządowiec Schm;dt. Niemcy katoli
cy gf{)sowaU na rządO\VC~, bo <Jn byl im 
milszy,, a niżeH ksiądz Polak. 

Więc pod tym wzglQdem gazety cen
tro\vc le.piej mikzalyf'oy. Szukają on\; wi1ny 
wsz~dzic, tylko nic t'.lm, gdzie znaleźliby 
i<i z pewnością, tj. u siebie samych. 

Centrowcy wfa.snem swem postępo
waniem zawinili·, że lnd polski ich Jeszcze 
\\ ięccj niena•\V.idzi jak czystej \V'-Ody haka
tystów. Czyż to bowiem nic jest charak
terystycz1ncm i czyż to sa'm() nic rzuca s1ę 
llld<Jwi w oczy, że choc.iaż na przyiklad tu
taj wt obczyźnie wszędzie mają Polacy 
wz,gl~diną wolność , tylko tam gdzie cen
trowcy zarządza1ią kopaln[ami. i \vpty·w po
siadają przeważający w gmin~~, ja:k w Bru
ch11 i e~ttmpic, ucisk jest największy:, a 
Polacy mnvet sal na zebrania otrzymać nie 
mogą! 

Przykładów takich bez Hku, a starczą 
one za \VSZ.elikie dowodzenia. 

Język polski w seminaryaeh nau.
czyefelskich okręgu warszaws.kiego, 

Dzientniki warszawskie oglaiszają,: 
,,I(omitet nall'kowy rosyjski.ego mi1ni

stcryum oświa~y, po rozpatrzeniu· sprawy 
\\ prowadzeinia: \Vykfa1dów języka polsk[,ego 
\V seminaryach niauczy~ielsJdch okręgu 
naukowego warszawskiego, ja!ko prz.ed'
miotu obowiązkowego (w związkui z ·ude
Z\\ ą w tym przedmlode kurntma -0krcgu 
naukowego), postawił: a) wpr.owadzić wy
kłady języka polskiego w semi11aryad1 
'SOl~nnickiem, lęczyckiom, soleckiem i ję
:drz~jowskiern, ustanawiając pięć Iekicyj na 
tydziei1 \Ve wszystkich klasach, b) nie 
\\"prowadzać tych wYkfadów w semiina
ryach w Wymyślinie: i Wejwcrnch, w pier~ 
\\.-szym dla tego, że tam są one ju'ż wpro
\va:dz.one,, a w drugiem/, że za1kla:d' ten prze
znaczony jest dla m1·odzieży Me.wskiej i c) 
'W}'in<agmdzenie za powyższe wykłady ()~ 
kreślić w sumie 50 rub. za godz:nę rncznie. 

RESURREKTURI 
Powieść 

J. I. Kraszewskiego. 

(Ciąg dalszy.) 
- To się rozgniewa !.„ - za1irntrul Ju-

lek. 
- Niech s:ę gniewa•!„. 
- Je.dyny nasz, krewny i opielrnn !.„ 
Ces:a pocałowała go w czoto. 
- Czy chcesz, abym by;a nainiesz;cz1G

śl iT1 szą ?„ 
- Ach, Cesh1, nie mów tego\, ale od

prnw go tak jako·ś ... n'.i? <Odbierając nadziei. 
- To byłoby falszcm.„ a tak się nie 

go<lzi. 
Kiedy pan m:l!rszalek poi dlugim na

myśle pmvziąl zamiar c.żenien·a się z Ce
si,1. nic. pomyśJal nawet. aby .ubog1 painna 
chciala się 01ierai6 tak świctncrtlU' 1-0so·wi. 
V wiel'kic·j taJemnky zbad.al przc.dtem księ 

dza bn<rnika, czy st.opici'1 po·luewicf1st\\ a 
l ozy; ala na uzy kan:c \\' Rzymie dyspen
sy. Ksiądz. upew:n!.J, że to możliwe. Mar
szal't.k postanl()wit przeto 'Przedsięwziąść 
kwki sta·BO\V'cze. 

Ku wiecz'Orowi, po <llugiei walce ze 
S·obq1 prosit Cecylię o chwilę rozmowy 
na os·obności. Na skini.cn1.e s:ostry Julek 
wyszedl. Nastąpiła scena patetyczna: rzu 
cil się na kolan:i i w na:jwyszukaf1szych 
stowa:b pros:t o n~kę i serce. 

Pa111na C~cylia:, będąc na tern wybuch 
przygotowaną, odpowiedziała bardzo :hlo 
dn(): 

- Dziękuję d, kuzynie, ale za mąż 
n'g<ly \vyjść nie myślę. 

Pan BoJ.est.aw chwytal siię za włosy, 
bkgal mzpaczony~ blaga!, zaklinał, ro.z-

Na protokclc kemie.tu nauk0'\\-2go 
znajduje ię na t<~pująca rez.olucya min!1Sii'a 
oświaty, stoS<rn nic do której spra• \·ie t2j 
będzie dany dalszy kicrune'k w us.ta11owit>
nym porządku: „Zgadzam się i między 
iir1nemi uznaję za niezb(idne zakomuniku
wać kuratorowi olm;g1~. że Lit\ri,nów1. koi'1-
czący~h kurs w scminaryach " \Veiwe
ra:h, lepiej nie mianować do szkól pcl
skich. Co zaś do scminaryum \\ Wymy
ślinic. to nie widzę powodu, według traf
nych wni·oskó\Y naczelnika dyrnkcyi„ do 
pozbawienia go W}"kladów języka polskie
go". \V kaiku departament OŚ\\"iaty za. 
znacza, że mi·nisteryum \\" powyższej spra
\\"ic porozumiało się z jenerał-gubernato
rem warszawskim". 

Dotychczas \ · sem:•naryach nauczy
dclsk'.1ch języka rmlskiego n:e wykładano 
\'ca.Je+, a tylb przy niektórych udzielano 
tej nauki nardo•bo\\'i~z.kowo. Poniew::iż 
zaś w· szkoiach ludo,,·ych języka polskiego 
faktycznie nigdy nie usuwano,, istnic.la ta 
arnomalja:, że nauczyciele ludiowi nie znali 
zasad Języka., którego mieli uczyć. W 
szkołach ludowy.eh Królestwa uczą języka 
polskieg.o i1 rosy1.iskiego. Język polski był 
jednak bardzo za1nicdbany, i dla tego wło
ścianie nie chdeli posyłać do szkól 1swoich 
dzieci. 

Wyklad języka .r;olskiego \\' semina
ryach nauczycielskich i szkolach ludo
wych, zniweczyl osławiony Apuchtirn, któ
ry wogóle obniżył niestychanie poz~l{)m o
światy w1 Krófestwie Pel ski em. Teraz 
dop:~ro rząd rosyjski opami~tail się do pe
wnego stcpnia.„ 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Na caiei Hnii przyszło już do starć stra

ży prz.ednkh. Japończycy mieqscami co
fają sic, mi·ejscami posuwają się naprzód', 
le'cz. stanowisko głównych ich sit jest do.
tychczas niezmienhone. 

\V poniedz:,alek roz.poczęla się znowu 
zadęta walka dzial:O\Vcc, która trwalai 5 
godzin. · 

R-0syjskie telegramy don10szą, że Ja
pończycy cofnęli się na skrzydta.ch aż do 
kopalni Jen tai. 11 paździternika zawrzała 
znowu walka armatnia. 

Ponie\vaż \Viado0mą jest rzeczą, że Ja
policzycy główne swe siły skoncentrowali 
przy kopalni Jentai, więc o wielkiem cofa
niu się mowy być nie może, ponieważ Ja
pończycy st()rją ta1n, gdze stali przed za
czepką Rosyan. Wręcz przeciwne brzmie
nie posiada też telegram pochod.zący z TQ
kio. Wedlug depeszy telj Japo(1czycy po.
suwają si,ę na calei lini,i przedw1 Mukdeno
wi, gotując się do boju. Rosyjska brygada 
p:1ech·oty z dwoma tys. konnicy i- dwoma 
dizi,alami zderzyła się z skrzydlem annii 
Kurokieg-0 i prz1ekroczyla rzekę1 Taise 9 

czurJal, ale .niic nie pomogto. Tnvatd by 
to Bóg \vie jak długo, aż w końcu Ce:cyilia 
zaidzwonilai, rozkazując p'Odać herbatę. 

Marszałek zwolna się uspokoit, ale jak 
się zdai\vał·o nie zupe.lnie strncił nadzieiję. 
Julek zaraz po twarzach domyślił się co 
zaszło. Udając ·jednak, że o niczem .ni·e 
\.Vie, za·cząl_ wesołą rn·zmcwę, aile fa mu nie 
szła. Marsza.lek chodzil po pokuiu gni~e
wny. Ni·e·zrnierni·e ciężko przeszeidf. ten 
wiccziót, a -0 jede.rnastej pannai Cecyliia po
w iedzia1wszy ·dobra110<c, wyszla. 

W ciągu nocy m.a•rszałek, roZ\vażając 
stanowczość i nieugiętość kuzy.aki przy
szedł \\reszcie do przek-ona1niai. że Cecylla 
posta.nmdc.nia nie zrn!eni. Z::tki1piar stra
sz.11y1111 g11 :ewern. Nim jcszc:z.e dnieć poczę
ło, kaz.al zaprzągać konie i ·Okryty futrem 
wybiegł z pałacu. Stanq? w alei l'powej 
i p:dniós1 pięść, grożąc zemstą. 

- Odpychacie mnie ?.„ - mó\\ i1l ze 
zI·oś::ią - - -odepchną w:ęc was wszys:c:y. 
W<}ijnai, to \\oj na!... z.obaczymy, kto z nas 
wyjdzi~ z niej zwyciGzcą.„ 

V. 

Wkrótce potem przyjechat lienryk, 
stęskniOHY do brata i si1ostry. Radość by
fai wielka, zatruta jednak tem, że obawia
no s:Q znów ze stro11y Slmv1czyńskiegn i 
Mazurowicza jaki-ego gwa1ltu), o który u 
nich nie byto tru·dno. Wszysc:y d·anwwni
.cy otrzymali~ p-0lc2enie, a!by ti;;n prz:.y~azd 
P'QZDStal \\" taj~mnicy. 

łienryk w ciągu tych kilim mi1esię~y 
spoważniat. bardz-0 i ;;i dać w n:m by i o, że 
CZ'ut brzenFQ \Vlasnego l·osu na ram[ona:.:h. 
Oh;::o,1,·a.nie z lutlżmi1 d'at-0· mu inny µogląd 
na życ!e i mz\virn:Jo to ziamc\ które s'. o
stra pienvsza rzudta mu \\"duszę. Nie byl 
to już ów mlo<ly, \\"esoty chf.aipa~, kt6ry 
ni·e \\"id'ziaJ przed sobą nic n.ad wiose:zkG 

b. m. Japoi1czy ... y nsiluJą jej od~;ąć od
wrót. 

Marszałek O"an:a donosi, że poty.:zki 
S<!: w biegu na caM l"nii, Japo1kzycy pos11-
waj::1 się naprzód i cdparli atak rosyjski na 
Siemhuang. 

W Dalnym i NiucZ\\'angu lądują wciąż 
posiłki dla armii oblegającej Port Artura 
odnośnie dla wojsk \\ Mandżuryi. 

Według ~ ·iadomości urzędowej zabrali 
Jawfa:zycy paro\viec Tupi.n, który usiln
\\ al przemycić znaczną ilość kontrabandy 
wojennej do P.ortu Artura. 

Kupujmy, co tylko możemy, u poi· 

skłch kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnfoh Warmii i Mazur. 

Sopot. W ubiegły pnnied'zialek zna
leziono na \Vybrzeżu morskiem ciało pe
wnej około 40 lat liczącej kobiety. Czy 
z.achodzi nieszczęśliwy \vypadek czy też 
samooójstwo dotychczas nie stv.:ierdZiOłn{). 

Sopot. Strejk robotników, którzy bli
sko tydzie6 przy tutejszych budowlach 
trwal, zako1iczyl sio. Pracodawcy zgotlzi
li się na po,dwyżkę pła-cy o 1 dn 2 fenygów 
na g-0d'Zinę. 

Z Gudziądzklego. Dotychczasowy 
1100 mórg wielki majątek pani Dorau w 
Powiatku1 prz.eszedl na v. lasruość kol()fni·za
cyi. 

Czersk Pr.avr:le \\' SZYSiCY robotnicy 
w tutejszej fabryce wyrnbó\\" drzewnych 
i lisztew ogłosili streJk. 

Szczecinek. Pozostawiwszy 30 tysię
cy marek dlu.gów zginą1 bez wieści mistrz 
piekarski Ot-0n Mtiller z Lotyna. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Pożar w Kościanie. W ubiegłą sobotę 

po południu wybuchł·, jak już \vczoraj do
nosiHśmy, JJOżar w sklepie M. Plonska, 
właściciela hu.rtowneg·o i detalicznego 
sklaJdu tDwarów kolonial1nych 1 wódek itd. 
Blachnierz Romanowskr miał napra<Wić ba
sen z naftą w sklepi~ Plonska. Powie.rzyt 
on cz.ynność tę synowi i dal mu do pomo
cy ucznia. Po zalutowaniu basenu przy
bliżył uczeń sw1ecę do niego, aby 
stwierdzić, .czy nic już nie pozostaJe do 
zrobienia. Od świecy z.aję!Cli się nafta1, a 
wy1buchl nastąpi! tak szybko, iż mtody p. 
Romanowski i l1czef1 zaledwie z życiem u
dec zdo1ali. Ogie(1 wężem zaciągniętym 
d'o głó\vnego skladu prz.eszedl tam dotąd 
i tam tak samo SPoWO·dował wybuch, a 
ogief1 \V mgnie:niu oka objąt sklaid ca·ly, tak, 
że i personał w składzie zatrudniiony za
ledwie zdolal ze skladu uciec. Ogień,. ma
jąc dużo SU'chegq, latwo za,palnego mate-

z d\vorkiem, ładne cztery koniki i wesołe 
życie z sąsiadami. Piotruska, która· nie 
go ze łzami witała~ zau·\vażyła, iż się po
stana! i zmieni.}. Nie stracił przeci.eż s,er
ca do ·swol1ch. Pl,e:rwszt1ga wiecz·ol'.a sie
dziar ·do pól.nocy, opowiad~ią,c s:O'strze i 
bratu o planach, iakic mial na przyszlość. 
Obi·ecano mu, po uk·ończeniu stndyów za
ięc~·e przy fabryce, zatlQfonrej przez. spólkG, 
W' której i jemu przyrz:ekarno udziat 

Juli.an słuchał z zajęck.m i prawie z 
zazdrością. 

- Moja Cesiu - przemówił ze śm:e
chem - i mnieby należalo także w· Ś\Viat 
wypędzić. Przi'·pomniałbym sobie szkol
ne nauki i z cza1sem mógłbym, jak He.11-
-ryk, świetne mieć \vid-O'ki. 

Cesict nic nie od rzek la, spojrzaiai tyl
ko tQskno. 

- Nie, nie! - za\\"Olal Julek, zmiar
kcwawszy się pn~dko - ciebie sarrn;j .ni
gdybym nie Z{)Stawi1, temba.rdziei, że o
prócz. paf1shva.f~yngoldó\V• nie inamy przy
ja.:.i6ł, ni w w·ujaszlm przyb}r.! nam \vróg 
11(}\\y. 

- W marszałku ?.„ a t0 ,jak!m sposo
bem? - spytal Henryk. _ 

- Oświadczyt sit; o rękę Cesi· -
rzekł Julek - a że go nie przyjęta, ni·gdy 
nam tego nie przebaczy. 

- Zapomni!. .. - szepnęła Cesiai -
nie mówmy o tern.„ MDże się nas wyrzec, 
odsunąć, ak prześladował n:e będzie. 

Dni, biegły ·szybko. Cesiai r-ozpmm ie
ni·J1n,a, sluchala1 opowiardałl ticnry.kai .ci4-
gle s:ę unosząc na:d p.ostępami, Jakie uczy
nił. Naiibardziej· cieszyk> ją to. że ttcui-yk 
·czuJt, iak wi<Cle mu brakowalo i nic trnio
żyt się wcale tern, co musia~ zdobywać. 

Julek mu zazdrościł. I iemu chcia,to 
się W' świat fakże,, lecz czyż si,ostrę mógl 

ryału, rczpn:cstrzcnił s:ę z taht szybk 
ści'l· że zanim na dany znak przybyla I,~er. \ 
wsza {}Omo ... , już pierwsze i drugie p;ętro 
stanęło w plomi1eniach, a n:e trwało i p· .P 
godzinYi, gdy ponad dachem ukazrtly si~ \ 
ogniste języki. Straż kościai'1ska byta bez. r: 
radną. \\ ybuch bo\viem nastęl}Ow:tł jeden \. 
po drugim, powodując huk podQbny do r' 
strzały armaty. Ponieważ ze \\ zględu n1 „~ 
nagromadz.onc wielkie ilości okowity1, mia. k'. 
stu całemu, a co najmniej części, \\ które i 
c·gie(t pcwstal. groziło niebezpiecze1ishw1 P· 
zawezwano telegraficznie Pomocy z Po . .i 
znania. O kolo godzi.ny 7 \Yieczorem przy. ; . 
byto z Pozna·nia 11myś!nym pcdągiem oko. d· 
lo 30 strażakÓ\\\ przywożąrc z wbą sika\\ . .::i 

kG parową i doplerD straży poznal1skiej za j{' 
pomocą parowe:i sikawki udało się po trzy. fi 
godzinnej pracy oglei'1 nai miejscu stiurnić, c~ 
tak iż okolo 10 wieczorem ni.cbezpieczef1. n 
stwo star.owczo uważano za odwróoone z 
pracy zaprzestano. W niedzielę przed .PO· rn 
fodnlicm po k;Ika razy jeszcz.c alarmo\v.ano ..:: 
straż, lecz fatygowano ją z.bytecznie, gdyż · 
pożar ugasz1ony .był zupełnie. Szafę żela. · ; 
zną wydobyt-0 vvczorau z. pod gru·zówi, nie g' 
wiadomo jedn::i.k, czy zawartość jej z:dota. n 
la ·ujść zniszczenia. \\ 

Szkodę obliczają na pót mifona marek. ś 
nie lic7.ąc kaimienky samej, 'PO której zo. k 
stały tylko zewnętrzne mury, gmżące zre. ś 
sztą runięciem. Sz,kodę pol\rY\Vają tmva. \ 
rzystwa ubezpieczeli. k 

Gdyby nie p1omo1c straży poz1Kt!1skiej, 11 
mogłoby latw'O pól miasta pójść z. dymem. l 

Leszno. Nakfadem ks~·ęgami f. Eb. b 
beke'go w Lesznk· \vydanio mapę W. Księ. s 
stwa P'°znal1skie:go p.od tytułem: „, Neue \l. 

Verkehrskarte der Provinz Posen. Zadzi. r 
wiaią na niei nazwy osa.dl, którą wykaizują, 11 
jak mal{) nie.mcy mają: <dam 1uczeni1a się ob. 
cych im języków„ a1 szczególniej po.lskiego 
- do cz·ego dalącza się jeszcze rasowa 
nienawiść. Na mapie tej czytamy nazwy 
talk przekręc:one: Brshesiny, Ds:;;.lrs-knwi. s 
ze,, l(-0rschene\VI, Kraschewize, Razienzize, 
Schtsch'.1piemo 1 Zes1chenzi·n, Zi<rnschen. ' 

Czarnków. Rozporządzeniem sąd-0 ' 
\Vem \vykreślo.no w fi'rmie p. R.aczy(1skie:go 
z Stajkowa polskie brzm[cnie , ,~Wfodzi. 
mierz" ohok niemieckiego Władimir v. Ra- " 
czyfJski. Tak samo wykreśl-0no z tejże 
firmy techni·cznej wyrazy: „warsztaty me- ~ 
chaniczne". We wiad,omo, cz,:m sąd uza- ·~ 
sadnit to \\-ykreślenie. ~ 

Guiez.no. łiakatystyczne pismo gnieź- s 
nieńskie: „General Anzeiger" wyraża obu· ~ 
rzenie, że. roboty. mal'1!rskie na stacyi \Y L 
Chwałkowie (W e1ssenburg) oddano po Ja. k 
k?wi. Nic można to byto znaleść malarza \\ 
rnemca? pyta ·oburzony. \\ 

Opalenica. Wcz·orai z polndnia o godz. 
5, gdy pociąg osobowy przyby\rnjący z 
Poznania \v-jcżdżał na sta:yą, ki.erownik 
maszyny wychyliwszy się zbytnio, tak sil
nie uderzył glową o slup syginal.owy, że 

<01mścić? Ile rnzy tio prngnieniie w nlin ·SiG \\ 
odezwalo, tlum:il je., nie .chcąc. nawet po· a 
z.nać po sobie. Cesia jednak z oczu mu je 11 

czytala. c 
Trzeciego dnia Szmul, który jaJrnś nie- ki 

do:magał 1 przywlókł s'.ę do ·dworu i. prosto !} 
pcszedl na górę. Ponieważ nikt nie mial ~e 
wiedz:eć ·o przyjeź<l'zi.e. tlemyka, zdźiwi·ono ik 
s~ę troch<;, gdy o niego zapyta1ł. Wpra
w1ct'zie dla1 Szmu.lai nie by!oi ta}\~rnnic, cJe " 
z!qdJżc mógt O' tem wiedzieć? '1. 

Al . d . . t . ~I - ez · z1ec1 o em w miasteczku ga-
daJ]ą !„. - octipar1 zapytany. - SlaYv-iczyń- .<i 

ski, nie ma1Jąc co robić codziennie czyta ~· 
ks~ąż~ę I~?:~ztową, kto i dtokąJd przyje·chai. ~ 
Mow1ą~ ze zaraz krzykną!: ,,A! juii po· 1 
wrócił ten ... " 1, 

- Ależ ja, w krótce wy;jeż,diżarn i z ni· ~1 
kiem się w:1dz:cć nie chcę i nie mam za.mia- I 
ru - rzekł łienryk. 

- To też. iai przysz.f.'dlem tylko o· 
strzedz - odparl żyd. - UchaJ ni·e trzeba ·; 
budzić; lepie.i mu z drogi ustąpi. 

Zaklopotafo to braci·, l.~ cz. z:1 pew11ili r. 
urnczy§cie„ że lienry.k nigdzie po,kaz.y\\."ać n 
się nie będzie. Odwiedziny te \\ z,arkże \ 
humor im P·opsuly. di 

Slawczyf1ski ze S\Yej strony, gwa.no- i\ 
wny i zajadty, kląt I-loryszków i dzil\VY o 
nich \v yplata1, a głośno zawsze o jakciś R 
zemście opo\\ i.adat Gdy z.c swyich uczuć 
przed Szmulcm się wynurza!.. żyd odpa;wia U 
<lat zimnoi. że dla niego przede ttcirysz.ko l1 
l">Od'z;ny s:ę ·nic wyrzccze. 

- Niech siG tyllrn1 p.ckaże ! za nk n:e n 
ręczę!... - wolar Slaw:czy!iski. · 

Im więicej śmiano się z ty,ch n:oct.orze· D 
cznych 1odgróżek 1 tern więcej Slarwczyń· \\' 
ski' jątrzyt 5i,ę i pięści w ·gni.ewie zaciskal. ~„ 

(Ctąg dalsey na5tąpi). ~ 



. tprzyl()!nny spadł z maszyny na z:cm:ę. 
r. '" „ kim stanic od\\ i::ziono go następnem 

ci;giem do lazaretu w Poznaniu;, gdzie 
krótce życie zrtko1kzyl. 

;~ ' Kolonizacya w Jarząbkowie. Czyta
~. nv \\' ,.Lechu": .,Z dobrego źródta d-o
t ~ iad·ujemy sic;. że kil~u. g·osp.~darzy .w.Ja
o rząl:kmvie '" p-:rn. _w1hrn\\'sk1m n<Js1. się z 
~ ~amiarcm sprzcd~n:a swych ~{)sp.::d:i-rst\~

a. ko;:1:syi kolni.zacyJmi. Jcd-::n z mch stawrl 
·e· ~ 11:csek. aby kom:sya kol-0niza::yjna jeg0 
o pns:adkiść ku~ila, al~ otrzymał {ldp~w.iedź.' 
o. ie komisya me m:ne sprawy r>oidJąc, az 
'- ~fO\\ a gosp.oJJ.rzy ~:_c zdc.cydtdc go_spo~ 
. <lar_t\\a' swe sprzed;:: . .;. In:.::yatorow1 tei 
„ sprzedaw•czyl_(~O\\"S~iej_ ~kcyi ud~to się j~1ż 
a V.ilku namów:c, a mtll 1csz;czc s·ę v. :ah~·i: ą. 
·. nl\.amY 11fl,dzicję, że się ·G•dmyślą i cofnq s\ę 
ć, <J{t· zaprzcp.a1sz;czcn:a zicmi1 ojczystej. h-
1]. rząb-kowo z.ostaifo_ swego czasu_ przez Ba.nk 

1 Zii:mski rnzkol-0rnznwane pom.ę:dzy Gen
. noślązaków. Prcsimy {) bliższe informa
o ..:n· ';s.r tej spn~wic". 
ż • Poznań. W kościele na Jeżycach miai 
. ·si~ 4 bm. ·odbyć, jJ..k don'°si „P.os. Tagcbl.". 

ie ślub córki sekretarza kc·l~iowego Ettera, 
a. na którym ro\\ arzyst\\ •O niemieck!ch śpie

\\ aków rniato zamiar odśp:cwać dwie pic-
k, !n: niemieckie. At-01i proboszcz ieżycki 
. k,. }\1ayer na tc:n śpiew n:e pOZ\\"·Olil i o

e- ~:\\ :,"dczył, że śpiew· mai być taciflski. 
a. W.klltc.k tego udał się pan Etter wprost d-0 

}:s. b:skupa· Likows:~ciego, ktćry -0statecznic 
i. na 5piew niemiecki piśmienne dat poz.\\!"0-
1. 1rn:e:. lecz je następn.Jc ·cofn4L ,.Pos. Ta1ge

b- biatt'' podając tę wic.domość w zwyklym 
-ę. S\ '0im tonie ndgraża siQ1 że z.arzc:td' śpie-
e wa~Ó'W uda się ze zażaleniem ct:o wfad,zy 
i. t'ZJdowcj. Oczeki'wać należy z miai;o-daj

·ą, i1::iio mi·cjsca wyjaśnienia tej spra\vy. 
b. ś 
o Ze lązka czyli Starej Polski. 
:a Bytom. Nieszczęś,cie spotka Jo tu tej-
} sn--go mistrzai krawieckiego Maidejczyka. 
1
• Na szosie królewskolmckiej przelrechal go 

e, wóz: napelni1011y piaskiem i:aik nieszczęśli
wt, że ·O'becnie Mardajczyk umarl sku:tkiern 

-0 odn:esionych obraże11. 
~ Trzebnica. Nie do uwierze.nia1 prawic 
1
• "y1.faje się wiadomość, że \V Trzebnicy, 

?· O\\.em miejscu ·uprzywileJowanem,, d-0kąd 
ze -0d s~edmi1u w iekó'v dąży, ludność katohc
e. kam!icka, aby tam zai \vstawienni.ctwem 
a- św. Ja<lwi1gi, patronki Ślązka, uprosić so
, bic laski sz1czególne u Boga, aby tam ukoić 
z. swe bóle L sz.ukać mocy i poócszenia w 
u~ S\\·cj nędzy - że tam sta.nąć ma pomnik 
;' Lutra.. ,,Stowarzyszenie ewangielikó\\ ", 
a· które IJ{)\iv· zięlo to p-osta1nmvienie, uczyfo się 
za " id·ocznic poszan·owa.nia uczuć swoich 

wspól'bliźnich od - Moskali którzy to w 
z. Częswchowie p{)stawili pom'n:k carn. 
z 
ik~' illl!._!!!:_~~-~~~~~~~~~~~ 

il- Wiadomości ze świata. 
Z Anglii. Minister wojny wygfosit mo

ię \\ ę w Scheffield z powodu rnorganiz.a:cyi 
o- ~mnii i wyraził życzenie, by wz1rnstala1 uf
je no ś-ć 11amdu i aby An:glicy mogli. cz·erpa·ć 

cenn2 wskazówki z wielkiej walki na. dale
ie- lim Wschodzie, a także z wojny w Afryicc 
to !}O.!udni-0wej. Minister powiedział, iż nic 
at .1cst stronini'kiem \\·prow'1!d'zenLa po·boru re

uo ikrtltÓ\\·. 

a- Powinniśmy uporządkować sprnwę 
J~ wojskową - p.odni6s~ - nic potrz.ebuiemy 

<irm:i dla· sportu~ rozrywki i JX)parcia, zasad 
a· nas~ej polityki \\ cw·nętrz.nci, chcemy mieć 
ń· ..anrnę, któ.ra1by w razie walki zwyciężyła. 
'ta . - Rosya i Japonia zakupuJ]ą j1~szcze 
ai • .::rąr"Je w Cardiff-ie ogromne ilości węgla 
.0• -Ola· &wo:ch •okrętÓ\\ w-0jenych. Od począt

ku \\ojny wysŁanD stąd póltrzecb1 mil:ona 
; ton v. ęgla. Równ ic'ż z innych pmt6w wy

'·· ~!al!{i :\'iele węgla. \V ostatnim czasie wy
:a· l~.i:':> \\ :ększc la·dnnki \\ Qgla na pcwn~ wy-

„~~. ~ofoż.o w1 kolo zadi-odnich \vybrz eży 
0· -dryk1; węgiel ten pr1ernacz;ony jest \\!do
ba 7.ii.e dla bałtyckiej Hqty. 
„. Z Rosy'1. Car w t{)Warzystwic gcne-

l'l~ fa_lll·Cg·o admirala w. ks. Aleksiejcwa i ad
:c 1

'.
1ra!<i:v: Avellana, Birilcwa i· Rożdest

ze cn~k ie•go Z\\ iedzał ·okręty drugiej 1~ ska-
dn: , · '. rrzeznaczone d-0 w yjazut1 na \\cody 

t-0~ ·"2Yl wschodniej. 
~ Z Prnncyi. „ Petit Parisien" d-0J11osi 7 

ei~ Rzymu, że Kurya św. ' vkrótcc wyda ob
uc zern;; dzie.lo w sprawie stosunku I(ośc"ola 
·ia do . alist\v a· \v (! francyi. Dzieło tD będzie 
lk0 łlo? 1 ~·r} tytul: 1 .I(()ściól i państwo we fran-

y1" . b . 
• 1 Gdzie w niem zawartą odpowiedź 
:e .a Pr{)jekt usta\vy deputowanego Bry<J.nda 

D ~Praw ie. r·o.zdzialu Kościoła -0d pai1stwa. 
c·, ~·Clo to będzie wykazywaloi, że wyp-0·-, ~'l<:-d . 1• " zenie konkordatu bytoby wprawdzie 
al. ~·ek·orzystnem dla Watykanu, ale także w 

{111 s.amym stopniu· nickorzystnem db 
ran.cyL · 

Z ró.invc·h stron • 
Bochum. l ltys:G~Y rekrutów z \l/c

stfalii i obwodu przemysioweg·Q, wyjecha
ło tymi dniami 14 nadzwyczajnymi pc..:i~
gami na micusce przcznacwnia. 

Langendreer. I(iewwnii! pociągu Mcnn 
ZDS tal przejechany przez pociąg to wa ro\\ y 
i padŁ na miejscu trupem. 

Wattenschcid. Podczas pobytu ks. bi
skupa dr. Schneidcra oz·nat:mi.l tenże. ii 
I·ażdornzmvy rektor kośi.::·ola Ś\\. G.::rtn.;dy 
nos:6 ma tytnl proboszcz.a. 

Ekkd. S.} n ~órn;kaI-JJ. <:1sc '~v z:cst:d 
przeje · h~rny i zab:ty przez wóz ciGża·r.C \V Y. 

Dortmund. W kopalni ,,K&·iscrstuhl" 
upadt \vózek na górniika fiei·dbrede i zla.
mał mu prawą nogę. 

Barop. W lrnpalnii „Lnui1sc Tiefbau" 
mają zaprzestać \\"Ggl1 \\ ydobyw.a6. 

Hussen. Górnik Sokołowski z0stal w 
kopalni, .„Courl" tak pokalecz,ony, iż nieba
wem umarL 

l(astrop. Oórn :k Józef Kaniak stracił 
oko p·odczas pracy \V kopalni ,,Erin". 

Iserfohn. W ob 'odz;c Al · ena- I erldm 
zostnł przy \\. ybor3.ch uz.updnia1jących do 
sejmu wybrany radzca sprn\v:iedllwości 
łia.armc:mn 7 Dortmundu. 

łiambmg. 17 OO. Frar,1..: iszkanów, 
którzy 31 s'.-c.rpni:i wy,~ cdrnli de> Desterrn 
w Brazyn stan~li u celu 7 październ:Irn. 

Wied1::!ft. Zastrzelil s:Q tu fabrykant 
Wiktor Taussig, \'. spólwfaśóciel fabryki 
sukna. Przyczyną samaibójstw:.l były o
szukał1cz1~ manipulacye brata jego, Ott{)nJ 
w•spółwfaścicicla firmy, który zaiinkasowal 
pC'lza p1ec3mi brata \V• -ostatnim czasie oko
lo 700,000 kDr.on i Z1biegł. Pasywa firmy 
wynoszą kilka rnifonów koron. Prawdo. 
podobnie '" ciągu dnia d'z isiC'iiszego będzie 
otwarty lmn:Jrnrs nad' firmą. - Wyda1u 
list gończy za zbiegłym. 

RozmaUośd. 
Wybryk mUfonerld. Znana ze swiojej 

ekscentryczn{)lśici· żona milionera Lehrn w 
Nowym Jorku, urządziła z powodu rncZJ1i
cy Ur.GdZi'll SWOo1ego ps:i \Vielką ucztę, 11.:l 

którą zaprosila za pomocą dlrufoowa1nych 
kart kilka tuzinów psów. Pięciu 1okau6w 
uslug~wało psim gościom·, rnznosząc wy
kwintne dan ia.. Tego r.odzaju. wybryk, u
bliżający g'Odn·ości lu1dz·lci.e1i, potępi.fa prasa 
ameryka11skeli, która zw1r6ciJa ,u1wa1gc OiWej 
milionerki n.a straszną nędz~. panującą w 
zaułkach Nowe·g·o Jo.rku. 

O dwieście milionów. Chodzi tul 0i '!l

silowane \Vymuszenie, je-dn{) z na.jwięk
szyich, jakie Z1nają dziaie kryminalne. Spra
wa gndna swej hu'l11bertmvskiej t-0warzy
szki. 21 ma1ia zmarł w1 Paryżu w swojej 
\\ m przy uLcy de Berri markiz: Casa-Rierai, 
91~leini. starzeic. Z.ostawU 200 miHon6\V 
majątku. Tuż przed śmiercią, podyktcw.al 
notaryusz>0wi swemu Autrnu·k1anais testa
ment, którym zapisuje m:idstarszemu syno
wi swej s:ostry Josemu Marii1 Af.orai y Riie
ra caly majątek. W razie jego śmierd wy
licza! testament dalszych spa·dlkobierców: 
1. Alejandra, 2. Gonza1lesa (brnta J oiseg·o), 
3. Markiza de San Iz.abel. 

We diwa miesi1ące p·o śmierci stai"e·g-o 
ma11kiza umarI Jose a Alejandro ·doslal ma
jątek 32 grudnia 188!. Dz.iesiQ_: dni przed 
tern \vyniós1 go Alfons XH do godności 
markiza. Oonzal·o umarł 5 Lst.opada1 1887. 
Obecny markiz. Casa Riern jest wfaśnic 
tym Aleja1ndrem, piostawi-0nyrn w tcs.ta
menci·2 na dmgiem m;.e:js.cu. On t-01 jest w 
posiad:rniu -0wych miVonów {)CT r. 1881 i 
przeciwk-0 niemu to skiemwane skargi .. 

M iai1-0w:icie ukazuje siG w czerwcu 
1899 dale.ki kuzyn zmnrtego markizr.1 Fotr 
Riera i t\\'ierdzi, że nic Alejandr-0, Je1cz on 
jest spadkDbicrcą. Przegi"3:l icdnak pmc:cs, 
bo n:e m:ai p:i.pierów. Wkrótce jednak 
zjaw~b się kartka zejści:i. śm!ertelneg{) Ale
jandra, Okazak} s:ę, że. ją sfalszowaino„ 
P{)twmzyly slę teraz syndykaty skużą
cycł~. L ;· zja1wiio się kilku Rierów w Hi
szpanii, sprawę poczęto ·hra-6 jako inter .;s 
i wyda\vano na nią znaczne kapitały. P.od;
staw:ono ludzi, którzy grali wyznaczone im 
rnle. Zarz11c~·ni0 pr~nvdziwc.m u niark!·z·:)\vi 
przekupstwo i falszerstwo· do~rnm!;ntó.\'!11 
skiwcm to samo, co on. skarżącym teraz 
7arzuca, a naidt-0 podsnnicto rnn myśl zgła
dzenia brata Jose:;;o. Na swoją ob-ronc po
\\'Qfal markiz Alojandm Casai Riern caly 
szereg świadków, którzy g{) z.nali jeszcze 
przed śmiercią win.ja, od którc1g-o otrzymał 
majątek. świa,dkowic d należą d;o naj
wyższej szlachty w Pa·ryżu i Madrycie. 
.Między nimi znai;duje siQ i markiz R;card 
de Sa·n Izabel. wymieniony w testamcnr;ie 
Po O.onz.alesie; tenże jest przyjacielem Ale-

jandra i ni.gdy prze'ciw jego spadkowi nie 
protest{)wał. Sprawa Rery "iGcej ubawi
ła niż przerazila c<!łą a.ryst<lkra yę hi
szpal1ską, która markiza zna cale lata. Dziś 
stajq przed sądem wla1ściwi falszcrze. 

Ostatnie wiadomości. 
T o k i o. Bitwa pod Jentaj rozpnczęła 

się wczoraj i trwah dzit>ń caty aż do pó
źnej nocy i rozpoczęfa się dz!ś na n:nvo. 
Dotychczas waHrn r!ie rnzstrzygni~ta. Ro
syjarrie wysłali z~aczne si!y Im rzece Tai
tscho przeciw prawemu s!o-zydłu japoń
sldemu (Kurolc!emu), l~cz panuje przek·)
na111ie, że Japol1czycy przeszkodzą zamie
rzonemu przez Rosyan osłffzydleniu. 

Tu n si a n c h o. Rosyjska ajentura 
telegraficzna potwierdza wiadomość, że 
wob~c ruchów zaczepnych armii rosyisk.iej 
podjęli Japończycy energiczną czynność, 
udaremniając dotychczasowe wysiłki ro
syjskie. 12 rozpoczęła się znowu walka, 
która w cbec ogromnych sił wojskowych 
nagromadzonych po obydwóch stronach 
prawdopodobnie przybrerze rozmiary cl
brzymie. 

Tok i o. W czo raj ogłoszono postano
wienie rządu tyczące się zac1iągnięcia pnży 

czki wewnętrznej 80 milionów jenów . 
Lip .s k. Według „Lciipz. Tagebl." 

nasf~pcą przcchodz~cego w stan spnczyn
ku pre.zydenta ku!ońskiego sądu nadz.ie
miańsklego zostanie radca sądu rzeszy i 
poseł centrowy dr. Spahn. 

P a r y ż. Po c:iężkich stratach ponieJ 
sionych przez puł·ki syberyjskie przy bezm 
skutecznie usitowanem prze~f'oczeniu rze
ki Sziłu, na północ od Jentaju, kazał1 l(urn
patkin cofoąć się o 4 kil. na półrwc. 

Przed Władywostokiem ukazały się 
japońskie okręty wojenne. 

Kalendarz. 
Pi ą tek, 14 pn.ździernika: l"ortunata, Ka~ 

liksta d., (Mylimir). 

Sob ot a, lS psźdiiernika: . Jad wigi wdowy, 
(Wacław). f 

S ł o ń o e ; wschodzi, 
Jutro. g. G m. 26 
Pojutrze. g. 6 m: 2G 

S t n n ll o g o d y ; '\.\"" c 8rodQ 
des;cz. vV czwartek b.'1ne powil\trze. 

za,chodz,, 
g. f>. m. 7 
g. 6. m. 3 

cały dzień 

Term om et r wskazywał wczoraj 12 w 
południe 8 stopni R. wyże.j zera.. 

Wesoły kącik. 
W sądzie. 

- Przyznaj się - zawsz1<; lepiej na tem 
wyjdziesz ... 

- Niby, iak \Yyjdę. 
- No, b~dziesz. krócej siedział... 
- Ba! siedzenie to nie jest wyjście„. 

Z pieśni ludowych. 
- Nic pioszyleś strzechy Madek, 

Tera pulap w izbie zaciek! 
- Cieknie pulap, niech ta cieknie. 

Może babsko mi ucieknie! 
Żebym dożyl tej pociechy, 

To obdarłbym resztki, strzechy. 
Dowcipny. 

- Panie Telesforze, czy pan gra n::l 
He cie? 

- Ja? laska wa pani - nic 1 ale mój 
stryj jest telegrafist:-i na koki. 

Pociecha. 
Świ1cż.o pośJu,binna pani lielena, po 

pierwszej ,,scenie d-ornowej" \Vpad'a up!a
kan.a do domu rodzi•ców. 

- Mamo, ja pójdę chyba do roz\n•Ju ! 
..Mój mc:i:ż 1 iem pot\vór, nazwni' mnie dtiś 
„głu·p!ą gąską!" 

- Dzieciak z debie ! - pociesz.a ma
ma1 - czy to· tobie jednej siQ tak zdarz1? 
Twój Qjciec rnzp-0 'Z<il ·o-d tego samego, a 
jednak v . .<dz:sz. jak n~nie dz!ś ko:::ha i .szei
nuJe ... 

(Sh1chający tego papa, dyskretnie \VY

SU'Na1 się z p.okoju). 
· W księgarni. 

- Proszę o alimcntarz. 
- Oto jest. 
- K~:j mi s'.ę w:dzk ż~ na takim 21i-

mentarzu uczy się Józek, a mnie niby po
trza dla dzie\.rnchy„ Nic ma ta iak'ego 
ba1bski ego alimcntarza? 

Teraz, albo r.igdy ! (Mc·iWlog). 
Teraz albo nigdy l Oś\\.·iad•cZG się sta

nowcz.o Ani·cli. Wyznam 1;e:i gorąq m:t1oś1~ 
a jeśli mi ·O'dmów!, pal ją kaci, ożenię s:t; 'l 

Klarą, bo ·obie prze .... icż mają v ... sag Jedna
k-owy ... 
Przy najmie mieszkania, oczywi8c!c - we 

Lwowfo . 
- Ile za te 5 p·okoi na part<:.~rz.:!?. 
- 1,500 zl. 

- A czy przy mieszka1fu jt! t przynaj
mniej sta;enka? 

- A to n::l' o? 
- Żeby umieści w n!ej es! . któryby 

si zgodzit na taki czynsz. 

Koto śpiewu „Hałka w Kastrop 
podaje do wiadomoś .... i. iż w niedz~elę 16 
października cd'bGdzc s i ę '·alne k\vartalne 
z~branic o godz. 4 po pcL na sali p. Teodo 
ra Sindcra. Uprasza s:ę \\ szystki.::h cz'łc1n
ków o jak najl:cznici;szy udział. N3. zebra
niu mogą szan. członkowie odebra6 obra
zy, kt6rc zamówi!!, bo s41 już dostawion . 
G<J~cie ni'.lc widz:ani. Cześć pol kici pi -
ś~1i ! Z ar z ą d. 

Uwaga: Lekcya śp:1..:wu o godz. 2 po. 
pol. Tak samo uprasza się o jak n.:ijlicz
nieiiszy i:·dz ;aL gdyż do tego -zasu bardzo 
mato na lekcyc się stawi:;. 

Kaz. Antoniewicz. 

ł\oło śpie'.vu „Lutnia" w Rohlinghauscn 
pedale do wi.adomości szan. S\\·ym cz:on
kom, iż w przyszl::i n1edzielę dnia 16 b. rn. 
Po p.ol. o g·odz. 121.:2 {)dbędzie się iekcya 
śpiewu, na którą wszyscy druhcwic winni 
sic sta\.vić. Oznajmia się także druhom. iż 
przybędzie na lekcyą nowy dyrygent, dla 
tego licZllY ucl.z;aI poż4dany. Cześć p~eśni 
polskiej! Z a r z ą d. 

Bractwo Różai:ca Polek w Rolllinghauscn 
podaje do v:iadomośd sza.n. siostrom, iż w 
przyszłą niedzielę dn;'a 16. b. m. po pot 
o godz. 4 -odbędzi,e się nabożef1st\\~O róż:ll1-

cowc. P.o nabożc11stwie zebranie. na któ
re się szan. s:ostry licznie zebrać powi·nny, 
gdyż przy~d~ bardz.o ważne sprawy pod o
brady, O }jczny udział uprasza, 

Przełożona. 

l(oło śp1iewu „Róża Leśna" w Hochlarmark 
donosi swym członkom. iż 1nasze miesię
czne zebranie odbędzie się \\." ni.:dz:elę dnia 
16 paździ\~rn;ka o godz. 4 po pot. Pon1eważ 
przyjd'ą ważne spra\VY pod ·Obrady, przew 
liczny u<lziait pożądany. 

Uwaga: Zarząd winien się stawić o 
godz. 3 po l}OL Z ar z ą d. 

Wielki wiec polski w Diisseldodie 
w sprawie opieki duchowne~ dla miasta 
i okolicy odbędzie się w nied'zielQ, dr.ia 
16 października. 

Kochani Bracia Roda,:.:y ! Wszystkim 
nam wiadomo, ;~e w Diisseldorfie za stara
niem starszych Rodaków uzyskaliśmy ka
zanie p-0lskie raz na miesi;:ic, i że mamy 
sposa.bnoś.(; do spowietlzi św. WdziGczni 
jesteSmy Wielebn, O, K:onstantęmu ~\3 j~g . 
pracę nad opieką duchowną dla nas Pofa'
ków. 

Jednakże wiadomo \\'am \YSZYStk:m, 
że wielu nas Polaków jest tutaj na obczy
źnie). że na nas t-0 sidla zakladaj<l niedic>
w iarki1 i socyaliści, aby nas {}dstraszy~ od. 
św. ''iiary naszej i od I(ościola. 

Dla teg-0 postanowil n:żej podpisany 
komitet wiecowy zwotać na n!iedzielę. dnia 
16-go października wielki wiec połski w 
sv•rawie opieki duchownej. Wiec odbędzie 
się o godz. 2 po południu w lokalu „Rhei
nischer Hof", uJ. fri,drichstr. 15. 

Na wiecu mówić będą o sprawad1 ob
chodzących nas t:lk gorąco mówcy zami,ej
scO\vi. Prosimy \Vas przeto, Szanowni 
Rodacy\, jak naiusih1iej, aby każdy. co tę 
odezwę Qdbierze do rąk, nie tylko sam na 
wiec przybyl, lecz żeby także do·l·fad'1.; 
wszelkich staraii, aby \Yszyscy Rc·d1.::y be.z 
\Vzględu na to, czy pochodzą z Pn:s Zacho 
dn:'Ch, czy z Górnego Siązka, lub też z \\·. 
Ks. Pozna1iskiego na wi~c ten przybyli. 

Chodzi nam o to, aby kazania pGlskie 
{)dby·,,'aly s:ę CZG:b cj i to .:o drng;i nie
dzielę. Pokażemy, ż2 w 11.'.l.s m=laść do 
cjczystej sprawy, do o~.:zystego język~ do 
świQtej Wiary naszej nic zg-in~fo. Niech 
wic;c J·ażdy wierny srn Kośc:ch. katoli -
JdcgD i debry p~Jak na \I it.:..: !lJSZ p1~yb~
dzie , b•J każdy będzie mógi ży ~zcn::r swo.
jc WYi}()Wicdzicć. 

l~.a<lC'..cy, 1~rzyby\1• jcie iw. w:c;:: nasz 
jc:k jeden mąż, 

Kom;tet wiccC\\"Y: 
Wojdccli Dz tk. Stan:sta ~- K{)Jen<la. \'a
lenty Cl1wialkO\\ ski. \Valenty oqk .Mi
·..:hal Maćkowiak. Tcc.jor Strzyr/:cwski. 
Józef Kicrblewski. n~nry};: Kicrblew~I\:!. 
feliks Strzyrzcwski . Julian BonHvicki. 
J1)zd Ing<ff. Józef flisikc•\\ ski. fcltlrs 
Ornbelny. Jan Orygas. Igna.::y Szym-;.ń
ski. J\L:ha? D1~idz;ak. fr3.n c!szek fl's:ko
\.vski. Augustyn Fl isikowski. Pawd Dzi
kowski. Totnasz \Vcj-:ieszaik. 16zef l(I:n-

ger. Marceli I(rzym:i1sk:. 



T owarzystv„·o polskich Przemysłowców 
w Bruckbausen-Marxk>łt 

oznajmia sv.:ym cztonkom. iż walne posie„ 
dzenłe odbędzie się w nie<lzl„.le 16 bm. o 
"'odz. 4 po pot Zarząd o godz. 3. O licz-
ny udzi.al czfonków pros-i Zarząd. 
Towarz. św. Antoniego w freisenbruchu 
donosi swTm członkom, iż przyszle posie
dzenie odbędzie się w niedzidę 16 paź
dziernika o godz. 43/z po pol. Po posiedze
niU' \.Vołne pi,rn. O liczny u<lziai prosi 

Zarząd. 

Baczność Ober Styrum ! 
D<>rroszę sxanmnt.ej 1mbł!c.z11ości w 

Ober Styrum:. iż w niedzielę dnia Hi 
paidzierniika urządzam dla szam. pubHczno
ści pclsldej zabawę z tańcem. Początek 
-0 g<Jdz.. 6 wieczorem. Wstępne 30 fen. 

1a zabawę uprzełmie zap-rasz.a 
Oskar W oDberg, gościnny~ 

Towarz. gimn. „Sokót' w Wattenscheid. 
W niedzielę dnia 16 b. m. urządza Tow. 

gim.n. ,,SOkół" w Wattc•nscheid swą jesieu
ną zabawę, na którą Rodaków z Watten
scheid1 i dkolicy jak najuprzejmiej niniej
szem zaprasza. Zabawa odbęd'Zie się w 
naistepującym porz.ą<lku: Od godz. 6 po 
poł. kan.cert, p·o takmvym o godz. 7 rozpo-

Tol\'. św. Wojciecha w Erle-Middelich •. 
W niedzielę. tj. 16 października, ma to-''· 

warzystwo sposobność, dać się odebrać, 
czyli od.fotografować, na oo się wszystkich 
członków jak najuprzeimieli zaprasza. Od
bierani będziemy obok kości-ota katolic
ki.eg(l o godz. pól do pien\·szei. Winni się 
\\' iGc wszyscy sta\\· ić na salę z\).·yk1ych po
siedzeii. Chorążnych uprasza się, aby nie 
przybyli z.a późno. Zarazem oznajmia się, 
iż 30 października o godz. 4 po pot odbę
dzie się walne zebranie. Zarząd wLnien się 
zebrać o go.dz. 3. O liczny udzial się upra
sza, poniewaiŻ będzie nowy zarząd obiera-
ny. Goście mile widzia•ni. Zarząd. 

Tow. glmn. „Sokół" w Rauxeł-Habingborst 
donosi swym druhom -0ra.z wszy-stklm Po
lakom zamieszikalym w Ranxel ii olrobcy, 
iż w 11iedzielę -dnia 16 {Jaździernika obcho
dz na sali p. Wessel w tlabi:.nighorst swą 
2 rocznicę istnienia, polączoną z koncer
tem, ćwiczeniami i ta[1cenii. Del) którą się 
wszystkich Rodaków serdecznie zaprasza_ 
Początek Q godz. 4 po pot A wi·ęc druh•o
\de dale.j irn.przÓ'd, lecz nigdy wstecz. 

CzoJem ! Wyd2:iał. 

Wielki wlec w Hambarn. 
W niedzie~ dlnia 16 paźd~iernika OObę

d·zi-e si~ wiec dfa hutników i górników ne 
sali p. Ma.are przy ulky Alleestr. o goo€. 
11.0. Omawia1ne będą spra"\vy organre:a
cy1, or.au: położenie górników i hlrln.iików. 
Riodaków z okol~cy wzywa s=~, aby s~e 
jak na~ł!czniej na wie-c stawili. 

„ZJednoczen1e zawodowe polskie". 

=i m=B8°°oo88H 
Jako speeyalnośe 9 

polecam 

li.ujaw •Id a•nikl likier Mlądk. 
Likier, alasz kmlallewr. 

Likilłt" !.tll•l•k•ff. 

1Hlwewłe&-ł5yr•I-. 
Litr ido\•nle butelk~ po J.&e mr. 

Za1t9pc4w -pi>aziRu\łt we wazy1tkich 
młej1e0woiciaci.. 

Choroby 
kebieee, 

Baczność! 
Moim SJ&n. odbi-0rcoru polcum mt'>j 

no\TO urzfldzony 

zakład akładuia fałd, 
szczególnie pAlenia fałd ~ iOtowyeh su· 
kfen. - Ceny najt.ańsze. Skora usługa. 
N ~lepize wykonanie. 

Btehumska parowa farbiernia 
i pralnia chemie.zna. tal- 187 3 '· .i al. lólall•H•ke, 

Kawailer, liczący 26 lat, \\Ilaści.dei q 
brze idącego interesu z roczinem dochod: 
3 do 4 tys. mr .. p•oszukure -01.ai braku cza 
i znajomości pa1i, na tej drodze 

towarzyszki życia. 
Tylko na sery.o myslące panienk i, ~ 

Ie. gospodarne w wieku 18-26 lat zecti 
oferty swe wraz z do.łączenien1 fotogr
rr'adesfać do eks;pedycyi ,,Wiarusa" porl r 
1750. Rzecz lronorowa., anonimy się n P 
U\\"Zględnia. 

WaHenscheid. 
znie się teatr. Odegrane będą dwie sztu

ki•: nStary kaiwaler, czyli zostanę starym 
kawalerem" i ,..Lokati za pana (Monodram 
z śpie\vem). Po skoi'1czonym teatrz:e od
bę<Lzie s'.ę zabawa z tmłcem, ale zamknięta 
- tylko rodacy przez druhów wprowadze
ni mają \\"Stęp dozwolony. - Kart wstep
lł1ych nabyć mo.źna tJ~Iko przy kasie, i to 
już ·o ,godz. 5.%, dla mężczyzn w cenie 50 
ie.n,, <llai niewiast 25 fen. O god1:. 3 po pot 
odbędzie si·ę zebranie miesięczne, nia które 
się za-cnym druhom w miejscu zwraica u-

Tow. św. Antonle~o w Ober-Styrum 
donosi S\Yym czfonkom, iż w niedzielę dnia 
16 paźdz1ernika \\:ypadnie zeJbranre, gdyż 
.nasze towarzystwx> bierze udział w um4 

czystości poś.więcenia chorągwi Tow. św. 
Józefa w, lieisen. Uprasza się sz.an. człon
ków,, aby się o 02 siawfli na sali z.wyktych 
pos.iedze(1 i patem nastąpi odjazd do Heis
sen. A. Idziaszek, przew. 

brak krwi, blednico. rany 
na nogo.eh, tyły kurc:.io
wo, leczyłam we w tel u 
preypadkaeh .ze 1kut
kfom. 

S:.1.anownym Roda.kom w \-Vattenscheid i ono
t~<t uprzejmie, iż .r. clnicm l }łaiEdzłernlka otwie
ram pr.zy ulicy Bochum!!!kit'j nr. 140 (napr21eciw go· 

Pani Wolff, 
BOCL UM, Kreuzati·. 1-
( w pobliżu dwo1ca głó5 

wn.egol. 

ścinnego Bormana ~ K Ł A D 
Baczność Marten! 

Druhów z Marten, którzy dotąd płacili 
składki ;w. Maćkowiakowi, zechcą mu nadal 
żadnych skJa<lek ni.e dawać, d0-póki bliższe 
szcwgóły n:e zostaną og!osz.one. 

lewarów kal1nialnych, win, cygar 

wa,gę. Czolem ! Wydział. „Zjednoczenile z.awoc!owe polskie". 

2 d-emy 
mi&s•łi fłłne 

w Herteia, pr11y ulicy 
Augiu1hitr. 4 i -4o I, 
sprzedam kaidy po 
17 ,509 mr., pr.zy nitkiej 
wpł~aie. 

i p·apierosów. 
Mam nadzi0.ią że szan. Rodacy moje pn:cd

siąbiorstwo popierać bądą. 

Osobnych zaproszeii dla sąsiednich 
.gniazd' nie wysyła s·ię, uskutecznia to d'zj
siejsze ogloszenie. 

Wielki lTiec polski 
S·ga.»łsław Zmyilony. 

------------------
Towarzystwo św. Stanisława w Herne 

d,Qn1osi szan. cz.lionkom, że \v niedzielę 16 
października przystępujemy \\"Spólnie d·J 
Komumii Ś\\·. i to na· Mszy św. o giodz. 8 
ramo. W sob-otę po piał. {)d godz. 4 ~PCS·O
bność dD spowiedzi. św. Jak najl:czniejszy 
udzi.al jest poi4dany. Prze'Wrrodn. 

Uwaga. \V tę samą niedzielę odibędzic 
(.:ię zebranie o godz. 4.Vi l-:.o pot na gómei 
sali. Pomłdek zebrania: 1) pfacenie mtie
.sięczne, 2) wpis n{)\vyich cz.Jonków, 3) spra 
'\VY tow .. , 4) wyplalcanie chorym. Proszę 
tych czlonków, którzy się zapisali do tow. 
\V zeszłą 11iedzielę, aby taże przybyli na to 
zebr2111ie. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Langendreer. 
Ćwiczenia gimnasty:czne odbywać się 

będą co niedzielę po pol. od godiz. 02-04 
Cwicz.enia w wtorek na przysztość wypa~ 
dają. K~ompletne i punktualn-2. stawianie 
siQ druhó\\" na ćwiczenia jest pożądanem, 
ponieważ bęCW. nowe Ć\\'i+czenia. - Przy
szf e zebranie odbędzie s:ę \V nic.dzielę 2.3 
pa1ździernika o godz. 6 wieczorem. 

Czołem! Wyd1Zfał. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
W niedzielę 16 października urządza 

tow. zabawę jesięnną z tańcem. Zaba\\ a 
+Odbędzie się zamknięta. Goście chcący 
wziąć 11dzial w zabawie., muszą s:ę daić na 
qłonkó\v zapisać, na zebrani11 1 które się 
odbędzie w tę samą niedzielę o godz. 3 
Początek zabawy o go<lz. 5 po polskiem na 
bożeństwic. na sali p. TUla. O licz:ny u-
dział prosi Z ar z ą d. 

Bacztt-Ość parafianie z Gostyczyny ! 
Niżej podpisani podajemy \\am do 

\\ iadamości, iż dnia IG październ!Jca r. b. o 
godz. 4 po południu \\ rcstuuracyi p. Kuhr 
\\r La·ar, Kaiserstr., zwolujcmy zebranie, 
abyśmy \\ spólnie ze sobą pomÓ\\ ić mogli 
w spra\\ i,e, którąśmy przcdsię\\ zięli. I3ę

dzi·e wam o<l naszego w:el. ks. prob. list 
przeczyt;rny. Liicznc zgrcnrndzc11ic pożą
dane. 

w Diisseldorfie 
w sprawie opieki duchmvnej dlai Diissel
dorffu, Oerres·hdmu i {)kot:cy odbędzie sie 
w niedzielę dnial6 października -0 godz. 2 
po pal. .na sa.ii h·otelu ,.Reinischer Hof"", 
przy ulicy friedrichstr. 13--15. Omal\v<ia~ 
ne będą sprawy dotyczące re-g.ltlarnych i 
cz~ściejsz.yclt nab-0że6stw polsk~ch. Pożą
danem przeto jest, a.by R-0dacy jak nailii:z
nieiszy udz:fał w-zieli w wiecu. 

i( o m i t e t. 
-----~-~. 

'lffeo w Dortmundzie 
odbędzie si~ w niedzi.elę 16 października 
o g-Odz. 04 p-0 p-0ł. w sa1i p. Jankowskfogo, 
przy 111. Bctenstr. O Liczny udział Roda
kó\.v~ z Dmtmundu i QKVliicy 1uprasza si·ę. 
Na wiecu oma"\viane będą sprawy robotni
cze. 

„Zjednoczenie zawodowe p-0.lskiie". 

C. Fr. 9łlrsrr, 
B..,c1i.ulłl 1 H:ellweg 21 

a 
KHka nawyeb budynków 

w Herten i ()!rnHcy I!~ przy małej wpłacit 
zau: lnb póinltlj tani a iła i.ti.a:rcla. 

ZgłMić lłi~ ł!"u ba n .1;,~ef1 Dąbrow
s:.i":;o, kr&wca pelsldeg-o " !Ierłen. 

Adres: 

Józef Dąb1n.e w.ski·, 
•erten, Bakumefltr 1. 

Baczność Rodacy! 

I 

Sz';(.n. Publiczności w· Roithaiusen i 
Qkoliq C:.:J11-0szę niniejszem, iż ot\v-0rzykm 
tutaj pr. :y ul. Vikt-Oriastr. 59 w domu kupca 
p. Pauss.a, w IJ()bliżu poczty 

warsztat krawiecki, 
\V którym wykonywam wszelkie ·w zakres 
tego zawod·u wchodzące prace. jak ubra
nra, spa.dnie, paletoty itd. prędko i tanio. 

Przejąłem takż.c zastępstwo dla che
micznej pralni. 

Przyjmuję wiec \vszelką garderobG, 
materye, nakrycia itd. do prania). czyszcze
nia i farbov,rania. \Vszystko dostarczam 
jak najprędzej. l(t-0 do· środy jaki przed·-

Antoni: Dzie(1 dobry dr.uhu Janie. m!ot przyini·esie, dostawi.am g·a. \V sobotę. 
Jan: Dziei'1 dobry druhu Ant'<mi. Ceny niskie. Usluga skora i rzetelna. 
Antoni: Dokąd ta spiesznie biegn:,.::sz, Prosząc szan. Rodaków o łaskawe popar-

Janic? cie mego przedsiębrorstwa, kreślę sic; 
Jan: Otóż \ddzisz bracie, zima b!islm, z szacunkiem 

więc zamó\\ iłem s·obie u kra\\ ca cieple pa- FRANCISZEK JAGŁA, 
letocisko. Rotthausen, Viktoriastr. 59. 

A11t011i: A cóż to jest za krav..:icc i ------·· ·--·--· ----·-~---- · ·--
g<lzi,e zamieszkuje? Ponieważ ja u Cobm MNS~m~-@ 
staluję. 

Jan: Ba:rdzo źle mój bracie„ ponic\vaż 
tu blizk-n l.(odaka maci~. Jest on bard210 
doskonały, i w cenach sraly. Dosta.wia 
ta1t )o, z czego jest znany. Jego rzeczy bez 
nagany. Nawet cz3.mary i ubi<HY sc\k-o lc 
odstawi, sło\rn ci daję, :f,aden go nie p.opra
wi. A haslo nasze swój do S\V'e,go ? Nie za
pominaj i ty tego. 

A n toni: Oto go masz, otworzyleś mi 

SzanowHej Publiczności i WPZ,Ylltkim ro
dacr.kom w L ii ll en - S ii d i okolicy dono.
szę uprzejmie, iż osiedliJam się jako 

damska krawcowa 
1n"1.y al. Setlansh-. nr. §05· 

Z:traz~m pro~zę szan. Rodaczki o po
parcie mego prze<lsięb iorst~ii. 

Kom i te t: cczy jak wrota. Pra\\ da, że to c<lerninie 

Młode panienki prlyjmuję ll"edJe ży
czenia w· ua•1kę. 

Z szacun\ier\ 
Igna-:y Wojtaszek. p:{)tr Stasiak. głupota. Zaraz idę z tobą dio kra·\ltca pul-

J ózef Vv'aiendov„ ski. skieg-0, gdyż potrzehuję palto z:mmve. 
-------·-------------- Jan: Dobrz<'bracic, lepie4 życzyć l{o-

Towarzystwo św. Józefa w Dahłhausen dakowi, niż Cohno\\ i \\ rogo·\vi. Ni~ zapo-
doll'osi swym czionkom zamieszkatyrn w mina}my nigdy hasta naszego: Swój do 
Dahlhansen 1 Qkol:<Cy, ie w niedz ~1~1i; c!Jnia S\\ ego. 

Helena Kubiak, 
krawcnw11. pol11ka 1 

I~iinen-Sihl, Scdanstr nr. 80:'L 

16 pażdziern!ka {) godz. 4 po pot odbędzie Antoni: A daleko Ó\\- krnwiec J}Olak l!IF'll1Zla11•1i·a!M*N1B•••m1111mm•111••• 
się miesięczne zebranie. Zapraszam szau. rnie zka i lak godność jego? D l k' B t · 
J\odakó\v, ażeby się iak naiHczniei zgrnrna- Jan: Bracie, nie daleko d{) niego. Ofil pl) S 1 V" O trOple. 
dzili, ponie\\'.aż bG{ią ważne sprawy do za- Otóż tam "rdz;sz warsztat jego i nazywa Dotąd wplynęło 1197,05 mr. Wszelkie 
fatwienia \Yicc s·ę uprasza o liczny u<lzi'al ' s i ę skladki na povvyższy cel posylać można pod · 
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ftAGNU.M BQ!~ag, 
(perki <lo jedzenia,) 

dobrze si(~ 11';,ynrnjące w sklepie, (u•t 
ł10lcndrr::;kic.) \Vorki po 150 'fontów rel 
a,50 111r. Czysta, pod gwarancyą niB. Pa! 

jęczmienna ,,·orek 140 funtów po 10 Só~ 
go 

~- Dostarc;t,a na zamówienie sz~ 
w dom, poleca skład okopowi,r,u i pa~: 

I SI K · „ 0. • · ·1 Jo' zeł Hadryan adresem: Jan Swoboda, mistrz krawiecki, "-•'Jlh Dr„ X na sa G p. a men , a1sersll·. uosc1e mi e Bottroo. Westf. Vlł' • · '< • łtla 

witlziani. Z :t rząd. w RohUnghausen p. Wann~. Mołtkestr. 17. 6 ,friK.IP< c;.;ws:fit••P«t4#Jil.4J!iZld1, .. JM# 1 eazZA Reeklingh.·Rruch Bn,·:iumerstr.~ 
Za druk, nakład I red~k'"YO oa.p~w1edm1uny Ariwm fire.Jak1 w ·Bochum. - Nakładem. i et.t'l1ćYn\!1tro1 W-vd& ... xnct:wa ., W1aru11>„ ł'<>lA'Jncgn· Il" Jl ,11 , 



lir. 238. Bochum, sobota 15-go października 1904. Bok 14. 

• pismo ladowe dla Polaków na obczyźnie, po~więcone 'oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wycltodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątea,nych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 wr. SO fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I DJczvznę l 
Za inseraty l'.>lacl sie za wiersz petytowy 15 fen., a za 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
PolskieRo" należy frankować i podać w nich dokład-

" pod znakiem „t. połnisch" nr. 128. ny ad res piszące~o. Rekopisów si~ nie zwraca.. 

~ Redakcya, Drukarnia. i Księgarnia. znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltbeserstra.sse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ----1L.._ 

Rodzke polscy! Uczcie dzieci swe 

r- mówić, czytać I pisać pa polsku! Nie jest 
~ 
n Polakiem, kte potomstwu swemu znlem-

czrć się pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. 
Flota bałtycka odpły~ła 

w no·cy z cz.iwairtku na piątek z Ubawy pod 
dOW'-O'.dlztwem1 adtnirafa Roidjestwe1i-skiego. 

Walka pod Portem Artura przy~era formy 
rozpaczUwe. 

Telegrami Sroessela do cara: z: 5 pa,ź
dzforn;kai donos~ o w".alłce o górę Sygnailo
wą. Jaipoilczycy zdobyli- ią, l~z Rosya
n[e spędzm ~eh w <lzi:ef1 n:aistępny z: tego 
stanowisk~ Obydv.~ie strony używaną !iuż 
najslłnłejszych materyałów wybuchowych 
mtaoowicie dynami,tu i baweliw strzelni
cze~ Wr na·bojach ręcmych. Dow~'Z\ to, 
ie pod Portem Artura rozpoczeta: sie rzeź 
ds~, '"~ której nie ma }uż mte!sca dfa ża
dnych WCZJlĆ hi<lzkkt. 

Hakatyzm niemiecki w Polsce pod Mo„ 
skalerm. 

Z J(utnai iis.z.ą do „Warszav..„skiiego 
Oo1kai": 

W mieście ·naszem, }a:k zresztą n~este
ty t we wszystkich innych db-liczymy się 
sparej ~:aby nap.lY\rnwej lud111ości niemie
·cklej, które zapommai zupelnte, że Jest po
śród obcych ~ rozv.{Jając system ha!katy
styicZJ1y~ \Vprmviaidz.a; demorailitzacyę po
śródl rd.Zennej' htdlrrośd polskieJ. 

Oto fakt, który stamnvić moiż.e jaskra
wą Hustracyę tych -0plaikanych stosunków: 

Właściciel mie.tscowei faibryki maisz.yn 
i nairze<ilz;i rólniczyc.h przyj.ąf w chairakte
rze wspóln~kai ~ dyrektora ·n.iejakiego! p. 

z T., iniooiącego się $!4zakiem. Pan ten' za
l akceintow.a1r swoje polskie pocho\izen1.e1 

'" 

~ teni SPo.Sób, iż po dwóch tygod1rfach spro
: wa-071.it pięciu nl:emieckich robotników, n·· 

0 suwając równ{)cześnie -odi pracy Poliakmv. 
k Z oburzen1~em do\viediziieli si,ę wszy&).. 
~o takiem postępowaniu zniemczonego Po

laka\, z tem Wjększem oburzeniem, że· w 
Dbecnej chwili Qi pracę roooilniik:-0!\\ ~ tak tm
dno i że tych pięciu przybyszów stać się 
moze tylko po·c.zątki:e,m zagarnięcia przez 
~ilemców wisz.ystkich lepszych stanl()'\v łsk 
1 mbót w fabryce. 

Czy obecny wfaśddel fabryki, które
go naz:w(ska rnie wymieniamy, chcą;c wi.e
rzyć , iż stalo się to bez jego wiedzy, czyż 
ten \\~laśócie.l zapomniał już. że caly S\VóJ 

n~Cl!jątek zaiwdizięcza tylko PoJakom i czy 
nl;e zdaje sohi.e sprawy z tego że kh krzy-
Wd!z,i? ! ' 

P . T. zaznacza początek S\\-OjeJ d'zia
t~fooścl \V inny jeszcze sposób, a mianm\ i
cie wyzyskuje stabe strony charakteru na
SZ'.ego hidu - upo.fa go ·i z niiepoczytelny
mt ZaJ\v i,erai umowy. W tym celu p. T. 
Odby \\·a w dziernrnie wycieczki po okoli:cy 
\v101żą ' 
k . ~ zai s-obq. monopolową \\ ód!kę prz.y 

toreJ Pomocy dob:;;11 targu o kupn o i 
sprzedaż niasz yn. 

~ Zaiste, nowy to sposób prowadzenia 
agent Prnmystowo-ha'llidlowych. 

Telegramy. 
I( o n st a n ty n op o J. Jeneralny dy

rektor Podatków pośrednich, Amed Nasil 
Pasza, został mianowany ministrem iinan
Sów, na je.go miejsce powołano dawniejsze
go Walego salonickiego Hassana fehmii pa
szę, 

111 To ki o. Naczelny wódz japo11ski Oja
a depeszuje, że operacye w toczącej się 

bitwie pod Jentaj mają pr-zebieg zadawal
niający. 

L o n dy n. „Daily Telegraph" donosi 
z Czifu: 4000 kozaków wyruszyło na 112 
kil. ku Pingjangowi. Połączenie Soeułu z 
Genzanem jest przerwane, kolej żelazna na 
kilka mil zniszczona. Zapasy gamiwnów 
przy drodze wołskowej są stracone. 

B u e n o s A i r es (Argentynia). Pre
zydent Kwłnta,na objął swój urząd oficyal
nie. 

T o k i o. Po nader gwałtownem bom
bardowaniu pali się więksi.a część Portu 
Artura. Liczni Rosyanie poddałl się. Ja
pończycy zdobyli pono 2 nowe forty. 

L o n d y n. Usiłowanej wyciecz.ce 
rosyjskiej floty portartnrsktei dnia 1 paź
dziernika przeszkodził ogień z dział japoń
skich panujących nad wschodmą częścią 
PQrtu. „Retwłzan" jest ciężko usżkod.zo. 
ny. 

D r e· z n o. Król saski znowu zaniemógł 
ciężko. 

Londyn. UtrzY(muje się pogłoska o 
błłski(m ustąpieniu lorda Milnera, guber
natora kolonii kopsztadzkiej. 

T o k i o. Zabrany niedawno parowiec 
f uplng, który pod Hagą n!iemfocką stara r 
się przedostać do Portu Artura, miał prze. 
ważnie ładunek amunicyi. 

B erl ł n. Pułkownik Leutwein dono
si z pot zach. Afryki: 8 pażd'Ziemika pano
wał spokój w lloachanas, witbojów nie wi
dziano. Oblep pogłoska, że zbuntowali 
silę hotentoci w Gocbas. · 

P e t e r s b ~ r g. W środę walczorw 
w Mandżuryi wszelklleml siłami. WynJk 
dotychczas nie ·znany. Niemlrowłcz Dan. 
ewo.ko depeszuie, że pono jenel'ał Rennen
kampf oskrzydlił Japończyków stoJących 
pod dowództwem Kurokłego. 

M y s l o w i c e. Rosyjscy żołnlEirze 
pograniczni zastrzelili wczoraj rano oieja
k~o Scholza na ziemi należącej iuż do 
Prus. Szczegółów bra-k jeszcze. 

Polacy na obczyźn\e. 

Ciekaay pPOces. 
W marcu roku przeszfogo Qdbyl się 

\V' Bochum wiec przedwyborcz.y, n.ai któ
rym obrnn(}ł koml:tet powtatowy dla po~·,;a
tu bochumskiego, oraz miejscowy dla rnia
stai BO'chum. Prócz tego, jak tD prze.wi'
dlzfanie w regulaminie, °\vybrano delegatów 
p.ow•ila:tov;~h do „Glów111ego komitetu". 
Porniewa:ż. w mvym czaiSii-e p-0'1icya zaiczęla 
już wytaczać procesy z po-w1odu niezgtacsza 
nia komitetów wyborczych nai poliicy~ , p.rze 
w w Bloichum zgfoszono tak komitet po
\\ ·1iatowy jak n miejscowy, Pró'CZ tego 
zglo-sz.ooo wybranych d'elegatów1, oraz 
przewodlnticzącego i zastępcę komitetu po
w1:aito1w12ig·o jako nowych czfonkó\v „Gló
\\ neg\01 k·omitetu". 

Rzecz byla więc w porzqdku narwer 
w myśl pioli.cyii. 

Tymcz.a:sem co robi po!i'cya'? Oto wy
taczai proces p. Stani;slawmvi' Lcmaóskie
mu z. Jieme, p. Bernardowi Żmudlziń&.1<-iemu 
z Kas.tropu. (dawniej w Gerthe), <>raz: p. 
\Vaiwrz.yn!o\v1i1 France z Bochum. Bylo co~ 
·sied'm terminów i sprawa nic zostata1 za
latwito iną. PoHcy.ai wni:osta do sąd.Lr o u
kani.ni-cj. aife przed' sądem nie mogla ze
znać niec taki·egD, coby do\V'Odziia, że 
-0ska1rżeni są winni. Akt Qska1rżeniai zarzu
·c.a1r ohża.ło\\ainym, 1-ż ni~ dorni:eśli policyi o 
z.mtianie w zarz.ądzie „Otównegio. komitetu''. 
Do teg'-OI Jednak ani w tym ani\ w innym 
przypadku n,1e byl żaden z n:ch Qbowf: ą
za1JTY, bo są Qni wpra•wdzie czlonikami 
„Gfówne.ga korni'tetu", ale nie członkami 

zarządu, czyli Wydz:iat11 tegoż. I spraJwa 
bylahy się wJ.oktai w 111ieskoń'Cz.o;ność, gdy
by ·są:dl ni'e byl zawezwa~ na ś"·iad1rn: p. 
A. Brejskiego, który jako sekretarZ' ,,Oló
\\'nego komi1t~:tu" sprawę wyjaśnił. Po 
zeznanitl' p. Brejskfieg{)l, prokurator sam 
wniós.ł1 o uwol,nienie oskarżonych, a sąd 
do wniosku tego się przychylił~ nakłada
dąc. koszta1 priocesu ka:sie pai1stw'o\ve}. 

Prze'Wo<lnit.zący sądu uzasad1M w;y
rol't\ nmiel!lwf.ęoej tak: Zgtosrnno pnl·:~yi 
komHet pmviiatmvy i miejscow'Y, ai przy 
kaidej o-sobie dOO'ano: urząd, jaki: v; komite
diei m~stuje. Na k1011cu są nazKJviska no
.cie p'.astuje. Na koilcu są nazwiska.i no
borczego", ale nie po:dano przy nazrwr
·skach nk wi~cei, prócz m~ejS'ca z:arrnfo
szkani.ćl!. Już zatem zewtrlętrzna: fonna 
zgltosz.en~a- dow10:dzn~ ilż osobY\. podane jako 
czJonkowi·e ,,Gtównr~.go komitetu", są 
izwycz~nymi· czł()lnkami tego.i., ale nie 
cz-łonkami zarządu, co świadek pot\,;er
dZf.ł. Z te:go pawo<lnr nie byli oni też zobo
wiązana· do zgfosz'ei1 możli'wych tlniian1 w 
nOlów·n;ym komitecie". Czlorrków „Gló
wne150 komitetu" dlopf.saino na zglos.zeniu 
komitetów powfart<>wego ~ mie~scov."e.gd je
dynie dła wygody, aby p!Odrwó.ini:e zgtoi
SZGnia piisa.ć nr:e byto potrzeba. Cala spra
wa polega na nieporozumieuiu, z. poviodu, 
że Ueden z czlonków .,Gróiwnego komije
tu'" m<l! podobne 001Zwisko, ialk: dlal\vni'eJ.iiszy 
prZl~W~){lnkzą_cy tegoż. komlitetu". 

Przewod1nrcz~y za1pytal świaókai. ko
misarza pofii:cyjneyo„ jakim sposobem taka 
pomyłka: zajść mogla', kiedy im.iooai są od: 
mienne a prócz tego jeden mi'eszka \vl Gel
senkirchen, a dmgv w WiemelhanJ:sen. Ko
misarz powiedział, że są.d'Z011JO na po1lilcyi, 
iż prze'J):s.aam sie prz.y pisaniu imienJa. 

Tak więc sprawa ta wreszcie zal a
t'wion<t zo-staila. Wpra\vdzle owi' trzej Ro·
<lacy proces ostatecznie wygrali, ale kto 
im z.,vród· straty 'CZ:asu i koszta }}dd'ró.ży 
nai 8 czy 9 nawet term:n&w? A k1to te
mut winieni? ~mylka PoHcyi ! Czy p.oli'
cya n~e. bytai powinna sprawy z.badać 01a
leży.de nim proces wytDczylia1? Natural
nie, że to był jej obowiązek! PoLkya je
dnak 1n:gtly nic nie traci, czy tak czy 01wak 
proces wypadn(e, <lla tego niera·z: sprawę 
lekceważy, ale ty P:olaku· w16cz się po. są,
'Clladi, pfać adlwokata, mMai.ał się na cię
żkie straty maiteryalne dla pomykk policyi. 

Z wojny rosyjsko-japeńskiej. 
Bitwa po<l Jentaj rnzp-0częta przed kil

koma' dniami zaczepką Rosyain i drobn1ymi 
ufarczkami ro7.winęla się Dbecnie w catej 
pefoi i toczy się na lin!ii 70-80 kil. dlug.vej. 

Zadęty bój wre zwłaszcza' przy kopal
nJ Jenta11, o której zdobyde chodzi bard~o 
I~osyanom; jest to bm\'1iem jedyna kopal
nia, z której Rosyanie czerpaJli węgiel dla 
kolei syberyjskietl. Dotąd walka nie f'O.Z

strzygnięta1. lecz bierze ona d~otychczas o
brót ko•rzystny dla Japończykó-wi,, jak to 
wyinlika z następujących telegramów: 

K.u1roiki dlowodizący prarw·em skrz.ycWem 
japo11sk1em d10-nióst 10 pa,ździ"ernika.: Dro
giai da Penisihu (za•ięta. przez Rosya11) zno
ww wolna. Nasze {)d<l'z.ial'y staty 11 godz.in 
w ogniu przeciw przeważającemu li'cze
brvie nieprzyjacieloi\\"i. Stanowiska nasze 
obronjJiśmy. 

Oku depeszowa! JO bm.: Nieprzyjaciel 
przekroczyt rzekę Taitse. .Reuter zaś dlo
nos1 z Tokio:. że jenera~ Oku zdobyl 25 
dz.iaI rosyjskich. Rosyanie ccłają się. 

Marszałek Ojama w tl'epesz.y z 12 bm. 
wlyraża •swe zadowolenie z przebiegu o
peracyi. Wwalce pQmiędzy rzekami Tai
tse i Iiun od1niósl środek annii japońskiej 
i prawe jej skrzydło znaczne korzy.śd. 

Lewe skrzy<lro walczy rozpaczliw,ie, by 
oskrzydłić praiwe skrzydło Rosyan. Dal
sza d'epesza Ojamy dOfllOsi, że środkowa 
anniai w notnym boju zdobyl'al dwli·e pol
ni~ armait:yi i1 8 wozów z amunicyą. J ene
ra~major Mumi Jest ranny~ 

Ostatni telegram z Tckio donosi, Że 
Rosyanle ponieśli klęskę. Japończycy 12 
bm. odnieśl'f wsz.ędziie korzyśd~ także i 
.Rosya1J1om grmc oskrzydleni.e pod Pe.nsl:hu. 
Lilczba1 wojsk -walczących pod' Jentatlem 
jest zn~czn.ie większa nf..ż pod Uaojamgie:m. 
W kHku mieisca"Ch wailka byfa: tak rozpa
czliwą, jaJk dotąd' nigdy w toczącej się WIO.i
nile. Straty są ogromne. Ataki rosyijskiie 
pod PeITsihu. odparto :wsz1ędizie. Pral\ve 
skrzydto i1 środ'ek ścigają nileprzyjadela. 
Rosyanie oofaią się w niieporz.ądku. 

Odt1wa hakalysf ów. 
Zarząd „o-stmarkenverajnu" ogłasza co 

następu~e: 

O<Wzwa do wszystkich narodowo usposo. 
błonych niemców ! 

„Ojczyzna jest w niebezpieczeństwie!" 
Te.mi slowami zaczynata się odezwa 

patryoty, wydana w r. 1813, kiedy Pmsy 
podnosi·ly się, by zrzucić łarzmo korsyka
nrna. 

„Ojczyzna jest w niebezpieczeństwie!" 
Temi slowy wołamy dzisiai do naszych 
współobywateli wzywając ich do walki in
nego rodzaju, do walkl w celu obrony prze
ciw cfąpącą od wschodu nawale polskiej. 
Cora:z więcej zwydęzko Postępują tam PQ
Jacy, coraz. bardiz.ieii niemczyzna na Gór-
nym Slązku, Prusach Zachodnich i Po„ 
znańskiem uciskana. 

Jednakże nietylko na Wschód, ale 
środkowe i zachodnJe Niemcy zalewają 
wychodźcy polscy. W Berlinie t okolicy 
istnieje obecniie przeszło 50 polskich sto
warz.yszeń ! 

W nadreńsko-westfalskch okręgach 
kopalni węgla bylo już w r. 1898 100,000 
Pola „ów. W niektórych kopalniach Oibec
nie więcej jak połowa górników polski1ch. 
Ogó-1: Polaków w prowincyach nadreńskiej 
i westfalskieJ (w.łącznie z robotnikami rol._ 
nymi1, pracuiącymi w lecie) oblkzają na 
przeszło 150,000. Podczas ostatni.eh wy
oooorów postawili tam wlasn)llch polskich. 
kandydatów - na praniemiecki1ej z~emi ! 
Tworzą oni tam państwo w państwie! 

Z jaką gotowością ponoszą, wszelkie 
ofiary w walce z ni1emczyzną, dO\\rodzi te
go ostatnie sprawozdanie założone.go przez 
lekarza polskiego dr. Marcinkowskiego 
„Towarzystwa pomocy naukowej dla 
ksztakącej się mlodzi·eży w W. l(s. Po
znańskiem". Towarzystwo to posiada ma
jątek wynoszący 1,920,000 marek, wspiera 
JX)lskich stud'entów, gimnazyastów, te,chni
ków, a w nadśw'ieższym czasie przede
\\ szystki1em kupców i lepszych rzemieślni
k6w. W mku 1897 \Yyplaieilo 57.000 ma
rek~ w, 1902 roku już 78,703 marek jako 
"-spomo.żenie 472 osob-om! Osoby te spła
cają późnieJ otrzymanie sumy i pozosta.i<-l 
przez cale życie gorliwymi czlonkami tego 
Towarzystwa. Kto zdala na dziafalność 
Towarzystwa Marcinkowskiego patrzy, 
również jak i na liczne towarz. Sokołów, 
temu z<lawaćby się IT]{)glo, że mają {)ne na 
celu jedynie ekonomiczne \VZmQcnienie 
P·clskości; w rzeczy\\· istośc1 jednakże osta
tE>cznym kh celem jest oderwanie dawniej
szych dzielnic polskich od państ\\ ·a niemie
ckiego. 

Wobec teg-0 niebezpiecZ1eństw.ai. grożą
cego calej odczyźnie, utworzylo się przed 
9 laty niemieckie Towarzystwo dla kresów 
ws,::hodnkh. które rozszerzylo się po ca-



tych Niemczech i dzisiaj przeszło 30,0000 
czlonków lkzy. Mimo to stowarzyszenie 
nasze musi koniecznie zwiększyć jeszcze 
!iczbc sw-0:.ch czt-Onków i przybrać na fi
nansowej silej, jeżeli ma sprostać ciężkiemu 
zadaniu zaspokojenia choć w części błagal
nych prośb braci na.szych na kresach 
\Vsch()drich, dotkniętych polskim bojkotem 
i wakzących z trudem o byt swój. 

Zwracamy się więc do WSZ:\ stkich 
11aszych wspólobywateli, którzy dla istnie
nia niemi.eckiego paflstwa uważają za 
naak'()nieczniejszą potrzebę, nie tylko straż 
nad R.enem, ale przede ;\rszy tkiem straż 
na<l Wartą i Wislą, i którzy przyśli do te
go przeŚ\\'iaidczenia1, że niemczyzna wtedy 
tylko za morz.ami. ·w Brazylii czy \V 

wschodniej Azyi, utrzymać s : ę na zawsze 
zdofa, ieżeli1 w gran:ca:ch w czarn-0-bialo
czcr\\'onych slupów bezpieczną czuć siQ 
będzie - aby przystępowali do Tow.arz.y
shva dla kresów ws.chodnkh. Skladka 
roczna. \vynosi najmniej 3 markŁ - kto o
pla-ca 4 marki, odbiera beLplatnie miesięcz
nik .,Dk Ostmark"; mamy jednakie na
dzieję, że wielu na ten ielki cel narodowy 
znaczniejsze z.loży sumy. Przyjmuiemy 
również z wielką chęcią i jednoraz'O\Ye da
tki! 

Mamy nadzieję, że i pan okaże się gD
towym do popierania teg-o \v spanialego 
dzida i prosimy;, abyś pan do oświadcze
nta swego} że do silow.a•rzysZ1enia przystą
pić pragniesz, użyl dolączonej kartY,1 po
czem nastąpi ostateczne wpisanie go na 
czl·onka. 

Zarząd główny. 
v-0n Ti1edemainn-Seeheim. Dr. Bovcnschen. 

* * :;: 
Celem Stowarz.yszenia jest wzmocnie

nie i zespolenie niemczyzny nai kresach 
wschodnich paf1stwai, gdzie ludność p.omię
szana jest z ludnością polską, przezi po<l,_ 
noszenie i wzmacnianie niamdoW10•-1nicmic
ckiego poczuoiru, ornz przez pomnażanie i 
ekonomiczne podnoszenie Tud11ości niemie-
kiej. 

W obrooiie systematycznego od lat 
d'ziiesiątek ze strony polskiej napom oo lu
dność niemiecką dzialalność Stowarzysze
nia ma się rozciąigać: 

a) na obserwowanie wszelkich d.zia?a1~ 
na po}u narodowem i bronienie niemie
ckich narod..owych interesów przez środki 
odpowiednie, przedewszystkiem na wystę- . 
po.wanie przeciw usiłowaniom prasy pol
skiej; 

b) na· ściąganie niiemców w celu naby-
;v:ana posia<llości wieJskich i miejskich, 
"również na sprowa<lz.ainie niemieckich rze
mieślników, kupców, hotelist6w\, lekarzy, 
11-0w<>katów urzędników administracyjnych 
i robotników, wszędzie tam, gdzie się ich 
'brak okaże; 

RESURREKTURI 
Powieść 

J. I. l(ra&ewskie-go. 

(Ciąg datsz.y.) 

W 1nnei formie objawiało się nie mn·tej
sze roztlątrzenie u marszałka. Czul si~ ~k 
w1 swej dumłe upokorzonym~ że, wróciw
szy do domt1 1 act się rozchornwal. Owła
dnęła nim nienasyoona chęć zemsty. Lecz 
w ·człowieku zimnym, ostróżnym i wyra
chowanym przybrała ona fonny nielbexpie
czniejsze. Znaną była wszystkim nadzwy
czajna jego czu to-ść dla starościny t po
czątkowe zajmowanie się k>sem sierot, 
gdyż o tern przy każdej sposobiności sam 
wiele roz:piowiadal. Nagly zatem zwrot w 
uczuci.ach mógt mieć ważne znaczenie. 
Marszałek nigdy nie wybuchał, grat rol~ 
cz1owieka, zmuswnego mimowoli tłumić 
w sobie ro, z czem s:ę nie chciał wydać, 
ni.byto stra.piony tern, że postępowanie ro
dzinry o<lpychalo go od nie}. Taktykai tego 
rodzaju byla: o tyle niebezpieczniejszą, że 
zakrawalia na szczerość . Nie szukat sp.o
sobności mówieniia o ttoryszkach, ale gdy 
się zdarzyla,, rzucał kilka slów, które da
wały szerokie pole do ck>myslów. 

- Jużci - mówiono - ki.edy sam 
marszałek tak do nich przywiązany, taki 
wylany, co starościnę tak wielbiJ, co ro
dzinę DO<itrzymywa.f _:_ cofa si~ od niąi, to 
w tern „ooś musi być". 

To coś bylo straszniejszego, niż sta
oowczy zarz.ut, bo dozwalato się domyślać 
rzeczy niookreślonych, a nawet naJwięk
szy<Ch n iegodzi:wości. 

Po sąsiedztwie wnet rozntosla się 
wieść, o bolesnej urazie 'W$ do siostrzeń
ców. Wiedziano, że 'Zervr·at z nim~ zupeł-

c) n1 wzmocnienie 11icmieckiego stanu 
śtiedni~60 w miastach i J)Q ws:a.ch, w spc
sób odp-0\vicdni, miano\dcic przez: zape
wnicni•e odblorcó"· i pomocy w razie po
trzeby; 

d) na urządzanie zcbr.ań \Vędrownych 
(niemieckich dni) w celu omawi·ania spraw 
narodowych; 

e) na popieranie niemieckiej nanki Po 
szkofach. 

Czfonkiem sto•.varzrszcnia· może zo
stać każdy niemiec, który zgłosi się w celu 
przyjęcia do sekretarz.a: stowarzyszeilia al
bo do miejscowej grupy. 

Tyle odeżwa. Stary to znany po
wszechnie sposób podżeganiia przed\\ Po
lakom, które przecież jest glóv..-nym celem 
hakaty. Nas w;nny usitO\\·ania niemieckie 
nar,mninać 15eznstannie do udoskonalenia 
naszych organrzacyj i do \\·iększcj l<1czno
ści. 
„ -- z -- ;; ECE5 

Kupujmy, co tylko możemy, u poł

sldch kupców I przemysłowców. 
... ±lL2W!l 

Zi~mie polskie. 
Z Prus Zaehodeieh Warmii i Mazur. 

Oliwa. Handlarz mą.ki łierman K:nnth 
z WrzesZ'cZa udal s~ę do talk zw. ,.Strauch
milhle", gd.zie w gronie kiłku panól\v weso
lo s i ę ba"\vit. Nag1e wyszedł i \Vtięcej nLe 
\Vrócit Udal on się na brzeg pobliskiego 
stawu, \Vy7ąl rewolwer i \vystrzałem w 
piersi się zastrzeli/. Powodem samiO!bój
stwa byty stosunki familijne. 

Z Tucholskiego. Dobra rycerskie 
Wielka l(łoniai p.rzeszty na własność komi
syi koloni.zacyjnei, która za.pta:cila 73D,OOO 
marek. 

Gdał1sk. Minister oś,vie.ccn i a Studt 
przy otwarciu akademii technicznej między 
innemi przytoczył zdan!le króla pruskiego 
Fryderyka Wielkiego, które miał p()wie
dzieć, obejmując ponownie nad Za:chodnie
mi Prusami i· Warmii .w r. 1772, że ni.by 
czyni t-0, aby kraj, który wydaJ Kopemi'ka, 
nie Pozostat w .,barbarzyfJstwie". Te s.to
wa zbLjają się same. Albowiem kraj, który 
wydaJ Kopernika - za rz<\dów pol•skich, 
nie krzyżackich - nie mógł być barba
rzyi1skim. Zresztą, wspomniany król w 
jednym z listów do przyj.aciót pisze:, że 
„zabral piękny kraj i że publicznie go ga
ni tylko dlai tego, aiżeby mu inne mocar
stwa tego zaboru nie zaz<l'roścHy". 

Okropna tragedya tiodzinna wydarz:yta 
się w poniedzialek w St'°tupianiach w Pru
sach Wschodnich. Z-Ona rentmrstrza Por
naoona wyrzucila z okna trzecie.go piętra 

nie. I(zucilio to ciefl ta!k smutny na Zawie
chowską gromadkę,, że RY11goldowie na
wet, znający ich taJk dobrze, poczęli się na
myślać, czyby nie zerwać nawiązanych 
stosunków. Tak jakoś t.ajemnLczoi, z prze
kąsem wyrażano się o ttoryszkach, ii to
warzystw10 paooy Cecylii' moglo stać slę 
dla padkomorzanki nie stosownem. Jedna 
ty1ko Jad.wiga gorąoo temu zaprZ1ecza1a. 

Ody siię to dzi.ałc>i, hrabiai zwolna za
w:iązywar stosunki w sąsied2twie, ale by
wał bardzo rzadko, nie zbUi2~.ąc się do nf
kogo poufalej. żony jego ntkt nie zna.I, 
gdyż ta., dfa slabego zdrowia. przeby\vala 
wciąż wraz z dziećmi za gr.ainicą. 

- Trudno zrozumieć tego cz.lowieka 
- mówPono w okolicy. - Cóż on u ka-
ta lubi? czern żyje? Próżnym nie jest, o 
stosunki się nie stara, nie poluje;, o grosz 
nie dba. końmł nie handluje!... Musl być 
chyba w tem jakaś tajemnica. 

Próba zawiązania z Julkiem bliższych 
stosunków niezupetnie się po\viodla. Ju
lek, zapraszany kilka razy, polubił hrabie
go, ale ~:ostra prze5trz:egafa go, aby sl ę 
zbytecznie nie zbliżał i nie SPoUfaklL Lat
wą wymó\vką byty zajęcia, naukax. r po
trzeba pracy. Byli więc z sobą dobrze, 
ale Julek rzadko się u hrabiego pokazy
wal. 

Niepochlebne wieści, jakie marszałek 
gorliwie Po 'Okolicy na ttoryszków rozsie
wal, doszty i do uszu Sulejowskiego, i to 
go mocno poruszy/o. Nie nw1gąc się do
czekać v,rizyty Julka,, napisai do niego i(ar
t~czkę z zaproszeniem na niedzielę niai o
b1a~, ~aiją.c, iż jest trochę nie'Zdrów. Ce
cylra _me mLała nic przeciwko temu, więc 
chfo~iec wesół, szczęś.liwy pojechał do 
h:rab1ego. a ten powita~ go n progu: 

. - .Odyb:v:rr1 n.ie byt chory,, pewno byś 
mrne me odw1edz11? - zapytal uprzejmie. 

- Drogi hrabio, alet nie zapominaiJ, 

na bmk 2 dz+cci i następni\:! sama się rzu
cita na dól, gdz.ie ją okropnie pokaleczoną, 
ale żyw~i znaleziono. Młodsze dziecko li
czyio dopiero 3 dni. Przypuszczają, że o
kropny ten czyn popelnila w przystępie o
błąkania. 

Echo zbrodni chojnickiej. Mimo po
szuki waf1 prokuratoryi, nie zd-0fano dotąd 
wyśledzić wlaśdwego sprawcy zbrodni, 
dokonanej przed czterema Iaty w Chojni
cach na gimnazyaście Winterze. Nato
miast wiele już odbyro się proaesów, któ
re wytoczyli posądzeni o udział w zbmdni. 
W.czor.aj stanę.to przed sądem w Chodni
cach pięciu redaktorów niemieckich" któ
rych zapozwal ślósarz Berg. .Redaik:tor 
„Rre11ssische Korrespondenz" skazany zo
stał na 500 marek, redaktorzy: bydgoskiej 
"Ostdeutsche Presse", gdałlskiej 11Neueste 
Na:chrichten" i elb!ągskiei ,.Elbinger Ztg." 
skaz.ani zostali każdy na 300 marek. Po
stępiowanie przeciwko piątemu, redaktoro
wi „Breslauer M-orgcnztg." odmczono. 

Z :Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Bydgoszcz. Czynność Komisyi kolo

nizacyjnej w ob\viodzie reiencyjnym byd
goskim przedstawia współpracownik ,.,Pos. 
Tagebl." w następującej korespondencyi: 
W tutejszym obw-0<l1Zie miala Komisya k-0-
lonizacyjna niajwiększe powodzenie. W p-o
wiatach wągrowieckim i gnreźnieńskim 
(oprócz WCłbrzeskiego w Prusach Za>ch.) 
rozwinęla kolonizacya nahviększą dzia:lal
n<Jść. Ale w tym samym crnsi·e w póJnlOc
noj części powiatu k-0ronowskiego zrobiła 
piolsk-0ść znaczne postępy. Caiłe wsie da
wniej na wskroś ni.em~eckie jak np. Ln:cz
min zostaly spolszcz.one. 

Wiele dóbr i gospodarstw chropskich 
przechodzilo w ręce polskie, dopóki Komi
sya kolonizacyjna nie postaiwila przeszk-0-
dy polskiemu naporowi. Ocalilai onai hie
tylko silnie zagrożone posia<l.fości niemie
ckie, aile także nabyla kilka czysto pofakich 
dóbr. Ogólem zakupiła kolo Koronowa 
w ostatnich dwóch latach 15 d'óbr. Nabyte 
c:egielnie, 1gorzelnie i niedawno zakupio
ny Grzmotny Mlyn, zostaną znacznie roz
szerz.one i zamienione na przedsiębiorstwa 
spótkowc w celu podnieslenia rolnktwa 
niemieckieg·o. 

Janówiec. Kolonista I. M. z Ustaszowa 
mial córkę okoto 30 lat mająca;, na umyśle 
slabą,, z którą się nielitościwie obchodził. 
W skutek tego uszJa z domu rodz'.icielskie
go tajemnie i pomiędizy obcymi moralnie 
upad·ta. Kiedy wróciła d'O domu zamknął 
ją rozjątrzony ojciec do stajni i trzymał ją 
'v niej, przeważnie o gto<l.zie okoto 4 laita. 
Dopiero bezimie.nne listy znie"\\'10liiy wla
-dzę d·o wkroczenia w tę sprawę. Dziew
czynę zbiedzoną zwolniono z. jej przymuso
wej kryjówki., i odstawiono do zaktadu dla 

że jestem ogrodnikiem, a tacy na: wizyty 
cz:astt nie mają!... - za.wola! wesoJ'o Ju
lek. 

- Ja ci z.a każ<lą wizytę poszlę trzech 
d-0 ogrodu !.„ - rzekł Sulejowski. 

- Przepraszam, ale mam tę zarozu
miałość, że mnie i czterech zastąpić n[e 
z dola. 

Tak się rozpo-częJa rozm°'va o rze
czach obojętnych, a po obiedzie, gdy zo
stali sam~, ozwat się hrabia serd:ecmym 
tonem: 

- Panie Julianie, nie myśl, że cię we
zwalem tylko dla wlasnei przyjemności: 
nie jestem takim egoistą„. Mam do ciebie 
interes, obchodzący was wszystkich. Uwa
żał to lak chcesz, ale mam dłai wais przy
J.aźń serdeczną, wielką.„ życzę wam Jak
najlepiej !... 

Julek zaiczął mu d:zięko\vać. 
- Nie próżrra więc cieka\vo.ść, ale chcć 

bronienia \Vas zniewala mnie, aby cię za
pytać, coście zawinili1 waszemu krewnemu, 
marszalkow~, iż stal się nieprzyjacielem 
i szkodzi wam, iak może?„. 

Jułek spłonął caly. Pytanie byto tego 
mdzaJu, że młody chtopak dobrze namy
ślić się musial, jak ma odipowiedzieć. Nie 
m?wić nic, bylo to dać do myślenia: ZJbyt 
W1ele; wyznać zaś wszystko i wtajemni
czać obcego ... nie mial prawa.„ Dlugo mi!
czat, wlepiwszy oczy w; ziemię. 

- Dalię ci słowo honoru - dotożyl 
hra:bra - iż to zostanie między nami. Uspo
kój mmie. Otwarcie ci powiad'.am1 że cho
dizą pogloski dziwne, uwłaczające warn ... 
a mnie to boli. 
. - A wiec p0wiem panu hisroryę calą 
i osądź sam, skoroś łaskaw zaqmować się 
nami - zwolna począl Julek. - Marsxatek 
pomagał nam, bab-ce, l byl dla nas dobrym 
b'1'.rdzo dlugo. Gdy CecyHa przybyłą za:
kochal się w nieś i oświad'czyt Cesia'. od-

obłąkanych w Dziekance, ojca zaś 
k . m 

pro urator w swą opiekę. .d< 
Stosunki w Poniecu. Do \\'Ychdząn łi 

od 1 b. m. w Lesznie "(.Nowego Czasu'' 
szą z Poniec.a między innemi: z2 

U nas Polacy na ogót dosyć się tri ra 
mają. Domek :po domku buduje się za n ni 
skie grosze, choć nic zawsze niestety prz c 
polskich rzemieślników. Są to mieszk~ m 
dla robotników, którzy w świecie zaz\\ <l< 
czaj się dorobili i teraz dom, ogród!, a n ,,, ..... 
jedni nawet spQry kawal gruntu s.obfo ~ st 
miastem kupili. Ztąd też szkoła; nasz.a. 
multanna przepełniona, tak że trzeba b 
lokal wynańąć dla dzife1ci, bo się wszys · 
nie mogly już w starej szkole pomieś, 
Przed kilku laty bylo tych naszych dZ: "' 
zaledwie jedna czwairta. a dziś już ' 
przeszło potowa, niedfogo będzie ich d.~ b 
trzecie, bo ludności polskiej stale przyt 1 

wai. P>0mimo, że naszych przybywa: i Z 
kolica Ponieca jest prawie zupełnie. p.o!. 
- nawet c1w1Qry wszystkie ok·olicznc są 
szczc polskie - nasze kupiectwo i prz 
mysi nie rozwija-ją się jak należy. P

1 
z 

w.dziwie trudno powiedzieć, co jest te. < 
rzeczywistą przyczyną, bo naiwet prz.em 
slowcy niemcy - żydiów jest w Ponit 
tylko kilku - skarżą się; ten i ów chętr. 
by sprzeda·ł cfom-0stwo i zwinąt inter 
żeby się tylko znalazł dobry nabywca 
pieniędzmi. Niegdyś Pon.iec był bar~ 
zamożny, lkzni· niemcy młynarze spor.e~ 
robili majątki na. wfatraJmch, nai pr-eki 
stwie, haindlu zbożem i tuczu ·gęsi. 

Poznań. Wścieklizna opanowala n 
katystów poznański1ch z powodu przep:. 
wadz,enia w radzie miejskiej., że wyłxit 
do sądu procedermvego odbywać się m: 
z pomocą polskich kartek Piorurnowali 
tego powoQdu w ok!iopny sposób na posi: 
dzeniu tutejszego ~ 1 0stma1rkenverełnu'\ 01 

bytem w poniecLzia:tek, parnowie .dr. łier 
Daniel i dr. Wegner. Zgromionio nasarr 
przód tych radnych ni.emieckich, którz 
dopomogli mecenasowi Trąmpczyńskierr 
do przeprowadzenia tego wniosku. Nast 
pnie zaprotestowano przeciwko niemu u~ 
czyśc~, polecono przeslać protest do wl 
ściwego miejsca· i upoważn:onl()I zar~ 

„Ostmarkenvereinu", by poczynił krok 
żeby owych „zdrajców" niemieckich nigd· 
już nie wybierano do rady miejski~ 
Uchwalono też ogtos\ć ich na:z.wiska. 

Dr. Wegener, plabny agitator ,,Os: 
rriarkenvereinu" utyskiiwa~ na brak kapiti 
łów u niemców w dzielniicach wsdrodnk ' 
w przeciwieństwie do Polaków. ( !) 

fakiś p. Rottenburg WY'\\'iOdzit, że & 
z.air i i.nme polskie przedlsiębiorstwai zbud\ 
wano z pomocą. niemieckich banków. 

O tern \vszystkiem d1owiadiujlemy ~ 
z 11Posener Tazebla.ttu". 

Kie<ly budowano Bazar, banków nie 

mów il a: ztąd gniew. Wyznaiję, żem się l~· 
'kal tej odmowy, ale Cesia oburzy la się m 
mnie i dala: tnu odipra'Wę. 

- Poniewaiż mówimy o tern, - d~· 
g'rląl dalej Julek - powiem i to, że nieie 
dlcn mars-zalek nam szkodzi·: mamy inniyd 
nieprzy.iacióli, jak Slaw1czyńscy i M~r() 
wicz. Wiemy dobrze, żeśmy otoczeni ni~· 
chętnymt. Cesia znosi to z antelską, rezy· 
gnacyą, }ar się burzę, aie cóż pocznę?„. 
Gdyby nie miejsce pamiątek, gdybyi nie 
koniecziność, możebyśmy w. świat poszli.. 
aleśmy przykuci!... 

Julek westchną/. Zasępil się hrałliai 
- Jak tu na to radzić ?„. nie wiem

rze'~l .cicho hrnbia - lecz wierz mi, pan11 
Juhame, że w kaMym razie R \vypadk; 
gotów jestem -dla was z pomocą.. Li«;zcit 
na mnie. Wprawdzie nie wiek nrog~, ied· 
nak zawsz.e ot dobrze, bodiaij tak bez.sif.nt· 
go mieć sprzymierzeńca. 

I pod.lat mu rękę ze współczuciem. 
Zbliżająca się wiosna wymaigah pil· 

niejszego za.j~ci.a. Cale dnie w Zawteclw
wie schodzily na korespondencyachi z za· 
gr~ni-cą i •na.i rozprawach ze starym Pr3· 
s.k1m. Przed samą Wielkaoocą przy~eal 
list od Henryka, z pro§bą, 0 pozwolenie 
przy.bycia na dni kilka. Zaręc.zal że nik<r 
mu się nie pokaże, że o nim nai~et IwdZie 
wiedzieć nie będą. Przeprasza! i b/agal. 
aby mu tej slabostki za zle nie miano. 

~~~ Jutek wstawiat się za brateill 
choc1~ i sama Cesia'. miała chęć uściska( 
brata, Jednak odpisala serdocznie aLe sta· 
now,czo prosząc, a.by nie przyjeMżar je· 
szcze .. Odwołala się do .jego uiCZUĆ, hotlO' 
ru; op1salą, co i jaik mieli do zl1()5Zeni-a od 
Iudz~ - bo ~yngoł<lowiei, międz.y innY1!1i1 

calkfem PrnW1e byli się od nich usunęli. LISI 
t~n, .na nieszczęście zależaJ na jakiejś ~
cte 1 nie ci<>szedl w porę. Henryk ~ pit 

otrzymując odPowiedzi, wybierał s~ 111 

drogt; do Zarwiechowa. (C. d. n.) 

I 



niet:kich nie było, byli tylko faktorzy ży
d.-0wscY, którzy za grubym zyskiem służy

ł łi każ<lemu. 
Mimo wszelkich środkm\ ostrożności, 

zarzą<lz.onych przez wfadzę policyjną, za
raz.a pyska. i racic na prowincyi~ jeżeli się 
nic rnzszerza, t.o przynajmniej nie ustaje. 
C-0 dzief1 prawie stychać i w dz:ennikach 
urzędowych czytać można;. że to i owo 
.dominium, ta i O\va wieś po'Cl dozór poli
cyjny z przyczyny tej zarazy oddaną zo
stgJa. 

Ze $Jązka czyli Starej Polski. 
z kopalni „Schłcsien" w Chropaczo

wie, będące•j własności~ księciru Gw:idor.a 
Jienckel von D<>-nnersmarcka, żalą sio ro
botnicy na nadzwyczaj wyscki.e o<ltrąca-

ie im dyngu czyli placy -0d \\rozu węgla. 
Za każdy\ óz węgla górnik (hajcr) pobiera 
w z:wyklych warunkach 21 fcnygów, na-
ynywaczc zaś (szle perzy) dostają od \V-O

zu po 14 fen. Jeżeli atoli przy rcwizyi wo
zów s:o wykaże·, ż~ rn'.~dzy węglem znaj
duje się kamie{1 lub L..gn!ly węg!d,. wów-
1.zas kasuje siG ro!:>otn:kom (górnik-om i nn-
5ypywacz<0m) caly wóz , a oprGcz tc!';'c od
cj:}ga s!ę jeszcze każdemu z nkh po 2 fony
gi z:i ka,żdy taki wóz z szychty zarobku. 

·'!8-'!!J!Ji2"' _ Z!LlLJEL _ 

Wiadomoici świat ao 
Niemcy. Bank pa{1st\\ owy podwyż

szył dyslmnt na• 5 proc., a stoQę Pr<J'Cen
tową lombardu na 6 proc. 

Kanclerska i,Nord<l. Allg. Ztg." zabrała 
. także glos w sprawie zatargu miasta: Ber-
1una· z ministrem oświaty o budynki szkólne 
i staje. naturalnie po stmnie min;istra. 

Z Węgier. J-Ir. Tisza zapowiedizial na 
wczorajszej konferencyi pa•rtyi hberainej, 
że 'v tych dniach postmvi w sejmie wn:o

. ek w sprmvie wyboru komisyi· dla rewlizyi 
·egnlaminu Izby. 

Z francyi. Sprnwa bylyc:h biskupów 
w Dijon i Laval ziostata tak urągulowamą, 
że papież wyznaczy! im pensyą roczną po 
·-sooo franków. 

Z Rosyi. Mhnister sprnw wewnętrz
nych ks. Swiatopelk-Mirskt w r<YZmowie 
z red'aktorem 1°,Rusi" ()ŚW~i'adczyb, że spra-
i;oz<lania korespondentów zagranicznych 

(i rozmowach z nim, wcale go nie zadowo
:fity, gdyż nie o<l<laly -ca~kiem wi.emte jego 
. zapatrywa:ii. 

- Rod.zinom starowierców, które wy
emigrowa:l'y w lataich czterdziestych uhi.e
glego stulecia do Prus, pozwol-Ono na pro
' POZycyę mLnisterstwa: sprat\v wewmętr.z
nych powrócić do Rosyi. Na osiedlenie 
rodziny te otrzymają <lobra koron!ne w po
bliżu n()'Wej linii lrole!J.oowej Orenhurg-Tasz-

'kent. 
- „Echo de Paris" donosr z. Peters

burga-, że fDot<l! baitycka wyptynie dzi·ś w 
·piątek z Li ba wy. 

Ze Stanów Zjednoczonych. Z Wa
'SZj11gtonu piszą do „Stowa Polskiego": 

Czlonkowie europejskiej międzyna:ro-
dbwej konf erencyi po kojo w er zaklCYńozyli 

·swą podróż po Amerycie w stoli.cy Stanów 
·ziednoczonych}, Waszyngtonie. Najważ
n~ejszą chwilą pobytu· w tej stolicy, jak zre

·sztą catej podróży bylo przyjęcia •cz.lonków 
·ironferencyi przez prez.y1d'eintai Roosevelta 
w Bialym Domu. 

Przewodniczący konferencyi Barthold 
2ilożyl petycyę., w które~ konferencya pro
si Roosevelta o z.wota'nie konferencyt po
kojo\vej, zlo2:onej z przedstarwicieli państw, 
na w2ór o<lbytej przed kilku laty w Hadze. 
W przemowie swej p. Bartholid roziw'.dal 
·myśl, źe wszelki1e spory narodó'wl zatatwia
ne być winny sąoovrnie., tak. jak rozstrzy

·ga się sp.ary jednostek !ub staln:ów poszcze
gólnych Unii ameryka:f1skiej. POlczem 
Przedstawiciel SziWadcaryv, .dr. Gooot w 
dłuższem przemówieniu prz.edsta;wi.t roz
w~ i-dei pokoju i ztozyl dzięki Stanom Zje
dnoc.zonym i prezydientowi Rooseveltowi. 

Po przemówieniu prezydenta Sta:rnów 
rozp.oczęlo się przedstawiainie jeszcze J>O

. z:cz~ólnych grup. Poseł Gni.ewosz przy
witał prezyden1a imieniem wszystkich na
r?<fów, zami·eszkalych w Austryi L wyra

, z:i _glęb.oką sympatyę i podziw d1ai Amery
kr 1 tej narodu. J ruko PołaJk polecił opiece 

·prezydenta Polaków, zamieszkałych w 
.Ameryce, którz.y naliciężej praicują W' fa
brykach amerykańskich i przyczyn:ia}ą się 
tło ooelniesienia przemysłu. 

P. p.rezydenrt podz i ękowat z.ai szczere 
~tow.a i oowtedzial że zna Polaków, ceni 

bą
1 lubi i-eh; następni~ rozmawiat z p. Dulę
, · Dowiedzrawszy si~, że również Jest 
:~lak_em,_ oświadczyl, że znai <kii.efa tt. 
· enkiew1cza, ookladnie wymieniait ,.,Og-

niem i Mieczem", ,,Potop" i ,,Qu-o vadis", 
nadmicnictjącJ ie ceni bardzo tego słynnego 
autora i cieszy się, że ma• sposobność po
witać u siebie jego rodaków. 

Roz&Miłośd. 
Zasadniczy wyrok. Ksiądz L. starał 

się swojego czasu o pozwolenie policyjne 
na urządzenie przedstawienia amatorskie
go, z którego ewentualny dochćd przes
znacznny byl na cele d·Obioczy11n~ . Ks. 
L. oznairnil wkrótc~ potem r>cćcza,s pc-s:c
dzenia Kółka rolniczego, że prze:dsta'>vie-
11ic amatorskie oduędz~e s:Q w pomiesz.ka
niu'wlaści.ciela dóbr p. B., który -Obecnych 
sam zaP'rosiJ do uczestniczenia w przedsta
wieniu. Gdy jednakże do pomieszkania; p. 
B. przybyto dwóch nrzętlników poLcyj
nych nie odważ.ono się urządz;·~ przedsta
wienia. Dakonano go dopiem. gdy urzę
dnicy się oddali.li. Sąd la\vniczy, jak ró
wnież ziemiański nalażyt karę na ks iędza 
L. za urządzeni.e pubI;cznego przedsta \Vie
nia teatralnego bez zez\\ oknia1 pofa.:yi. Sl.ld 
uważal ks. L. za \'1l aściwego kierownika 
przcdsta \1,ricnia, p. B. zaś za tegD,, który 
dz:alal wedle ży~zenia ks. L. Ks. L. zalo
żyl re\\ izyę i uzasaidnil ją tern, że przed
stawicni.c nie był-0 publicznem i nie było 
urządwnc w celu zarobku. I(amergerycht 
jed·nakże rewizyę odrz.ucil i orzcld. że po
!icya ma prarwo wymagać , aby urządzają
cy przcdstarvvieniie starali się u niej o peo
Z1Wolcnie, bez \\nzględu na to, czy wstęp n'a 
prz.edstawienie Dplaca s\ę lub nie. 

Plaga szczurów trnpi obecni,e Anglię. 
Niema drugicg.o kraju w Europie, gdrzieby 
szczury mnoży1y się tak szybko i znajdo
wały w liczbie tak pokaiźne,j. Angiels'ka 
radaJ sanitarna zajęla się gorliwie tą, spra
wą szukając spDsvbów ukróce.rnia: tej plagi, 
tern groźniejszej, że,. jak wiadlOmo:, dżuma 
szerzy się za pomocą. szczurów. Próbo
wa'no tępić je, używan:o do tegoi psów, wę
żów i trucizny, ale nie zdalo się to na wie
le. Teraz pmvstał pmjekt obudzenia prze
dw szczumm ducha sportowego anglików, 
przekładając„ że p!Olowanie na ten gatunek 
z.wie.rza! nie jest porz,ąd'ańszym, spnrtem 
od strzelania do golębi. 

Najdroższy ekstrakt. J a1k wia:domo 
ekstrakt z niektórych kwiatów jest droższy 
niż złote lub szlachetne kamienie. Z pe
wnego niemieakiego fa!ch~V'ego pisrna che
mkzinego dowiadujemy się, że do otrz:yma
nliai tykl:O jednego litra: c·zystej esencyi 
f iolkow.ej potrzeba aż 33.000 kilogramów 
świeżych fiołków, a: ponieważ. każdy kilo
gram kosztuje okoto 3 mairki1 a do tego 
jeszcze dodać należy, kosz.ta przyrządze
nia.i tylko jednego litra czystej esency1. 
J ed'en litr ekstralktu fiioJkowego kosz.tu3e 
conajmnie~ 100.000 mairek, licząc względnie 
tanio. Wyciąg fiołkowy jest to plyn zielo
no żólty, PoSiadtający silny zapadl(, który 
jednak bardzo ma-lo przypomina woiń fol
kową. Dopiero rozciefrczony 5-10.000-
krotną ilością wody i alkohQlu posiada wla 
ściiwy zapach fiołkowy. Do przygotowania 
jednego ki]{)gramu ekstrak~ rezedowego 
połrreba równfież 33 OOO ki·Dogr. świieżych 
kwiatów, a cena sprzedaiży samego wycią
gu prze<l\stawia także jeszcze dość pokaźną 
sumę 33.000 mr. za kilogram. Cena slyn
nega wschodniego olejku różanegQ, wy
nosząca.i 20 OOO mr. za kilogrnm, mva'ża111ą 
jest za bardzo niską. 

Księżniczka żebraczką. Przed kiłko
ma dnirami w sz.pitalu dzieciątka Jezus w 
Warszawie, zma:rta Eloonom ksi·ężniczka 
Massalska.i, ur. w r. 1830 w ma'jątku rodo
wym Brzesawice w gub. mińskiej. Rodzi
ce ied posiadali olbrzymie dobra, których 
większą część 1utrac:ili. Już po stracie for
tuny, ksi<.lże Massalski postrzelil się na po
lowaniu i powsta:wil na opiece llQ·su urnę 
z córkami· Eleonorą i Karoliną. Obie w 
dobrych czaisaich jaśn iały uro<lą i wdzięka
mi w salonach maignaiekic.h. Z.likwitldw·a
wszy po śmierci ojca resztki fortuny, księ
żniczki przybyly do Warszawy i zamLe
sz:kaly tutaj w nędmem pomieszkaniu. Księ 
ż.nicz.ki, wladając językami .cu<lwziemski
mr,, p.ocz.ęly udzielać lek1cyi w domach ary
stokratycznych i w ten sposób zarnhiaJy 
na utrzymanie, gdyż kapitału zabraklo, a 
matka, księżna, zniedolężni,ala. po stracie 
malronka, niiczlem się zająć nie mogła. W 
niespelna lat ki.Ika, mt.odszai księżniczka 
Karolina wyszła· zamą:ż, a: nJebawcm \vdo
wa1..księżn,a zmaorla i księżniczka Eleonora 
poz.ostafa sama. Powolr d'awni. znajomi 
drzwi prz-cdi nią zamykać poczęl\ zbywa
jąc ją dartkamL których przyjęcia zresztą 
stale odma1wiata. Zamieszka~a więc u pe
wnej \vdowy po piekarzu, którą., mając sa
ma malo dziełita się z nią każdym kęs.em1 
W tym ~zasie umarł bogaty stm je!, ka-

walcr książę Ignacy, zamieszkujący we 
florencyi, który zapisal testament 200 ty
sięcy rs. dla najbiedniejszej z rodu książąt 
Massalskich. Po .ogtoszeniu testamentu 
przez gazety zagraniczne, poczęli dawni 
znajomi nawiedzać biędną księżniczkę, ta 
jednakże upada się, że tych pieniędzy nie · 
weźmie, udala się do zakonnic Sakramen
tek, IXYczem za star~nicm przeicżcucj. zo
stafa um'..cszcz or.ą w TO\". cl-Obra'czynnoś
ci. N:c dtugo fam jednak byla, pozosta
\vil.l sy1·2::! rzeczy \V zakla<lzie i prz~pę
dziia twe pod golem n:ebem, syp.:ając pod 
koś.c'.dem Domin:11rnnów i w zaułkach. Bie 
dacy z klasy rzemieślniczej u1ii0\vali się 
nad losem nieszczęśliwej i przygarnęli ją 
pod dach swój i żywi!L Tydzień temu, za
niemógłszy ciężko na ut:cy, {)d·w iezi-oną 
została do szpitala i· tam zma.rla. 

Wesoły kącik. 
Przyczyna. 

or- Jasiu, dla czegoś tak późno wró.cii 
ze szkoty? Pewnieś sicdzial w, kozi·e ! 

- O nie, tatusiu!... Tylko„. tyłko„. 
<lz.iś proszę tatusia, tak wesoto byfo w 
szkole, że p. nauczyciel pmv.iedziaI mi, że
bym„. żebym został jeszcze„. godzinkę. 

Ze światka dzięcięcego. 
Jaś zbroił i tafoś gniewa s'ię bardzo: 
- Smyku jeden, wartoby ciQ raz do

brze wytrzepać! 
A Ja.ś przez lzy robi ze skromną miniką 

uwagę: 

- Tatusiu, kiedy ja· źle zro0ilern1, to 
nie zasluguię.,. żeby mi' tatuś dobrze robil 

I rozumL11i tu z takim Jasiem! 
Na lekcyi poglądowej. 

- Otóż, rnoje dziecko, uważaj dobrze 
i cd powiadaj na pyta~1ia. Jeżeli naprzykfad 
wyjdziesz w pole po<llczas pi~knej, słone
cznej pogod'y, :powiedz, co wtedy będziesz 
mia:t nad' gtuwą? 

- Niebo laz;u1rowe. 
- Bardzo dQbrze. Więc to bylo w 

pogodę? 

-- Tak. 
- Teraz znów urwaza1. Jeżeli WYi-

dzl'esz w pole podczais burzy, lub ulewnego 
desz.czu, kiedy na niebie me będzie ani ka
wałka laeuru., co będziesz mial nadr gto\vą? 

- lim„. parasol, pr-0szę pana.i psora ... 
Gorliwość na pokaz. 

- A ty, taki, owaki! - wymyśla! do
rożkairz k.oniowi, który przestąphl' nqgą 
przez dyszel. 

- Sluchajno, ty! będzie z tobą źle! -
krzyknąf gorHwy przY1iaciel zwierząt. 

- A bez co ma być zle? ki-ej ja śkapy 
b'1!tem ni,e biję. 

- Tak, ale mu wymyślasz, choć <:in, ci 
nic nie mówi. 

Z rozmów świątecznych. 
Gość. Wszak u państwa· ciast-0 pie~ 

klo się w diomu? 
Gosp.odairz (wz<l)'tchająo). A jakże a 

Jakże, piekło w idomu !... 

Kalendarz. 
Sobota 1 15 października.: 'Jadwigi wdowy, 

(Waeław). 

Niedllielę, 16 października: Teresy p., Aureli, 
(Szerzyeław). 

S ł o ń e e ; wschodzi, zachodzi, 
Jutro. g. G m. 26 g. 5. m. 3 
Pojutrze. g. 6 m: 28 g. 6. m. ~ 

St a. n pogody; We c!wartek cały dzieli 
ładne powietrze. W pi!\tek rakże. 

Term om et r wskazywał WCZ01'2'j 12 w 
poładnie 8 stopni R. wyżej zera. 

Szanownej pani 
Jadwidze Stróżyk 

w Langendreer, zasyłam w dzień godnych 
imienin (d· ia 15 b. m.) jak najserdecz
niejsze życzenia, zdrowia. szczęścia; bło
godawiei1stvva Bożego i wszelkie.} po
myślności. Na Jej c:reść wykrzykuję po 
trzykroć: Niech żyje! 

A. D. „ .•• *-ł-~****-" 
Wiec w LOtgendortmund. 

Wiec „Zjedoouenia~' odbęd:zie sle w 
nłed!:z.ielę dil1ia 16-go października br. na 
dą sprawy robocze organi'ZacJ1, jl"Zeto li
czny adz.il\l Rodak(Jw z okolicy t d~. 

„Z)ednoczerriie zawotlow• połsJdew. 

. • 1.:,....... - . 
• ••• l;'." -· • ~. :--:;.' ·' ·- • „ •.•• - I; - - ..._ •• 

iec polski 
dla Saksonii, Ałtenburg w Kippendorl. 

W niedzielę dnia 23 października r. b'. 
odbędzie si ę wiec polski na sali p. Louis 
Kurt tteimers.ch w Kippendorf, o godz. 3 
Po pol. Szan. Rodaków z calego ksi~twa, 
szczególnie z Kippendorf, Brossen i .M.eu
·selwitz i o:wlicy niniejszem uprzejmie za
praszamy. 

Rodacy i Rodaczki, zbierzcie się li'cz„ 
nic, bo ważne będą obrady, craz i zaloże„ 
n~e polskt.g-0 towarzystwa. O Jak najficz„ 
niejszy udzi.at prosi 

„Związek Polaków". 

\Viec w Ust~rfeld . ..... --
Odbędzie się w niedZiiclę dnęa 16 paź

dziernika o go<lz. 30 po pał. na sali p. tiu
semann:i, przy kościele kato!. Na. wiecu 
tym -0ma\\1iane będą sprawy o karaniu ro
botników, knapszaftD\vych i organizacyi 
zawodowej. Rodaków z okolky Osteriel
du i Botropu wzywa się, aby na w1J.ec ten 
jaknajlkzniej przybyli. . 

„Zjednoczenie zawodowe". 

Wielki wiec w Hamb1rn. 
W niedziele dnia 16 paźd2iernika odlb'Q

dzie sie wiec dla hutników t gómikówt na 
sali p. Maare przy uliicy Alleestr. o "<.>.dz. 
11.Yz. Omawifune będą. sprawy organi.za
cy,, oraz położenie górników i lruiników. 
Riadaków .:i ol101icy w-.ywa sLe, aw sł'e 
jak naiłiczniQ na wie.c stawili. 

„ltednoezenle zawodowe polskie". 

Wiec w Dortmundzie 
odbędzie się w nie<lziele 16 października 
o god'z. 4Yz po pol. w sali p. Jankowskiego, 
przy ul. Betenstr. O Lic:zny udzial Rooia
kówl z; Dortmundu i okoli!cy 1tLprasza siię. 
Nw wiecu omawiane będą spra\vy rnbotni·
cze. 

„ZJednoczenie zawodowe polskie". 

wiec polski 
w Diisseldorfie 

w sprawie opickt duchowne~, dla miasta 
i okolicy odbędzie si~ w niedzielę, dnia 
16 października • 

J(ochani. Bracia· Rodacy! Wszystkim 
nam wiad"Omo, że w Dilsse1dorfie za stara
niem starszych Rodaków uzyskaliśmy ka~ 
zanie polskie raz na miesiąc, i że mamy 
sposobność do spowiedzi św. Wdzięczni 
jesteśmy Wie]ebn. O. I(onstaintemu za jego 
pracę nad opieką duchowną, dfa nas Pola
ków. 

Jednakże wiadomo wam \Vszystkim, 
te wielu nas Polaków jest tutaj na obczy
źnie;, że na nas to sidta: zakładają niedlo
wiarkL i socy.ałiści, aby nas odstraszyć od 
św Wiary naszej i od I(ośdola. 

Dla tego postanowil ni.że! podptsa:ny 
komitet wiecowy zwofać na niiedzietę, dnia 
16-go października wielki wiec polski w 
sprawie opieki duchownej. Wiec odbędzie 
się o godz. 2 po południu w lokalu „Rheł
nischer Hoi", ul. friedr'ichstr. 15. 

Na wiecu mómć będą, o sprawach ob
chndz:ącycll nas tak gorąco mmvcy zamiej
scowi. Prosimy Was przeto, Sza.nowo> 
Rodacy„ jak natlusilniej, aby każdy, oo tę 
odezwę odbierze do rąk, nie tylko sarn na 
wiec przybyl, lecz żeby także doklad'ał 
WS7-elkich starań, aby wszyscy Rodacy bez 

' wz.glęcfu na to, czy p.ocOOdzą z }'rus Zacho 
dn:ich, :czy z Górnego Slązka, łub też z W. 
K.s. Pozna(1skiego na wiec ten przył>yli. 

Chodzi nam o to, aby kazania polskie 
odbywały sie częściej i to oo dm-gtll nie
dzielę. Pokażemy, że. \V· nas milość do 
ojczystej spra\vy, do ojczystego język~ do 
świętej Wiary naszej nie zginęla. Niech 
więc każdy wierny syn J(ościiola katolic
kieg'O i dobry Bołak na wiec nasz przybę
dzie, bo każdy będzie mógl życzenila sw·o
je wypowiedzieć . 

Rodacy, przybywajcie na wiec nasz 
ia:k jeden mąż. 

Komitet wiecov.ry: 
Wojciech Dzik. Stanisław K{)lemta. Wa
lenty Chwiallmwski. Walenty Bąk. Mi
chał M.a6kowiak. Teodor Strzyrzewski. 
Józef KierbJewskl. Henryk Kierble'MSiki. 
Feliks Strzyrzewskl. JnHan Boro\\"icki. 
Mzef Ingor. Józef Flisikowski. FeHks 
Grobelny. Jan Drygas. Ignacy Szymatl. 
ski. Michal Dudziak. Fraocrszek f'1rsiko
wski. Augustyn Flisikowski. Pawie/ Dzi
ko"-'Ski. Tomasz \Voj.cieszak. J<l'l:ef ł(Un. 

gcr. Marceli I(rzymhls.ki. 



Z róinyda stron. 
Dortmund. W pmde '.kanałowym zna-

1elliono zwłoki nieznanego mężczyzny. -
.Tutejsza! spótka dla oświetleni.a: gazem. 
'wypla<:a latoś 23Yz % Jiywkl.endy. Jak 
pla.tn.i są robotnicy przez ~pólkę zatrudnie-

Dom po.Iski " Bottropie. 
W dalszym ciągu zlożyłi składki- pp.: 

Towarz. gimn. „Sokół" w Wattenscheid. 
W niedzielę dnia 16 b. m. urządza Tow. 

głmn .• ,Sokół" w Wattenscheid swą iesien
ną zabawę, na którą Rodaków z Watten
scheid i okoli.cy jak naiuprzejmiej niniej
szem zaprasw. Zabawa od.będzie się w 
naistępującym porz~dku: Od godz. 6 po 
pol. kon:cert, Po takowym o go.dz. 7 ro:zpo
cznie się teaitr. Odlegrane będą dwie szitu
ki·: ,1Stary kaJWaler, czyli zostanę starym 
kawalerem" i ~,Lokad za pana (Monodram 
z śpiewem). Po skończonym teatrz.e od
będzie si~ zabawa z. tafrcem, ale zamknięta 
- tylko rodacy przez. druhów wprowadlze
ni mają .wstęp dozwolony. - Kart wstęp
ny.eh nabyć można tyiko przy kasie, i to 
już o ,godz. 53-~. dlai mężczyzn w cenie 50 
fo~, dlai .niewiast 25 fen. O godz. 3 po pol. 
od'będz.ie SPę zebranie mi·esięczne, na które 
s·ię zacnym druhom w miejscu zwraca u-

Tow. gim n. „Sokór' w Rauxeł-Hab-ingho 
donosi swym druhom oraz \vszys~kim I\! 
lakom zamieszikatym w Rauxel i. -0koliq -
iż w niedzielę dnia 16 października obchc 

n~, nie wiadom-0. . 
Broch. Wielkie nieszczęście spotkafo 

znanego tutejszeg-0 Rodaka nasz.ego pa!l1a 
Franciszka Janowskiego. Jadąc w czwar
tek na kole, chciat wyjechać z drogi wxxzo-

dz na sali p. Wessel w łfabi:nghorst sw 
2 rocznicę istnienia, połączoną z koncei 
tem, ćwiczeniami i tańcem, na• którą s: 
wszystkich Rodaków serde-cznie zaprasit· 
Początek o godz. 4 po pol. A więc dmhl:. 
wie dalej na.przód, lecz nigdy wstecz. 

Czołem! Wyd:tłał. 

Wiec w LOtgendortmund·. ( 
~vi ciężamwemu. Na boku byto łednak 

bardzo ślizko, spa<ll więc .z kota i uderzyl 
gk>wą tak silnie o mur, ze niebezpiecznie 
się Skaleczył. Bęidący w pobl<iżu fandann 
nają~ powóz i zawiózl p_ Janowskie-go do 
domu, gdzie mu lekarz rany opatrzył. 

Jgn. K waśni.ewski z Bochum 5 tysięcy pa
pierosó\v .; wartości 60 mr. - Na po
grzebie u p. Jgn. ·P.rocka (z toż.ono): Józef 
Kowol 50 fen., Ant. Kmrnl 50 fetn., Józef 
li<)l'ta.S 30 fen., fr. Wyputa 50 fen., Józef 
Gmdzfoński 50 fen., Winc. Grobelny z ż. l 
mr. .. Jan Procek .50 fen., lgn. Procek 30 f., 
Józef Poida $0 fen., Edward Krakow1czyk 
50 fen., Karol Tytko 1 mr., Albi'na; Wycisk 
50 fen., fr. Żgol .-50 fen., Lu·<hvina· Lex SU 
fen., Leopold Procek z ż. 1 mr.,. Józ. Mucha 
50 fen., J.oan1na Szkowrnnek 50 fen., Pat1li
nat Szlmwronek 50 fen., L. S. 50 fen., Ro
bert SzkQlwrone'k 1 mr., Paulina Szawerna 
50 fen„ Wi.nc. Hawel 1 mr., Mateusz K-0-
w.ailski 2 mr.r Winc. Skaba 2 mr., Wal. Bie
laicz.ek 3 mr .. Jan Szulczyk 2,15 mr., Frarm„„ 
Gairdyańczyk 5 mr. - Przez p. P. Kraje\v·
skieigo z Wattenscbeiid od famy p. Kaspr-0-
Wi·czai z Gniezna 80 mr .. 

Wioc .,Ziedrroczenta/' odbędzie s. : ę 'l _ 

Zasylamy zacnemu p. Ja.no.wskiemu 
wy r.a!Zy wspókzuda i żJnczymy .szybkiego 
p()'\VJiotu do zdrowia:. 

Kastrop. Badania lekar-skie Z\Vk>k 

~marłego górnika Kazimierza: Kupczyika 
w:ykazaly, że umarl w~kutek ran ooni.esio
nych na glow·ie. 

'Brackel. Górnik J antek zgubił książki 
wypłat. Znala:zł 'ksiaż,kę tę rdbcYtnik Eick
hard i pieniądze z kopalni odeb-rat. Spra
wa slę wydala i Eikha'f{lt przyznw.vszy .slę 
do winy, zostat skazany na; 2 miesiące \<Vię
ticnia. 

Os;terfełd. Na nowym torze kokk>
wym z Osterfeld do łiamme jechał' wcwraj 
p'. ·~I\\'1SZY !IJO'Ciąg osobowy. 

Monaster. Rekt10'rem tutejszego u-
11i1v.rersytetl.i zosta~ obrany prQfesor dr. Sa
:vigny. 

Padernborn. W kaphcy ·cfomu ma.cie
rzy11skiegQ Sióstr Mi~:osierdzia w. dn~u św. 
Franciszka z Asyżu (4-go b. m.) vtożyJo 24 
nowicyuszek święte ślu1by a 34 postufantek 
wstąpiło do nowicyatu przez obłóczyny. 
'.Aktowi uwczy·stemu prz·ewodni-czyt pirze
loiony Zgromadzenia, ks. kain. pralat dr. 
Ri11'telen. 
· · W Rzymie za·lroriczyl życie wielki ar

tysta. W sędz:iwym "wieku, lat 79, zmarł 
ś.' p. Wiktof Brodzki, rzeźbiarz o wsz.ech
świa-toweJ ·sla wie, twórca wielu arcy:dziel, 
~tóre zapewniły . zmair1emu trwaitą i z,a
szcz)'.~ną kartę w historyj; sztuki wogóle, a 
\V. hi'.sto.ryi sziitki polskiej w szczególności. 

[Na dom. polski w Bottropie 
zJ&'LiOno nai ręce nasze: 

A:· Franiak - ~ W eitmar przy Bochum 
l inr~; Nikodem Mh!rCtniiak z Bochum 50 f. 
Jaii M.~kl}taj·~k. i .z pórtrnundu 25 fen., F. K'. 
z R. 25 fen., · l(a1sprowłcz z. Gni·ezna 20 mr. 
M. Stastński z· Bochum 1 mr„ Pilarczyk ~ 
Bóchnm 25 fe\t RaiZem 23.25 mr. 
;li· : .:<Sume , Pffi\'.Yt~~ą. wysla1hśmy drzti"ś aa 
ręce p. Jana Swobódy w Bottropie. Wszel
kie skJadki na ·~·bQm polski" w Bottrolpie 
!n.t<?źna . przesyłać pod aidresem: Jan Swo
bo~.~. · eottrop~ fefdstr. 3. 

• Dotąd! wpłynęto 1364,3@ mr. Wszdkie 
sklad'k:i na po.wyższy ce1 ]!>osylać można 
pod adresem; Jan sv.~obO-def., rni·strz. kra
wiecki, Bottrop, Westf. 

Tow. św. Wojciecha w Wetter n. R. 
Nin1etiszem donoszę szan.. cz~onkom to

wairz.ystw.a św. W·o.iciecha: z W etten. iż w 
· nie<lzielę <linia 16 paździe1•nikai odbęd1tie S<ię 
wałne zebranie na sali p. Oferbeka -0 go<l'Z. 
3 po po~. 

Uwaga: Tego samego dnia zaraz po 
Sumie odi~dzie się zebranie czilonków za
rządu. O puinktua1lne stawienie s;ę pr.osi 

Przewodniczący. 

l(oło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhause11 
podaje do wiadomości· wszystkim swym 
czlo.nko~. iż w niedzielę 16 b. m. zebranie 
kwartalne po Lek cyi . śpiewu się odbedzlie. 
W zebraniu tym winni wszyscy czloniko
wje u.dział wziąść., poniewa'ż przyjdą bar
dzo ważne sprawy p.od obrad:ę_ Zairazem 
fotografie . bGdą przyw·iez.i,one. Goś-cie. mile 
wi<lZtiaiii. Z ar i~ d'. 

Czołem! Barwen! Czołem! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Bannen. 

Dono;szę. wszystkim druhon'l\, . j.ż teraz 
ćwiiczenEia · regulairriie odbywać się będą 
w niedzielę po pot. o godz. 20 i co środę 
o gooz. 9 wieczorem. Proszę wszystkich 
d'ruhó\v o re-gularne' u.cz.ęs·zcz.an(e na Ć\vi
cienfa i'łmnastycz.ne. P<}'ó,viicieniach nd
będzie 'się ·. zebranie miesięczlne w nii1edz.ilc'lę 
16 tm. ncv sałi p. f 1i·ege, CęntrMhbtel fi-
scherthalstr. F. l(aube, naczelni·k. 

Towarz. gimn. „Sokół" I. w Oberhausen 
donosi swym dru'homt .iż walne zebranie 
<J:dbęcLzie się w niedzielę dnia. 16 paź.dzier-

Towarz.ystwo· Prżemysłowe w Bruchu nika, -0 godz. 5 po pal. w Iolkailu p. Kolter, 
podaje do> wiadomości wszystkim człon- przy no.wym rynku. Zebrainie zarz.ądiu' -0 

koni, · iż d1tlia: 17 b. in. :w poniedzia~ek od\bę- godz. 4. Prosimy mfodzież, która i es.z cze 
dlzie .S)ę Z.\v:y1cz·ai}i1<e· iebra111ie o godz. 8-meG śpi, ażeqy wstąpifa po<li sztanda"r „Sokoła". 
na: .,vi.e·czór. Poniiewa'.i są ha:rdzo ważne bo .. w zdrowym ciele zdrowy duch. O l'iicz-
spra\\•y dó zalatwi:enia, przeto uprasza się ny u·dziat prosi Wydział. 
wśż:ystkich ,czło.nków o liczne i pun.ktn1alne -
przybyde. „ · · :.· · · z ar z ą ·d. · Towarzystwo św. Józefa w Watt.enscheid 

„ Uwaga::· W:>~·~łkic Usty tyczące tegoż oznajmi1a swym członkom, 1ii :w niedzi~lę 
towarz,".Ystwa lip ras.za si.ę przysyłać na · ręce d1nfai t6 bm .. punktualnie -0 godlz. 4 odbęd~ie 
przewod'ntcząćego .·. ·w. Farulewskiego. się kwartalne walne zebranie. O najlicz-
~udwiksfr'. 'rir. ·16. · niejszy udzial uprasza · Zarząd. 
T.~\\:arzysh. :vo. św. Jana Nep. w ff'introp Uwaga: Zebranie zarządu w tę sa.'111[! 
don<Js,i . .S:WYl1l CZ'tonkom ·ornz \\''SZYStkJm niedzielę O .godz. 2. iJ praszam wszystkilch 
Ro<lą~oią:i, ; ·. ifw. nieci'1tielę 23 b. m. odbędzie członków . zarządu i rewi·wrów kasy o 

punktualne przybyde. · Przewodniczący. 
się . wal~e kwartaJQe zebt'anie o g.odz. 3Y~ 

wa1gę. Czoletń'! Wydział. 

Osobnych zaproszel1 dla sąsiednich 
gniazd ni-e wysyla się, uskutecznia to dzi
sieJsze <>gfoszenie. 

Towarzystwo św. Józefa w Heissen 
donosi uprzejmie swym czlol1łkom i wszy
stkhn Rodakom z tte.tssen ~ o:1włky, jż 
dniia i6 paźdzrernika obchodzi towarzy
stwo uroczystość poświęcenia chorągwi na 
sali p. Glilhmaruna, p:rz.y kośdele kat., na 
którą zapraszamy wszystki·e nam życ.z1i1we 
towarzystwa1. Zapraiszamy te towarey
stwa, które <lła braku adresu zaproszenia 
nie odebrały;, jak najuprzejmiej. Prosimy 
przybyć z chorągwiami i1 pałasz.ami. 

Porządek uroczystości: Odi godz. 2 
dlo 3~4 przYli1mowanie bratI11ich tO'Warz,ystw, 
potem wymarsz do Kości.ola. Z kościola 
na salę, gdz<ie nastąpi otwardi.e uraczysto
ści przez miejscowego przewodlnJczącego. 
2. Koncert wykonany przez ka.pelmistrz·a 
p. Podeszwę z Alstaden. 3. Deklamacye 
i t. d. 4. Te·aitr p. t.: ntiandtel wódką' .' j 

,,OgoM go bez. mydła". Wstępne dla 
członków brntniich Towarzystw. 50 fon. 
Goście p-rzed cz.asem 75 fen.,, ·przy kasfo 1 
mr. Karty dbstać moińa u p. Piiase·ckiego 
w ttolth.ausen, u p. Sumińskiego i up. Woi
.ciechmvskiego w tte.r.ssen. O Ikzny u<lzfal 
w tej uroczystości prosi _ Zarząd. 

Uwaga: Na _poświęcenie chorągwi 
przybędzie polski ksiądz. 

M. Grajek, przewodn. 

· Towarzystwo św. Walentego w Horde 
oznaiimia wszY.stkiem Rodakom i1 Rodacz
kom w- Hoerde· ·i calej okoliicy zamieszka
łem, iż w niedzJi.ele 16 ·paźdz:iemiika urzą
dzamy zabawę jesienną, · połączoną z. kon
c.ertem ·i balem w domu katoHck·iej czeła
dtzi1. Początek o god1z. 5. ___,.. Wstęprne . dla 
cz.toników naszego towarzystwa wolne, dla 
obcyd1. przed czaisem 50 fen., przy kasie 
75 fen. Czlonkowliie powi1nni się stawić w 
czapkach i1 oznakach i zarazem przynieść 
ustawy towarzyskie. Kto dJużej jak 3 
mi.esiące zalega· ·ze sklad:kami, ·powinien 
przed. czasen:i się . z nkh uiścić. Zarazem 
Za"J)raszamy K-0lo śpie~vu „Wanda" i' nam 
wszystkiich życziwych Rodaikówi. 1i ·Roda
czki. O na:.iliczniiejszy udzia~ prosi 

" . J. Parzybok, przew. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig 
don-01si1 swym cztonkom, iż \v ni1edzi'elię <linia 
16 b. m. o godz. 4 pD pol. odbędzie się 
kwartalne walne zebranie, na które · wszy
stkich członków oraz R.odaków uprz.yjmi'e 
zaprasza Z. a r z ą d:. 

Uwaga: Zebranie zarządu Gc1będzie się 
już. ·O g.odz. 2 po pot . Przewodniczący. 

p.o pet, Są wa·żn ·~ spraiw.y do załahv1i'enia. Recklinghausen Siid (daw~iei Bruch). 
O nc~~Y n<lziat cztonków i gości się upra- Mi·syai dla Polaków odbędzie się odJ 20 KofQ śpiewu „Słowik" w Horsthausen 

_s~a . . ~--- Z ar z ą d. b. m. do 29. Dalszy pmgram m1;.syi będzie donos~ szan . . czJ{onkom. iż w nied:zielę dnia 
Towarzystwo „Jedn-0ść" p. op. św. Stani- bliżeij podany w „Wiain1sie Polskim". l6 b. m. <JlcLbędzie się lekcya śpiew-li 0 godz. 

sława B. w Essen. Fr. Janasik. 6 wieczorem. Pros·imy wszystkkh człon-
. · : :·W niedzielę dnfa 16 b. m. po pol 0 ków, aby s;ę hczinie na lekcyę staw4·li, aby 
godz. 4 odbędzie się ćwierćroczne walne •• $.(ł~"*'*~·4)~1'*ł+ żadnego nie brnldo. Ktoby z. sza<ll. RQ\da-
posiedzenie. Goście mile \\·1Idlziani. O li- ków miail zamiar do, naszego grona ws,tą-
cz.niy ·Uidziat prosi Z ar z ą d. plć, u<prasza się, aby w niedzielę wieczór 
oocooooo8.oacoooo 

0
co0oooooooot&O na lekcyę przybyli. Móglby zarnz. z po-

~000000 OOOGOOO OttOOOOOOCOOO r· 88 r co czątku z nami ćwi1czyć, poniew.a'ż jest to 
~o ~ ~-. "Jako . Speeya}UOŚĆ 88 pierwsza lekcya po zjeździe. Naszym dy-

niedZiclę dnfa 16-go października br. nQ 

sali p. Buschkampa, na1przeciw koś;:iofa 1ka. 
t.olickiego o godz. 04 po pal. 

„Zjednoczenie zawodowe irołskle". 

Proszę Żf\dać cennik na wyroby ze złota srebr& 
i nlfe11idu. ' 

Robotników 
do prac ziemnych przy 
domu chorych, poszu
kuje 
:ł"r7deryk Deu ts-eh 

w U eckendbrf. 

Dwóch dddnyeh 
czet. piekar8l.ieh 

mogl\ sli; zaraz iigłosić. 
W. -'"nkowiak, 

Bruckhausen p. Ruhrort, 
Grfinstr. lOa. 

I Polska kucharka 
poleca eię szan. Roda. 
kom do pieczenia. i go
towania na wesoła cłtrzc!
ny itd. Pro~zę uprzej. 
mie szan Rodaków (> 

poparcie. 

Zofia Greszłt~a, 
Alteue3sen Rahmstr.138. 

Z dalszych okoliC:wy
starczy napisać ka.rt.ę 
docztoWfł. 

1
~000000000000 000000000000003 

Szanownej publiczności & L~etgt'n- 8 
dortmuod i okolicy donoszę, Iz & 

g FILIĘ 
o pai"OWf"j farblerni, ehemlcznej I 

„ralnl. ~a li ład „ pretury I deka• 
&ory, ora7. 8kłaclaaie fałd o' 

do domu p. Kleibrink . ł 
1•rzy ul. ll'llbelmstr. 8 · 

p1·zeniosłem. 
Zapewniając sk"rl\ i rzetelni\ usługę 

przy najtań;o.zych cenach, polecam sie łe.aka-

wym względoiioclt u~.a JO 

i . P""j~;i:;;i•~;iiu:hk;•~· 
00000000000000 00000000000 

Baczn-0ść Rodacy! 
Szan. Publiczności w· R:ottha:use.n i: 

okolicy dl()tłOSZę niniejsz.em,, iż otvmrzy!em 
tutaj przy ul. Viktoriastr. 59 w domu kupta 
p. Paussa, w pobliżu poczty · · 

warsztat krawiecki, 
w' którym wykonywam wszelkie w zakre$ 
tego Za-\VOdU wchodzące prace, jak ubra
nia, spodnie, paletoty itd. prędko i tanio. 

Przejąlem także zastępstwo dła che
miczned pralni. 

Przyjmuję wiec wszelką garderobę, 
materye, nakrycia itd. do prania,, czyszcze
nia: ii farbowania. Wszystko dostarczam 
iak najprędzej. Kto do śrndy jaki przed
miot przy1nŁesie, dostawi·am gn w sobote. 

Ceny niskie. Usługa skora i rzetelna. 
Prosząc szan. Rodakó\\r o laska.we papar
cie meg-0 przedsiębiorstwa, kreślę się 

Z szacunkiem 
FRANCISZEK JAGŁA. 

Rotthausen, Viktoriastr. 59. 

Kto ciekawy? 
• •1 88 Szanownej sąsiadce rygentem jest p. L. Kubiaczyk z Bruchu. 

§ . KuJ~'-it ~k·i go~~~;;ikier źi>łądk. gg Jadwidze Maćkowiak Cześć polskiej pieśni! 

i 
· oo w Langendreer .::r,asyłamy w ddu Jej Jan Słonina, prnew. ---

. Likier, *laH ·kminkowy. OO imienin (15 październilrn) najserdeczniej- Kawaler, Uczący 26 lat, Wll'aściciel d<V 

. Likie~ ,,Ualakoff. 88 sze życzenia, zdrowis, wszelkiej pomyśl- Towarzystwo św. Józefa w Herten brze idącego interesu z rocmem docoodein· 
81iwolvin-s„rm!c7. p ności, szcz~ścia ;i Uogo~łn.wieństwa Bo- W niedzielę 16 października urządza 3 dio 4 tys. mr.. poszukuf,e d1a: braku ciasu1 

00
. Litr ''ł~C1inie butelkę po t.60 mr. o8 żcgo. tow. zabawę jesięnną z tańcem. Zabawa i z.najomości pail, na tej drodze =. .· · ZMtępc6w · poszukuję we wszyi!tkich I Nasza sąsiadka Jadwiga lVIa.ćkowiak odbędzie się zamknięta. Goście chcący towarzyszki życia. 

no miejscowościach. niech żyje! niech żyje t niech ż\ije l Tak wziąć udzial w zabawie. muszą się dać na Tylko na seryo myślące panienki, mt-
00 "· ykr7.yk.ują na cały głos: • czJonków zapisać, na zebraniu, które się le, gospo<la·rne w wieku 18-26 lat zechca 
gg · Alb. Bauermeister, 8 W. Zytkowłak. Jan. Maciejak. odbQdzie w tG samą niedz.i·elę o godz. 3 o.ferty swe wraz '/} dołączeniem fotografii· 
8R DttRTMU.ND, Kapellenstr. nr. 16. Marcin Wojt·zak. Stan. Weber. P.oczątek zabawy o godz. 5 po polskiem na n1adeslać do ekspedycyi „Wiarusa" p:od n.r. 
L~ooooaoooo ocooaooooooooo.o -~- ..._ _. "'--~~~~,..~ ;!(c., _. -•• ••• bożeństwie, na sali p. Ttila. O licziny u- 1750. Rzecz honorowa. an<mimy się nie· 
ocae>ooo<>eoóoooo e~oooooooccooea ~'f-'~.-~~ -ą;.~~"' ~t'!.ł11' w-.,.-•"i/JW -w;- dział prosi· Z ar z ą d'. uwzględnia. 

Za cliiik, nakUd I rodakcyę odpowiedila.lny Antoni Brejald W!l'oc1uro. - NnkłiXem 1 otctonktunt w~aaWiiictwa ,,Wiarusa Polakicgo'' w Boch.., • 

I 

I 
c 
ii 



lir. 239. Bochum, niedziela 16-go października 1904. Bok 14. 

• Codzienne pismo łlldowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone 'oświacie oraz sprawom ńarodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem d11i poświąteanych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wyn0$i 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do dornu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I DJcz1zoę l 
Za inser~ty pia~ sie za wiersz petytowy 15 fen., a za 
~loszema zamieszczone 1>rud inseratami 40 fen. l(to 
c2est~ <>i!~sza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Pofsk1es.ro nalety frankować i podać w nich doklad-

„ pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rc:kopisów sic nie zwraca. 

~ R.edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ---1...L_ 

Rodzice polscy 1 Uczcie dzieci swe 
116wlć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 
Polałdem, kto potomstwu swemu zniem
czYć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Zakaz mówienla po polsku. 

z Bydgi0sziczy pi1szą do 11'Gazety To
rultskie:j": Kiilku tys'ąoom robotników pol
skich~ zatrudnionym we warsztataich kole
j{)lwych\, z.akaq;amo nie tyl:ko mówić po pol
slati, lecz także czytać gai.zety pol'skie. Na
wet 'Za!Jni.ataicwm ukc zakaz teni wydano. 

Kuropatldn po raz wtóry pobity. 
Wfadomośd 'Z poła womy taJk ze źró

deJ Japońskkh jcuk rosyijskicl1 stwlierdlzają 
z.g<J1dln1ie~ że anni·a rosyu·ska po r011pa1ez.lh'>'ei 
wa.Joe, pionioslszy str.alty ogmnmie, co.fa się 
na całej linii, ścigana przez zw:yciięzkR sze
reg.i Japończyków. 

Rosya nie cbc.e pokoiu. 
Z powodu omawia1I1ej w ostatni.im cza

sie często sprawy pośrednk.zenia w toczą„ 
cej się wdnie zaibrat gfos p6fmzędot\VY 
.,Joorn~al d'e St. Petersburg'', oświadczają.c, 
że nikt dZi~wić s:-ę nie może aini z P<l\\"O'Clu 
oaojętneigo sfanoiwiska rządu msyj'Skibgu 
wobec podob11ych zdań ani też z porwodu 
milczenia urzędlu dla spr.aw zagrankznych, 
który przedeż wyraźn'.ie zaz.niaczyt że RD
sya nie pomrnH na żadu~ mi:eszaniie sję 
do jej sp rarw. 

W zachodntio południowej Afryce niemiec
kiej wybuchł bunt wszystkich szczepów 

murzyńskich. 

Czego się najwięcej v.bawiano, to· się 
ziści-l'-0 1 ja!k to potwierd'zaią następu'\iące de
pesze urzędowe: 

,, W ed'tug ostatni eh \\ :.a<lomośd m{).ilna 
ittż praiw~e z. calą pewmośdą twrierdzić, że 
ttendft"yk Witbaj (nafwybirtnk~jszy 'W'Ó<lz 
hotentotów) ma. stycz.nio·ść z pow stalicami 
·i bt.mt rozszerzy się ni~ba'\vem na większ4 
część szczepów hotentockidt. Owbnej 
przyczyny powstania hotentotów zdaje się 
nie ma) prócz Z\vykle u nich przypuszcza
nej skfonnośoi d'o .zrzucenia jarzma nie
mie'Ckrego w dnvili stósowne~. - Jak sły
chać oowy trnnsport woijsk do Afryki· skła
dać się będzie z 1 pul'ku piechoty i 2 bate
ry'L 

Z Wrndhtrku (głównego miarsta kolonii 
niem.) nadeszfa następująca depesza: 

,,Według wia'OOmośd z J<eetmanrs.h()p, 
która: nades.zta przez zatokę Lilderitza i 
Swaiwmnund. pncsta~ łfon.dlryk Wrii!boj 
Przez Samuela Izaaka 3 października 
BungsdioJiowi (tamtejszemu oficerowi nie
mieckiemu) wypowiedze111ie wojiny. Mo'
reniga bmni' s i ę s'iln.ie, a szeregi1 jego 
wzmcoc:nfają s : ę ·stale. Uczni hotentod gro
n~adzą się z Groo·tbrock-l(a1rros. Pofącz.e-
nie 1>rzenv.aue." .. 

Hotent<0ci liczą 12 szczepów z kilkoma 
tysiącam~ udwaiżnych i dobrze U'ZbmJo
nych \\ 'Oli<o \V'nikó.w: pod makomitem do
Wód'ztwem łfondryka WitbDJ:l!, 'który już w 
r~ku 1893 i1 J 894 okaza·l s1

' ę nader niebez
~1ecz1,-ym nieprzyjadelem. I(i1ka tysięcy 
żołnierzy będzie trzeba wys.tać wśród ko
sztów ogromnych dio wialiki z nieprzyjaci.'e
lem dzielnym w pustynfach bezwodnych. 

Telegramy. 
L o n d y n. Dzienniki tutejsze donoszą 

-Z. Nowego-Jorku, że Japończycy i Rosya
nre zamówili u firm tamtejszych łodzie pod·· 
WOdrtt!. 

do L o n d Y n.. Z Wiktoryj (w Kolumbii) 
noszą, że rząd japoński oddał znowu do 

~'\Vykłego utytku 6 parowców linii Nowy
JOrk-Jattonia, które w PQczątku wojny na-

jęto do transportów wojskowych. - Można 
więc przypuszczać, że Japonia większą 
część rezerw swoich już wysłała na poi~ 
wojny. 

B er I i n. Gubernator Leutwein de-
peszuje: 21 września odbyła się pod Gais 
potyczka odziału patrolowego z Morenglem 
Ciężko ranni są podpułkownik Schul 
ze, sierżant Heinze i 3 prostych żołmerz}. 
5 pafdziernika starła się kompania W ehle
go pod Wasserlall z Morengą. 1.abici po
rucznik Eick i 1 jeździec, 3 ·innych ci~ku 
rannych, lekko ranni są kapitan W ehłe, i 3 
żołnierzy. Brak szczegółów. 

W a s z y n g t o n. Prezydent Roos6' 
veU zdecydował się wybadać tnocarstwa 
w sprawie konferencyi pokojowe} Jeszcze 
przed swym ponownym wyborem. Po wy
borze nastąpiłoby zwołanie kongresu. 

B er I i n. W sprawie konfliiktu o bu
dynki szkólne postanowił magistrat zwró
cić się do mlnistra oświaty z zażaleniem. 

D r ez n o. W „Dresdener Journal" 
ogłasza całe mnisteryum, że król saski z 
powodu choroby zamianował następcę tro
nu swym zastępcą w wszelkiego rodzaju 
czymwściach urzędowych. 

BY tom. (tel. wł.) W procesie prze
ciw redakto-rowi tygodruka ilustrowanego 
„Gwiazda" oskadonemu o podburzanie 
do gwałtów wniósł prokurator o 4 miesiące 
więzienia. 

Polacy na obczyźnie. 
Duchowieństwo polskie w Południowej 

Ameryce. 
\V P1ymuth w Stairnie PensyhYa'llf..a po

\Ysta1l:a1 nieda.\vno nowa pa:ra1iai potskai ś.w. 
J.aniai Chrzcidełat, w której proboszczem 
Je.st ks. fan Malarz, Krakawliatl'Jn. Ks. Ma
larz iatrzymal w Krakov.;ie święce;; 1 mniej 
sze jeszcz~ z rąk ś. p. kardy1nala D1miaf e'\V
skilego, zaś św·ięcenfa k~aipfal1skiie w Rz.y-
1nien poczem ud/a{ się dl-0i Stain&\\-1 Zjed'nlo
'Croniych PótnlQ'cncj Ameryki, g'<lzi-e. obec
nie uz;yskal probost\\-o. 

Ks.. Malarz świeżo założy{ Towarzy
stwo mlo!d.zieży polskiej, pod imienf.em św. 
Cecyl,i i, celem, ćwrczenia: śpiewu chóraJ
negOl, zakłada o:rJciestrę koocielną, kódko 
d'ramartycz.ne i bi.bll:10tekę. aby: za pomotcą 
dlobrych lu po~yteczirwch ksi.ążek s:z.erzyć 
oświatę chrześciaiiską w-śród miejscowej 
Po1ontiti. 

Trzeba wytrwać 1 
Często spotykamy ludzi, którzy ziaipa

lauą •s:ę prędlm do każdej spraJWY, ale je
szcze prędzej dla• nid obojętnieią:, skoro nit: 
widzą skutków swej pracy tak ryd1to,. jak
by tego nroże pragnęli. I(to tak ayni~ ni
.gdy owoców swej pracy się nie dbcze'ka, 
bo stainLe wpól drogi. W prncy narodiotwej 
trzeba wytrwać. Lata cak trzeba nieraz 
ezie.kat na skutki pracy. 

Gdy rolnik za1stanie rolę zach\va!Szcw
·ną, icho:ć ją zorze, uprawi, w pierwszym 
roku plonu ona należytego nie ·\vy1da. 
Gdyby roinik zniechęcił się tem, że mia-no 
dobrej uprawy" rola niezbyt <lobry pl:on 
wydlala, byłby to znak, że lichym jest ro
htlkiem. Dopiem g-dy przez lait ·l<llka ro
lę dopr-O'\\na<llz:i• d'O nalieżytej kultury, 11Jrzy 
skutki swej go!Spodairki. 

Pod'O'bnie ma się rzecz z. pracą naro
-di0 1wą. 

Nieusta1wać nam zatem należy w· pra
cy nam<krwej), le'CZ praco1wać dągle i be-t 
wytchnienia, a każdic ztarno dobre., jaki!e 
zasiejemy na niwie serc braci ll'aszych niie
uświad.omix:mych, z biegiem czasu za:kieł
kl1ie i wyrośnie w potę.żne drziewio. 

Tak samo Jest z rozszerza'TIUem ()Ś\\ia
ty przy pomocy ga'Zet. Ni'ejeden Rooak 
mai nai.ilepsze chęci, ·zada sobie tyle trudu, 
że od·wiedzi Rodaków, a·by ich zachędć do 
zapisania gawty polskiej, lecz gdy mu ten 
.i ów o<llmówi, zaraz się zniechęca i \\ ri ęcej 
nie.agituje zar gazetą. 

Rodacy! Wytrwaicfie w Waszych 
zabiegach, aby w ka.żd:ym dlomu 
z:nad<lowal się „Wia.ms Pols1ki" 1 a przeko
nociie sięj , że prnca wa.sza 'flla marne nie 
pó}dzie. Nai czwartej stroni'e są dwa1 :kwi
ty; niech je Rodacy wytną i wręcz.ą Rooa
kom, którzy jeszcze naiszega pisma: nie 
czytaną, zachęcając, aby sobre zapisali 
,,W1~aimsa Polskiego" na listopad i gru
·dzj·eń. 

Korony llról611 polskich. 
Opis zabrania z Krakowa kle.jnotów 

koronnych przez prusaków dochowa! się 
w ,!Pamiętnikach Ka!ntora: kated1ry krakow
skiej", które oglosil w 1.,BibHotece Wair
szawsk}ej" roku 1879 Lu·cyain Siemieński. 
Owym kan.torem, którego nazwisko z nie
:wia<lomego powodu '\\'Ydaw.ca zatai./, byl 
Kazimierz I(ratzer (ur. 1778, um. 1860), 
atmviek zna'lteJ muz.ykałned r-Ołd!ziny kra
kmvskiej, rodzony stryj warszal\vskilego 
kompozytora tego samego imienia i na7,. 
wi1ska, którego piiOsenki na k-0ncertach na
szych tak chętnie b-ywają śpiewane. 

K:ratzer, gorący patrYota" b:al 1\-d:z:·a.t 
w wake p:rzeĆlw prusakom, tak samo jak 
ojcdec .jego. Fra!noiSzek przeciw ro'syaniom. 
gdy. razem z konfereratami1 bi~onil zarrndm 
krakowskiego. Na zamku, gdzi:e ojdiec 
rego kantor również, prze.z. ks. Siemko'w
skieg0:, wilelK1.ego muzyki znawcę i miłoś
nika, do 'katedry sprowaidzony, zamJeszki
wal, z pewnością był urodz,ony i oo dzie
ciństwa znat każdy zaikątek dal\vnej królów 
polskich siedziby. Podczas oistaitniei re
wizyi kl:ejnlQtów, crokonan~ ro:ku 1789 
przez ks. Seba'Styana Si·ernko'\vskiego1, :ku
stosza koronnego, \Vidzial na wla:sne oczy 
przepyszne korony polskie r inne <lrogo
cennie zabytb, rozll()fo,ne na trzech stotach 
w sa·li audyencyonaJnej. Swiadectw·o więc 
jego jest wielkiej wartości. 

Wedle O'JXll\Viaidania Kazimierza l(ra
tzera, p()! zCllięciu Krakorwa w roku 1794 
przez w101jska pruskie, przybył tam zaraz 
guibernat·or cywil'ny ttoym ze sekretarzem 
Langem. 

Niejaki Zwbrzycki, kapifa~11' artyleryi·, 
magazynier \\t0jskowych zaipasów żywno
~i na zamku, utrzymywat się przy pmsa
kaieh ze S\\'lQją rod7Jną, a w.id.ząc, że inny 
rzą<l nastalie, pow1zi~l myśl zabezpieczenia 
s.ob1:e losw w ten sposób, t;e s:ę uda·f do gu
bernatora lio)71na z propozycyą, że powŁe, 
gdzie ska'rbiec koronny ukryto, byle mu w 
nagrodę za: to, jaką pensyę lub urząd za
pe\vti1Io11'CY. Jioym stra-sznie się zapali{' do 
tego skarbca i chcia)f(, żeby mu go zaraz 
p.okazarno., lecz ostrożny ZubrzY'C'ki' \\"Yuna
wial si~, że bezi wie.d!zy króla pruskiego 
}egmności uczynić tego n'.le może. Radl nie~ 
rad musi·al łfoym o wszystktem zdać spra
wę krók>wi' i zai<ldał p.osady dla Zubrzyc
kiego. Niebaw„em 11ad1eszla o<lpowictli .j 

nominacya dla Zubrzyckiego na komisarza 
porządku w Częstochowie, z pensyą 180 
taJarów i mieszkaniem. StaJo się. Zu
brzycki po.dal spis wszy·stkich kosztowno
ści, z.awarty-clr w skarbcu, i \Vskaza~ miej
sce, przyczcirn doda~, że trzeba ślusarza 
biegtego, aiby mógt otworzyć zamkr, miej
scowemu zaś rzemf:eślnilrowi· roboty piorwie 
rzyć nie można, bo zaraz gmchnęfoby to 
po mieście i WY\Vofalo rozruch. UslU'cha
no dnbrej rady i sprowadzono z Wrocla
w ia cechmistrza ślu-sarsk~ego. Przybył on 
w samą porę. bo właśnie austryacy mieli 

r. 1?95 zaijąć Kraków a prusacy ustąpić. 
Wz~ęto się do otwierania żelaznych drxwi 
sobie wskazanych, ale wszystkie usifowa
nia wroclawskiego majstra byly daremne 
czem zniecierpliwiony pruski generał Rit~ 
wpadl na konaept, aiby zatoczyĆ dziaiło i 
kulą dlrz.wi1 ·wysadzić, ałe go zbił z terminu 
margrabia pafacu królewskiego Kmvalski 
ostrzegająq, że wystrzał armatni mm~ 
~trzą.snąć sklepieniami i wielkie zni::sz:cze
rne zrządzić w całym izamku. 

. Przy\\'lolano. nako1l'iec . krakcrwskfego 
ma1stra ślusarskiego Weissa, który drzwi 
obejrzawszy, oświadczyl, że nie ma i:ru1e:g0 
SIJ?sobu jaik. wyjąć węgar spo:d!l1ij, żeby się 
mag! czfo\\~1ek tamtędy przecisnąć i dopie~ 
ro we\vnątrz: rygle pootwiierać. Na tern 
stam~.ło. Wyrąbano próg kamie111ny, któ
rym })Odlarzł Wei1S'S i p.oodsurwaJ krzyiQwe 
rygle. ?ctdalono w1szystk.ich przytomnych 
pdzostal~ tylko lieym, Lang, jenerał Ritz i 
margraibra I(owatski. Znalezi.ooo w skarb
cu jeszcze puzdra zamkni·ęte .i zap.i-eczęt.o
w~111e, \V'Sadzooo <lo ka:rety gubernak)'ra cy
wilnego lioyma h odwieziono do jego mic
szkainfa. Szukano w skarbcu Jeszcze po 
wszystkich kątach 1 nie zna:leziono nic od
pawied!niegio OCZ/ekfwaniu, i ,jaki tak~ na
kI~\~sz.y pola~o~, że mieli tak ubogi'ch 
kr?low., o<ld·allt się z nieukontentmvainiem. 
W~dząc t~ Zubrzycki <>dezwa.f' się, że w po
k-01aich krolewsk1ch mogliiby znaleść oo lep
szego,, jai}roż odebrano zaraiz klucze mar
gra~iemtt od pokojów królew.skiich z pole
·cemem, aby się nie odda:Ial. Nazajutrz 
Zr.ana przybyli Ci satmb panowie n uda.Ii się 
na Pokoje królewskie, gdzie. spis.aino różne 
sp~zęty i podizielQ!fllO się niemi> podług sto
pni: Dostojnicy zabrali rzeczy koszto
\.Vmejsze,. jak meble, lustr.ai, obkiia, kobier
ce, gobelmy, stoly mozaikowane, stolJd z 
wyzla1caną, 'Skórą. Po niclr wpadla niższa 
oze11ed!a kaipr.ailów i furknechtów i w 
mgnieniu oka ogołociła królewskie komna
ty 'Z szyb, posadzek, zamków drzwi rzeź
bionych i fomi.rowarnych. B~z. pożaru zo
stały gDle mury, pustkai, przytu·l:ek dla no·c
nych ptaków. Margrabia l(owalsk1 ledwo 
drzwi \Vchodowt., żel.azem okute obrani! 
sam nie zad.Jugo ze Zigryzoty zachorował i 
uma1rl, a stróż jego., stary Urbar11 oddał klu
cze od!. bramy, paraidnej zwa!n~ austrya
korn~ ~1iedy ziarnek na koszary zaóęli. 

Nie mówi I(ratzer wyraźni~ że prusa
cy zabrali 'korony królewskie, których on 
kill'ka. wi;<lzial sz-czerozlotyd1 i wspa:nl:a
lycllpodczas rewizyi skarbu ko·ronin~go 
ka:żdą w osobnym futrale razem z berleim' 
iaiblkiem i łańcuchami zl-0temi~ można si~ 
t:yiko domyśleć, że te insygnia mieścHy 
~Lę "W pu'Z<lra'ch, które ze skarbca wynosi
!1 pmsacy. Nie jest też .i'a1snem czy 'i kto 
mne, daremnie poszu'ki'wane kosztowności 
ze skarbca krółewski1ego ·zah'rat. 

Wobec tego są taJcy, którzy przypwsz
czadą, że prusaicy z/upiwszy ·zamek kró
lów polskich za•brali .in"Siygnfa królewskie 
wesdlug innych jednakowioż. ztdbtalo je du: 
chowue11stwo· krnkowskfo przecho-wać i ma 
ją się one dotąd z:natidiować w. ukryaiu. 

----------

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Szumnie zapo,,iedziana od.siecz Portu 

A rtma za.1m1kzylai się znowu wrelką klę
siką Kuropatkina, i to~ o ile z naideszlych 
telegramó\v wywnioslro\v·ać można zna
cznie dotkli\.\"SZ,ą niż pod Uaojaingil~~. 

W Petersburgu wreid~1, że odsiecz dla 
Portu Arrura jest bezwarun'ko'\\1-u potrze
bna. gdyż jen. Stossel uwia<lomN cara tele
graficznie,, że może się utrzymać ~esz.cze 
na.iiwyżej 2 tygo<l:ni-e. Dlateg<J Kuropatldn 
o~rzyrnal rozkaz natychmi:astO'wego pcxfję. 
cia ofenzywy. 



Ta cdsiecz. jest jednakże wprost 1iit
możltwą. Wprawdzie l(uropatkln otrż;r
mal w ciągu lata 110,000 nO'\\TCh żo.tn:c
rz.y, siły jego jednak są bezwarunk-O'wo 
niewystarcz,ajqce do powstrzymania Ja
pol1czyków, którzy w ciągu lafa otrzymali 
ciągle posiłki. Co się zaś tyczy korpusu 
Unicwicza, to jest on unieruchomiony, 
gdyż musi pihnmvać J(orei. 

Kuropaikin miał obecrue ogółem 305v00U 
żołnierzy i 800 d·zial, ale ta armia nie wy
stairczyla! dio odparci.ai Japończy'ków; i o
tworzenia drogi do Portu Artura. 

Bowiem Kuropatkin siam cLep-eszuje do 
Petersburga pod datą 14 b. m. o wyniku 
krwatwej kilkud'ni10wej ''ral'ld pod! Jentaj, co 
n:arstępujc: ,.Z nadesztych sprnwmdafl 1\v·y
nJ'ka1 że 12 paźdzlcrnika pan'. osly znaczne 
straty dwai pułki1 na prawem szkrzydle ro
s:vliskJem. Jen.erat tej brygady jest ranny, 
putkown:ik za1bity. Obydwa pulki oofnęly 
sie, JJ1Qzostaf\v.iając artyleryę na polu walki. 
Za chwilę jednakviWOŻ o:dbily te same putki 
poiziost.arw:one baterye 11Jepirzyjacidowi1 z 
wyjątkiem 16 dział, które pozostafy \V rę
ce J.a.po(1czyk6w. Przy tym abkUJ dGl\\1~
dzil pulmwn-ik Wa1nmvski, który jaklo n~-ii
starszy rnngą ob:iąl dowództwo n.ad bry
gadą. Ostatecmy "-ynik b-Oju z 12 pa:źdz. 
nic przyniósl na tern Skrzyd'le ż11cl!ny·ch 
korzyścii z powodu japof1skich nomych 
ataGców. Woiska (rosyjskie) OP'ttśdly nie
tylko z krn1IJ::!cZJlości sw1Qje staini0:wi1s.ka, 
lecz straci~y pooo:wnie dział~, które już ra-„: 
Japończykom odbily, i oofncty sic nru upa
trzone prziedi tern pozycye przy rzece Sza
he." 

Tak się przedstal\Via kl'ęska prarwego 
skrz.ydta rosyjskiego; że n.ie levied poszro 
Rosyat11Jom w centrum i n.a. le.wiem skrzy
dle wyn!ka z u-rzędowego sprawozdainia 
Wl{}'dz.a iaPof1ski·ego, marszalkai Oja:my, 1ctó
re brzmi: 

11\V pobliżu Pens!Jm od'paroo w śrntdę 
\v1S~.ędzie \\"S.Zelkie atatki n.ieprzyjaicielskie. 
Praiw.a armia (I(urnki) wyslafa oddział do 
S2.tkiooce, 8 mil na pót·noc od' Pensihrn, by 
<Jdbiąć od\vrót nicprzyjaciiclowi. I(•ołwrnlla 
śmd'kowa lewego skrzyidil'ai prarweij a·rmii 
za1ęla w środę kilk.ai wzgórz na pófooCJ1y 
wschód od kopalni Jenrbaj i prmvadzj cner
gi.cz.ny Pości'g za 'ni1~przyjalcielem. Śro<lku
wa am1iai rozpaczę1a swe (Jperacye w Wl'O
rck w '11.locy ·i dlotarta w śrx:xlę <l.101 wzgórz 
polO!żionycł1 kilka mil na wschód od J einfa-

. ju i zdobyta! w walec 2 dz.Lala d 8 wrr:Jzów 
amnnkyJnych. 

Po<lczais pościgu zdobylai pod Swikuaf
szan 11 cłz:iiait polnych z. wozamii dlo amuni
cyli. i wzi~a: 150 chłopai 'Cle nic'wbli. P.Ggioń 
prawej i środko\vcj armhl' za n~eprz.yjade
Jem ma przeb1eg korzystny. W śro.d~ oto
czonkj, 12 m:I n.a zachó<l od J entajju odid:zial 

RESURREKTURI 
Powieść 

J. I. I(raszewskiego. 

(Ciąg dalszy.) 

VI. 
Ch~ioidna byla w•:l{)s.na w tym ro.ku. 

Po"\vieirz:e wilgotne, zimne, •nlie sprzyjają
ce SZiezegóMnJ.ci dla chorych. To też. hra
b~n.ai Suleje.'\\ isk°', która cz.udąc peY"''ne p0-
lepszcnk, zaipragn~t.a powrócić dO kraju, 
w ·dlr1o<lze, skutkiem nagiego przezięb;ei:nht, 
zap001ta w ciężką cho:rnb~. i z. 11'tej już n[c 
powstaJa. Os1~:rccony hrab:3! bard:zi1e~ je
svcz.e o<lsu.nąt się o<l lu<l1zi 1 pvświęca(].ąc 

'vszystldc ''tolne cll\vile wychowaniu có
rE'k, i pragnąc w możlhvy sposób oisł·od1z!c 
ich si·croc~\~,::x 

W Z<nvicd1ov,1;e wygląd:Wriu 11icdcrpE
wi1c Estu. lfonryka, gdy ie·dm;go \viccz<:mi. 
zij.awi'l się cin s11m, p:eszD, z tromo:cZ'k!em w 
ręku. Cecylia onf.emia1a ze z<lumicnb. 

- Czy ()dcbrdeś mój hst? - zapytab. 
Żadnego. 
- Jak nm1 c kiodrn·sz? 
- Jaik de k i \.V<l3 kocham. C<Y.l by-

ło V/' rś-cic? 
- Prosilam dQ, a·byś nie przyjeż<lfal. 
lkmyik smutnie z~iesit gk\vę. 
- Dla czego? - zapyta!. 
- Nic mó\i..my już o tern: - eid'pa:rb 

.slostrai lagcdmie. - N:e pdkazud s:ę jen1u 
n1:k<Jm:u i wbaw huk inaHcr6cie:j. Co s:ę st:i.
!q o tcm m6wić próżniD. Rarl'źniiy lepiej 
o przysztoś.>ci. 

l(<J'l:prai\\ ianc ce.a.ty ,,..:;eczór, za1:xHTil[iia
.uo trochę o nicbezp~cczeflst\\1:e tak, iak si~ 
Ot nie:rn zapomina rw gronie md.'zinyn Wśr'ód 
dszy i s JJIOkoj u. 

Nauki sz.ly ttcnrykov.i wyoomic. Przy 
z1ra!WiaJJiOI mu pr,atwd:zhvy Went w mecha
uicc~ Chłu!bU się przed sI-OstfC\ z~ S"W}'ch 

n.ie.przyjacielski wraz z artylery<1, który 
zbilegl ". p0;r).cchu •. a północ. Le\'-~ ::a
mic zaczepia nieprzyjaciel bcz;ust.:umie w 
poblliżu. 'kotci żelaznej, 1 O mił na póh l(JC <Jd 
J erntaju. 

Srodkowa kolumna zajęra w środę pu 
potudniu Lancechid1, 5 mil na póJoocny z.a
ohód od' Jentaj, pO'bilwszy silny oddział n.ie
przy!iacieiski. W wake te.i zdlobyto 16 
d·ziat Kolumna ta ścigala natychmiast co
fającego się w ni-eporządku ni.eprzyj~cicla- i 
zdobyła d.alsze 4 d'ziala. Nieprz}iac;cr wy
k<mal dwa rozpaczliwe atak!~ lecz xo~tal 
odparty ze strntami. Pra'\VaJ koł1llt11113r le
wej armii zdlobyla śclgadąc nteprz-y1jadeia 
\\" pobliżu Siliko 5 dział i 5 ,,,O:ZÓ\\, amuni
cyjnych. 

Jak wynJkai z ]J-0\\""Y'ższego klęska ro
syjska !est stan<>wcza, '1! nasteIYStwem hę
dzie prawoop.o:d:obnie odwrót Rosyarr. poza 
M11kdcn. 

Kapujmy, co tylko możemy, u poi· 

skłcb kupców i przemysłowców. 

Ziemie ·polskieG 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Włec w sprawie osadnkzei c<lbył siG 
ubi.egteti nied'zieli. w Brn;s.:ich;, w Prusaich 
Zachodnich. Ud:ziat był bardzo wil;;lki, bo 
zebrato się ·Okol-O 600 wiccow'ników. Prze
"\VIQdlnkeyl wiewwi p. Karol Wiśnic,vski. 
Przemawiail pose.1' p. J(ulerski r zap.::i,zinat 
wiec()!Winikó:w z no1w'.ą ustawą, osaidniiczą, 
naJStępnŁe zaś zdat spra'\\:ę z dnLa.Ja.h1i::J•ś ci 
Kola P8-lskiego W' parfamer1Cie. 

Pelplin. Swego czasu do!n1osiły pisma 
polskie Prns I(ról.cwskich, że na.-oc:zyciel 
religii przy gi'mna'.Zyum '\V Swic'Ciu, ks. l\ra
lews.kf,, naikazał gLmnaiz.yastom, mającym 
przystąpić d:n I-szej l(omnni·~ Ś\\ iętei, s.pc
wiadać siQ po niemiecku. Jak p!.szc „Plel
,grzym", jest wiaoomoś.ć ta nieprawdziwą. 
I(s. K r.alewski' jak kazd'y inU1y na'Uczyc!.e1 
re.ligi! przy gimnazyach pru'Ski'Ch. przyspo
sobi! gimnazyastów w języfk11 niemiedan, 
lecz spowirud.ać s.;ę móg! każd.y gi.mn.az:ya
sta w s'"1oim Języku ojczystym. PQ<d tym 
:względem1 ks. Krak,vski p'()ldctbno nie wy-
1\v;J~raf nadsku n.a g'.mna.z:ra.stów. To za
zrm.1czamy w imię sprawied1i\vośd, lecz 
bronić ks. Kra:lewskiego nie myślimy, gdyi 
dążności germanizatorskie k·s. K. iurż nler az 
pop!~ral. 

Wisfa jako droga międzynarodowa. 
Tornfłskai izba haootorwa, wydala sprasw.o
zdanre ro'c'Zne. w którem porni:ędzy iln:rtemi 
obszerny rmdlzial poświęcono ~,Wiśle jaiko 
d'roldze międzynarodowe.i". W sprarwoizd:a-

-ęn -±!!!SS.~ 

.v.ry1r~.1!lazkm1.11, . pokazuj~ 'Z.asz.czytne ś·,,ia
dectwafi, oiC!Jez:wy profes·orów. 

- W!oon~e dlatego, żem SiiQ sam ch1Cia1 
przoo wami IX>\Vl()-d:zc.~icm moiem i:och\va
lić, pragnąle~n przybyć i, podcsz.yć Cesię, 
'Że darmo 1-:tai m1~;c pienję<l!zy nte \.Vyd'.aje. 

s:ostrru byla tryumiuuąca i \\-szystko 
się skladato1 nai Zf\.viiększe11i'C -czystej rndo!.. 
ści, iaildej cLoma:waLi1 gdyby nie h10-Ska D 

. osoibf stc bezp;c.czeflstwo Henryka. Za
kEnala1 g·01 v.rięc Gesia\ aby n.ie wytli-odzi! 
ze s.we.go pciko~u·, a c1on11ct\vnilków upirz.e
d1zm110, aby miTczcli. 

Pare dlrtt n~l)n.Qf.G w sp-c1kofa\. ai r:arcsz
cie Jukk zdziw ;1omy L' przi:strasz.cin:y1, ottzy 
mal od: hrabieg10. Est, "" któr:wn ten zakli
nał i pms1· r go na \'. szystlw. aby wic.cz.<1-
rcm p·rzyjcch2~ ckl ni.ego ze s'voim g-0-ś
ciem, którego pragnąl bliżrli r.oz1Ktć. La
mar;.o r;lo"\VY, skąd ta wiadomość d.oszfa 
do hr.a.ibicgo, baidano1 Praski·egio;, ale staru
s:z.ek dat sllJ\VO, że w Ec·bryń-caich wcak 
nie byt. \V :'.st1Jdc rz.:;.cz. S[G mia.Iw in3JCZ'CJ. 
Henryk, unik«[2c. po:czty w Blotko.wie, ko
nie lX:"'<.:ZtO\',~C l7~KJ! Q je<lnę St2:CYQ błiż.;j 
i najął żydo., a tett1 widocz.nie g-o, po1z:n:tl li, w 
rniastoczJrni. popasa:jąc., wYt_:::„:d'al s:ę. Gdy 
11stysz::J! o tern Mazuro1\Vi"-Z, wpad.t znó,,::; 
w \vścl:iktość. Teśc.h\:, i· tym raz.em z:; 
sY ... 1o:ch zc:.mb:rów się nic zwierz:rt lecz 
.z nafv,·iększą P.a!Sją, strzelb~ wzi4Vv'szy:

1 
n-1 

ki·Jka <l'n1t wybral się <lo miasteczka. W 
d:ziieI1 si:a<lywat w resiauracyi [ gral ,,.,~ bi
hTC!:, p;l lnb sp.at, 2" ,,. ieczorarni pocUkrwdJ.l 
S•ię w1 g~szczc 1J1C<l: pa.fac, czatując na Iim-· 
ryku. · 

H)< odebraa:•n kartki hrcJb';ev.o o<lby:a 
StG dtu~?;tłJ rilltradai i Cesia bta:g.afa."' tten.rykr·, 
aby piozo:stal w dornu. Julek mi:ał .iec!tat_ 
SaIIl f WyifOOl0.11-ZYĆ brata. lfonryk j~d-nal\ 
z.ocząt u·sp~~~..ać s:1ostrę i pro~lć, aby -s'i; 
nf.e sp-rzedwrala.. Ta wrc.sz.cie ustą~a. 
Jak chcieli tak si~ stało~ Drogę pnebl:ceglJ 

szybko i szczęślrwie. Hrabia: czekał z 
herbatą. Bardzo przyje!mnie 1 m: wesolei 

nrir st\\ ierdzono, że ~· ci41gu roku z.eszlegu 
spl~wi{)Tt() od graniic rosyjskkh materya!u 
bu<lukcw·egc za 38 mili=onffiv rubli. Z<l'a
niem refererrta obrót ten p.owini'ell1hy się 
oo naimn1ej potroić, gdyby przystąpiono w 
l(rólesh\.ie Polskiem do uregulm.\rania rze
kł. ,·,Przykro \iest patrzeć - czytamy w 
spr.al\rn'Zda.niu - jak maro 'korzystają są
siedzi nasi ze swojej częśd tej rzeki mię
dzynarodo\v ej; dzisiaj też, pomimo zna:k·o
mitej re.gulacyi \Vi:sly w Niemczech, żeglu
·gai nie może należycie się roz:wijać, gdyż 
część ureguk)\ntna zbyt jest krótką.•• 

Jabłonowo. Na torze kolejovtym ma
lcziono we wtorek po pv<l'u<lniu ciało robot
fllika: kolejowego łf eymannai z Budzisze:\va. 
Prawd1opo1dbbnie z,osta1l przejechany przez 
pociąig pospieszny. 

Malb-Ork. Robotnicy Guijahr i W ró
blevv,sld pracujący u wdbwy Wilm, poktó
cili się ~ sobą. z ezi~go \.YynHda naJStępnie 
bó.ika. Wrób}ewski zo·stal tak zbity, że no
cy następnej umarl. O. aresztowant0. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Paz.rua11ski „Ta:gz:blatt" za

aJa:rmot\viail' publiczniość uiem1ecką wia1dlo
mośc1ą,, że proboszcz jeżycld ks. Mayer za
Jrnzał śpiewu niem.iieckiego w kościele na 
Jeżycach p·oldczas ślubu córki sekretarza 
koleij-Ovi.·eg·o Ettcra o czem .cl!cmoisilirśmy juz. 

Wecne wyJaśni·cnia 1 które w tej spra
wi:e przestat ks. Mayer „Kuryem.wi P.ozn." 
mcar wiclebnyi ks. proboszcz. dio tego nc.J
zu11einre}sze praiW'O\, a:l.lxlwiem trzymał się 
ściśle przepisów kości:e.l111ych, które zarói
W1Il>O 01bchoidz~ w·sz.ystkich katolików, tak 
Po-laków jak Niemców. Wiadomo wszy
stkim, że o<llśpiewarn~em '\\~spainiiałego1 hym
'lllll dla Ducha .ś:w. , ,V eni ·creatll'r" mzpo:czy -
na: si~ w. k()ściele uro'czystość śh1bna we 
wszystkich kośoJolach archidyecezyi na
szych i że śpiew ten przepisany ·jest rytua
Jcm rzymskim, nie mógt wt·Qc ks. Maiycr 
na t-o po Z\\ 10Eć ?.by go zastąp!Dno ~nin·ym 
niemieckim, oo i polscy parafianJ: do tej 
pr.a.ktyki w kcrśdelc z:astó'S~Jwać się muszą 
i p.astcrzom s'vo:m w tym "1Zg'1Gdzi·e nic 
stawiają żad·nycll tmdnośd. 

Spravv-iedli'\Ve ~ J')Opra!'\vns. pod k.aż<llym 
w'Zg[-ędem postępowanie ks. Mayera n:a
zrwat „Tageblatt41 ,t1liena'\viści.ą dwcho
Wie11stwa; pr-zeic.ii\v; \Yszys fk:iemU), co ks t 
ntem ieck ie''. 

Straszny wypade,k. W I~ogowic tt 

mistrza rzeźnickiego pana Ustcckieb":<Ji 16-
Ietni uczef1 zegannistrzowsld I(an'd:zuoir'3J w 
żartach pchniąr sztyletem l6-F;;tnieg·o1 w..:z
nfai rzcź.nickieg.o Kazimierza l(rnszk~. tak 
inie!S'Z'cz.ęśHwie w piersi, że ten po kiiJ.lku go
@nach WJ"Zlo'fl:Ol ducha. Nieszczęśn:rwy 
byl synem rnlnika p. Kruszki· z, pobliskiego 
Rys.ze\\-a. 
rmr::ezu !Sf.-

rnzmciwi-c. zeszc-dl i:m cary wtec.zór,, a na
'\Viet smu~:ny i zamyślo:ny hrnbiai ożywi~ sie; 
iniew. Nako.niec v'irydobyt prz.c-ślk:zny re
\\1olwer, spr<0•w.a<liz.0ny z Paryiai i wręczyi 
e;o ttenr}•kowi. Zakl.opotal<} to mł-01ClzLeń
m. ale Suleiew's1b mia.J' taJ< vidlzŁęczmy spo
sób obd.a:ro~rnnia, że 1ie po:dobn3. byfu Od
móv,~:ć vrzyjęcia. Gość nie mógl ukryć 
r~:<lości z posiudania tego arcy1dz[ela. Prze
siooziiclii tak dio pól nocy, g\varz.ąc, i roz
stalf s!:ę jalk najsercrec.:zrriejs1i1 prZ'Jiadele. 

Na· d\VICHZ~ się wy;j~ar3niio i· p;)I mgli
stym dniu nastafa rnoc jas:n.ai, ksiG.ŻYCO\J. a. 
Pomiędizy Robryfrcami i Zaviiochowern 
był ma~y, i-o<llowy 13.'se.k, tl:,Osyć gęsty 1 

'Ciemny. Pa.I1•orv."'ała1 tu cisza gię1x>ka. Ks;Q 
żyq tylko snrugami: bladego świ·atla. prz:;
św iec.al pomiędzy lroimanunL 

Ju1lek wyprze·dzal br?,ła, aby nm W[>1-i:3.

zy\vać, k1órędy ma. jccb.a6, g<ly,~ obyu...vaj 
byli kcnno. Prz~jec.hali Już wi·ększ.ą czQść 
drog~ i zbl:iL.:<Ji s:ę ku rozsta}on"h. g<l.y ·n:i
glc . śtćdl tego m kzen:n {ra-1 s'.Q s.lyszeć 
strzal. Jukk obc:}rz..at si~ i z:8'bxzyt z 
rrzcrniżen:erni. ż:::. }~oii i- cnryirn uai:ós1 s· ę 
nbco. Obar oni.e.midi na cli\vlilę. PicF\vszy 
cp.amiętał s·e Jt:ldc i si-;.-:.>cz} 1 cle I-I~my:.~·-

- Iiemys'.u ! <.:O· to byi·c '?„. ~~Lrzela1no 
1 .• ' ? 

CDO creDi:c .. „ 
- Tak !.„ - kto fi ·.strzeli!, mierząc mi 

tu, w pi·ersi, ale kula od'b:t1 siQ v in:dclko 
rc\vel\veru. 

- Spiesz.my!... - 7.a.1v~c.fat Jul~k -
bo zbrod.!r:~·a;rz. nJCi-c mic.ć drugi nab::1:. 

I(!uscm wybiegli n3j poi~. oblar;.r:; hb~ 
s..~iem księżyca ii sta.nę!i. I-Ieiaryk dotknr~! 
p'.-ers~'. Istotnie, kula, przeb~wsz.y ubrani·e, 
utkw.la '\\~blaszanym futerale. 

Nic p.:::ttJ"Z.eOO"\Vali odgc,dy\,-vra:6 ..• 
- Jul.k:Ui, n:Jwmu a.ni slóv.·'ka !... Ni.cell 

toi wst.an:lc: m:~ namt - zafWIOła.t [!{.-:n
ryk. 

- I puśdmy to bezkami~? 
- Pa.n Bóg ~u - r1Jt:kt ł1ccryk. 

- Ta sama ręn, oo mnie cU<lem uratovra-

J(omfsya kolonizacyjna n.abyła, Jak <fo. 
nosi g11!eźnicf1s.ki .. ,Ocn.-Anz.", od' p. (J 
Kaebelmaim:a majętnO'ść Popowo iigOO!C'om to 
\V f;O.Wiecie gneźnieńsbn~ Posiadał'O'ść ta i} 
obejmuje około 600 mórg. J(omisyai zapfa. Ni 
cila za 111i4\ 104,000 marełc. & 

l(u;jawy. Zuchwałość niemieckai. g 
Pcw,na firma polska zamćr~vu!a w W rocła. 
wLtL u p. A. W. Riesenireld - Kautschuk. 
Stempelłabrik" towa·r, który przy oobiorit R 
uważała! Zia nieodpowia:dają,cy -z.amówie.nj~ te 
na odnclną remonstracyę c<libiera ot\V.a'~ r 
kartę ai niż.:;j po zatał\vi·enJU! rz.eczi01V.re,:i1 b 
interesuj, odpierającem zarzut <J<lbitOrcy na. 
siępu<l-c1cy <l-0<latek: ,.me Pollack en s1Fclte~ I 
rmmer eine Iinterthiir un'Cl'. drohen glekn si 
mit Weiterhefordernng". (Skargą w 'ŁJ'lll. s 
p rzypaid!ku zaipewn e ). 

Naiwy±szy cras, żebyśmy w· ka.Mą k 
branży mielii własne \v-Yr<Jby, bo straszn~ 
r~~, żeby za :\Vlasne pieniądze zn1os:c z 
taktie pios·tępmva11be Ni1emcmv; za.znoczyL 0 
wypada, że initcres•owana f ~nna polska st 
prz.eprowa<lzi·ia zupełnie rZeCL,;Q'\\l\ą. kore. r 
·spooidencyą bez \v:szelkich d10<l1atków na. s 
rocl!ov,'ych. - Co na p~ddmy pcliczek P:>· 11 
\Vi·edz:ą "\Vsz.yscy amatorowie .kWIJ{)lVłain!a u s 
obcych nawet towarów, któryich swui. do. 
starczyć mogą, każ.dcgo ·wszcctz:e to sa. 
mo spiołk:oc mo,że; \vyp.-::.dck ten: z:.as.fu&1Jie 
na: jakniaj•\\. iiększy rozg~Gs. 

Spryt żydowski. Pod. tym~ tytułem 
.czytamy w ,,Dzie:nnHcu Kutiaiwskim": P.a!. 
szywe \Yicśd z Inowro1.:ła:'\Yia diust;;(ą, s:~ z 
do gazet żyd:o.wsko-11 'emieckich od czaisu, t 
jai!\ n2s::· WS.P'ófobywa.tele mojżesziorwegiJ k 
"-ywania,, przyczyni:wszy s:ę db prze. 1~ 
-chrzceniai foQiwrodavłia na.i tt-ciJ1ensaJza n, 
czują Sf\V'·C sumiłe'nia. , jeśli je v.,r.ogól-e mają, c 
obarczo·ne .c:ężką krzywdą, jaką nzim wy. c 
rządzili, a r6wnoczcśn:{: czuią Il.a! \1.rfaS111yclt 
kieszen[iaich, że źle zrJ.btli. N~1ipiZó<l pu. ni 

ścili w świat p·vgloskG ~~~ cdb'.eraic, atnłOIJri. 
mawe listy z l}Ogr.:.&~rnrni, wyzwiskrun; s 
itp.; jaik ju.ż p:saJiśmy, l:ył to mane:wr obJi. s 
cz-ony na to, aby wobec Niem:hw u'f.:oo<lzic 
za męczenników sprawy i w takl sptosóh 
z'}edr..aJ6 tch t. i. ich kieszen.:C dla sk-bie. Po. 
zt:-rali.śmy ptaszków P:J· ptórad: ! 

Sztuka. s:ę ·nie u<l.ala ! Ale ('.{} .cwgD 
żydowski rozum? Wyrriyś!iH w;ęc Z11lO·\H 

coś arcymądrego. I oto: w crn:1;:;<lrfszyrn 
potudn:o-i,vym numerze żyd·o ws:kici ,.Pcj, c 
Z tg." czyta.my: 

~.Inov.:radww, 9-go p.J.ździcrn'.ka. Przy 
bard7..01 c•żyw):-;rvym u<l'ztale 1x>-lsk;-ch wfa. 
śo:deH ziernsk!c.h z po'\viatóv.r SZUibit;sk-0· 
i!:-o\X.-rod'.ł!'\\"'Skiego i strzelif!Sikiqro. utwion:o· 
no tutaj <lz.si;alj pa poluidniu (as wi~ w inie. 
dzielę 9-go.) P'OlsYu<:t sp&fkG z:ukupna. i sv-r'JJ~· 
daży z wyraźnym zamfarom Cu der S'l11sgt· c 
sprochenm Abskht) nie 1mpcwa!!1~a n:.(zegu 
ami sprzed<:rr\varii.a Niemcom". 

łat weźmie na siebie wyinierz.cnic spm\i,!Jie
dhwoścf. 

- łienrysiu ! - rzekł Jul~k - iutrn 
iedź, blag<:.m c.~;ę !.„ 

- Niepo{kb>::t1stwo. g-dy';~ Ces:n by się 
domyŚJifa„. T·o. iuż. sko·1krnn0, t:IB::e \'v·y 
padikt nie p::iwbrz::.iją s:·c;. Zak1'v:;ę parc 
d!ai z. wami. 

- Ja: dę s.anieg·o kroldem nLc: 
szczę. 

Vv r6cih <liJ· {~J11n1 p:o' óchu 1 

bu1dzi.ć s'.c.stry, Prz~trz.elone uł;r.a~1i:e 1 

pudc:Jko I-Ic-nryk sd!O\\.n.f p:o-d! kluic:z. Pra· 
wie calą r.1:::.<..::. przeg~.iY. ędzili, a J11b1n byi '' 
rO".tpalezy i lcd'\vic g0 Henryk m6g! mspo· 
kcfć. 

Jed1~ak p!·~;:.:;z oostępm·c ·d\,~.:<i <l'n\ J\T·C· 
kiem s:Q ·:z; domin nie ruszyL 

Przyp'3.ldc~ \V 'Ies:e bylby 1-f:J'Zlos'l.•:il <lla 
całego Ś\vj.afa ~ajemn:.cą1 gdyby nic. trd1 ca 
na m:~1s~~e tiSlkich prTyg;ód zar0,•szc HiC\\:. 
d•zi alnegc· Ś'.vi12<l:k.:-:i1 spmwa:d.z.:::.. 

Przcd:·o·d.L:Ll v.;b§n:~ t'ł drn~{ą leśni-czy, 
powraca.j{icy ·d:o I.fohry;1.:c,.,~. Ten ra .od· 
glos strzału po-spicsl':yl n.a m;cjsoc. T!· 
znalazJ dymiący kl.a:k ii kawaJ' p.:t.pkr: 
s;.::lKJl'\:i.ral <l-8' bcsz.cn: i r>Dh'.egł c:.z..c-rn. prG
dzcń n.?; skraj hsu cL.at10.'1•.ra.:: na !~11o~:L;cgo 
zbója. Na malej ści-crzynie przy,.:w}o::n· 
i:x> . .:.ll\vycit za kołnierz ucick:::iiąccgo fila· 
zurcv,1:'1.:za. Sih1y, rozpaczor;y chfop, 1,vyr· 
wu.I' mu· ·s."-ę \\ prnwd:z!e, ale Ieśn:czy mlul 
czas z.o.1J-.aczy1.~ tv.-·..arz i,nk nl:!. mfJ\v':':\~, po· 
spieszy! zara.;;~ c.Lo hrabicg.o. S-:..kjewsk· 
prztraz·l s::ę niezmiern:Q eh.ci.a~ zarnz: JJO· 
sy!.:tć <l:o Zawiecoow·.a, ale leś1ikzy g-0 u· 
pewni!„ że strzaf byl chybk}ny. Po nai11Y· 

śle ka.za,! hra.bb. leśniczemu cale te z.darze· 
rn>.:~ zachowa.ć w tajemn:cy, chociaż do·wo· 
<fy byty \Vl r~.ku t. j. karta· n:ibdiopalat1f.g·~ 
l)aiP~eru z adresem 1\~.&urowkz.a: i kolniierZ"· 
U'rwany oo lisiu rkiil Zdiaiwafo się,, że t.e11 

srabcitnyi krok pmvinktn był na .z.arw·szc ,ZI!IC' 

chęcić zbrodniarza db dalszyoh zamacl?óW· 
'CiU -<hllszy nas~pi). 



<!(). Wia<lomość ta, którą powtórzyl , Dz. 
(J p(){ln.", v,· tej rormie je.st zmyślon<t. Jest 

1rw to znowu n•i nmiej ni więcej tylko m.anc\n 
t ty-dowski oblicwny na _to, aJby w'.:!~::r~y6 

}la Nient~ów nai Polaków 1 s.po\.VOODwac Ich 
do oo.ikotowania Polaków a saimym - c41-
gt1ćlĆ 1J tego zyski. Bo wi<lrzą, że źle &ię 

~a. <!Zieje. 
fk· Rakoitiew'ke. Prsmo „Ost<leutschc 
ft Run.dschau dooosi z wielkim żalem, że w 

~
\tej ckolicy polszczyzna coraz więcej się 
· ro'Zpościera. W gmi!nie Po<lgra'Clow.icc nie 

by.to QÓ niedawna ani jcdn.eigo wfaś'Cidela 
a. polaka. W jesieni roku zeszł-etgo kup'.! po
en JalC Ką.kole\vsJd od. pani NeFdner malą po-
·q sia.dtość, .a na wioisnę i·nny polak nazwi-

• skiean Pieikorz. przesz>lo 50 mórg. Teraz 
too\VU sprzedał poisiedzid.el pan Karol Lin

:ei ke swoją 14 morgową posiadłość pofak-01wi. 
n4 ·Jarocin. Painw Wichf1owskiemu, fry
ic .zyerom w Jarocinie, zabrała.i policya; z 

l\ olmal wystaiwnego karty pocztowe prZl~d
a stawW.ące: Kośduszkę, Kili'ńskiego, Soko-
e t&\\1, Sdkola (ptaka), orla karpackiego•, Wa-
a. shingtona, J effersonai i Kvściuszkę n~ }e<l

neti karcie, c·zeskie klejnoty komnacymei, 
Sobieskiego, Kra!kowiaika z wieńcem lau

. rowym. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Burmistrz a Sokoły. Charakterys1y

m czne zai'ście u burmistna. W Strzeł'ca'Cłl\. 
.1. w c.bf\.\nodizie ro~niczym GórnegiOI Slązka, 
:~ za1ier'LiCll1J01 w tych dniad1 „Sokola". Przy 
Ili tej Siposohniości uslrnrża:rito się nai bezprz:y
tj kl2,ct:nie zaJchowaJnie si·ę burmistrz.a: Wroibec 
· r~mvego Towarzystwa. Wobec teg:o; ,,Gór-
a r.oślązak" wys.lał na mietsct~ spnnvtoz:d~w

·ą, c~, który tak opisuje owe charakterysty
Y· CZ.IW zaj śde : 

W ub:eglą ·sobotę u.dal się sekretarz 
.1. niow1ozatożonegio i:S.oktQl.a" p. Waloszek na 
i. policy.ę, wręcz~ft,ą·c tam bunnistrz.rnwi1 mia
~: st.a Strzelec ustarwy no:wegio Towarzysu'.va, 
'· spi..s cz.lonkó\ll itd. 
:ć M.So ei·ne Prochhcit, so eiue Bummelel', 
b fal ei1ner re:in deutsc:hen Sta<lt eine:n pom1-

schcn Veretn za griirnden". Otai \\".S:tęp 
przyjęcia. 

o J,Ależ szanowny panie burm!.strzt.ll
1 

to 
11 tyl!lm piarm sic zdJaje,, że Strzelce to cz;ysto 
1 niemieckie mi.a.sto. Zresztą niech pan ze

choo ni!e zapomnieć, żv~ c!kcliic.ai z.upe.l!nie 
Polska, ot proszę ohe:irzeć spis czfonków. 
Gdyby to byla C'lwhra nlemieckci1, nie: mie
Hbyśrn1y tylu czlooków". (Dotąd Lczy „So
kół" strzelecki 25 cz.kmków1, a: dalszych ·O· 

ko!o 40 zgloslfo się). 
Pama: burmi'Strza opuścifa derpcfiw.ośc. 

Oświiadcz.yl p. W'1!łoszkow], że piośwria'Cl
czen.iiai mu nie da, bo nowe ·Towarzystwo 
jesu:.?,e ni·e piosiadai lokalu. Pwn W. zaizna
czył na: to, że pan burmistrz. nic ma prnwa 
w tymi wyp.a'ClJku <lOpytywać s.[ę o Lokal, 
lecz że mni obowiązek dać poświad1czenie 
wed~uig ustawy ~ stmvarzyszeniach z r. 
1850. Pairn btl'rmistrz atoli .kateigorycznie 
z.ape;wnl1,, że hez lokafo p.ośrw.iaid'czcnia1 nic 
d~. Wreszde przyrzekl wspanial'Omyśl
mo, że się będzie starał - o to aby So-
kól" . ' ' " , s:ah nie otrzymał. ,.es \\ ir<l mO:m; 
Sorgo se~nl, daJss Sie keini Lokał bekiom
mcn" i ,.i'ch werde schoni de111 Sokol .aus 
Gix:s.s:-Streh1'tz. 'raustreiben", to byty 
nmic'J więceg s.fowa pa11a burmistrza. 

RDz.praw·a między panem burmistrzem 
ap. Wa!ioszkicm t.oczyla się w tak głośnym 
torn'.·e, że przed ratuszem pic-czGli się j11z 
groma1d'z!ć żądnv sens.acyi obywateb. 

P.G:Jn burm~strz nms!al jc'<iinak wiidi~;ez. 
r.i·e Przcko·nać s.:ę szybko, że postąp·'.! nie
Pr?J'l;,ini c, nie dacąc p.oświadczeni.a, bo P,-> 
?Oh1<lnht okQlQ. [dd'Ziny 2.Vi p:J-.Ś\\<<...dczen:.e 
mż h 1t·o u p. Wal•oszka. 

~~J ~ ~) ~ ~:'\ •. , li'< 1 I< • '. ~· 1 ~ „ " w ~ ' \l~tt'ta~~ł@S~u .:..:~ S1 w B5f!itł, 

Niemcy._ Nowa usta1\vai csadnicza p:;
sz-e „S.2hlcs. VolksL{)itun1g'', ZKl:::uc się tylko 
CZQŚ\:·owo spdni·ać nad·zic3c hakatyst0Y1. 
Jtrż te ra~~ ·gfoQiŚDO się skatŻ<1 że polacy sta
rają s.'ę obejść § 13 b. a pdsld.c b~1nki j<t,k 
da~iej tak i ter2z st~r::iją się dalej prvwa
dz_'c wew11ęŁrz:1ą ko-hon>.za:cyę. Mini·s.tro
wnc wpr8wdz.:.c za1klin.ali s:G w sejmi·e mt 
\'>' szystko, co im święte, że by11ajmnie1j nie 
ch~'d!Zi o iak!ś oiólny za:1rn.z twmzc-nia p-ol
s.k '.'::h <J'S.:1,d, le...::z tylko o powstrzyrnan:"c 
-os;·eid'Ia1nia: żywi.of ów nicpc.\v1nych i dla pai1-
~~ai ni.eprzyichylnydJi i z.apob-ieiga:n:u' <lzi.J.
rno~1, Starającrj s:·ę pokrzyŻO\V3Ć dzi:a-
alnD•ŚĆ kom'.syi kolon>z.aicyłneli.. Lecz po 

P.rzepr-0wadz0niu ustawy inaczej zap:i;tmią 
~ę 1r.ai_ tę sprawę.. Teraz ka.żd'e osiedlanie 
0~akCIW uchoozi za: przeds->ęwzięde dJa 
~nstwa n~ebe-Z'11~xztne a usta'\vai ma srutyć 

1
.D ZUJX'.łrreg.o wyklu.cz.eni.a poł.ak&w odi o

s~etllania. J a1roi jeden ze sporolrów, mogq-

cych slużyć do ob<:jścia usta-\\"Y'f, zaleca siG 
\\-ykupywan.'.·e 'iiv~po<lustw niemi-ce.kich i 
spólkowc na n.ich gosPodarsrn·IO. 

Inny spo~~~ ostarnenfa ustawy wska
zał p. dr. Skarzyński n~ wiecu· w Kościa
nie. Zaleca.t on, .aby każdy g·ospadarz 
przybral parcelantaJ, 'któremu może dać 
mieszkanie u ::eoic. Tym sposobem mogą 
P-0lacy dużo ziemi uratować i dużo ziemi 
jeszcze zakupić. Bez wątpie1~i:a w.ynaJ.idą 
Polacy jeszcze i1me sposoby1, paraliżujące 
skutki us a:wy. Nie daWino temu <Jdbyla 
się, jak wiadom011 konferencya .i'nteresio!\va1.. 
nych ministrów Wra'Z Z. na1czelnymi preze
sam.\ prezesami rejency~ i komfsyi jeneral
nych odniOśnych prowiocyi. Na konferen
cyi tej powzięto rD'Z'rnaite uch\Vały, ·odno
szące si'ę do § 13 b. 

ttakatyśici spodzie-\vają się, że prnwo 
wpwwa<lcze do uista:"\vy odbierze JX)lakom 
wszelką, możność krzyżow.a!Ilia. pla1161w l(o
misyi kolonizacyjnej. Jeżeli uwagi, d·o u
stawy n~e będą za'Wieraly samo\\·olnegu 
rozszerzenia! i· obostrzenia usta.rwy same.i, 
pewno rna:dz.iieje hakaJtystó:w się nie speiłlnią1 

Po J-itku lafadr wyda się, że ,i no\vaJ u
sta\\r.ai nie wy.starczy, aby Polaków tak 
przycisnąć, jak s·obie tego życzą hakatyści. 
Wtedy ukuje. się rzecz. prosta nową usta
\\'ę. Wreszde rn~c inne.go iuie poz~'5tarnie,, 
jak zakazanie Polaikom nabywania wła
sności zi·emskiej. Jeżelfi wte<ly zwrócą się 
d,o han<llu i· przemysl'Ui, trzeba im będlzie i 
tego, z.aJkazać. Hakatyści zawsze hędą d-0 
tego g-000.wi. Przecież już. ternz narzekają 
na spótza'\viodnictwo p-otskich f'Z'cmieślni
ków i kupców. Parr poser dr. Skarzyński 
zale.c.~ sol!d:arne popieranie S\Vlo'.ich i po. 
w~edzi.al: mia.że jeszcze dojdzie do te.go, że 
i my będzremy mo.gli dawać zaP-Omogi ·na
szym kn1pcom, rzernieślni:lmm .r lekarzom. 

Wreszde potępr:a !)Schles. Volksz.ei
t1mg" sp01soby, przy pomocy ·których 1k>0-
m;sya k-okmiza.cyjna starni się nabY'wać 
ziemlę p.a.lską, miarnmvicie potr,pia sposób 
m.bywanf.a ziemi prn;z pcd.sunięiych ~uen
tów. 

- Naiwic:ksza· wieś ·w paf1stwfe pru
skkm Lichtenberg l'i·czy 50,666 mieszkaf1-
ców. Gm!Jna stara1 s:ę, a1by jeJj przyznano 
prawa miejskie. 

Z Austryo-Węgier. W seimi'le czeskifn1 
i0hstrukcya tr'wa tlcJej: Czesi~ 7.ln·ż'YIU -0-

światllczcnie, '\V którem charakteryznic.1 
wszechnierri..ecką propagandę d4.T,ąc.ą d1G 
przyłącze.nia krajó\V austrya:ckkh do Prus. 
Czesi praigną zgo<liy na wamnlrnch przy
stępny.eh. Za szkody ogPOmne, jakie w·is,kn
tek nieiznośnych stósunków ponoszą Cze
chy i cata mona:rcfo:3.J austryaJckai są ~;!'dy
nie c-dpio.'\dedzialni d, którzy ze staibości 
lwb z.aśiepie·nia przyczynia.Ją «!'ę d•o prziedqu
że:nfa obecnego procesu. 

- W sejmie WGgiei·skim prcz. rn.i·n. 
Ti-sza zgl.oit projekt wyboru komisyi., 'Zfo
żonej z 21 czl1011kó\\1, dln reformy regula
minu. 

Babo wystąpil przeciw takiemu zalat
" 'ierlu kwoty, jako niekonstytucyjniemu. 
Szederkenyr i Railrowsky przemawia.fr w 
tym samy1n duchu. ttr. Tisz.a wśrćd wtlcl-
1{.ej wrzawy wska!Zwie m. stosun~i w Au
str)~. zmusza'.iące rzą<l <l10 ta:kiego. z:a!at\\'ic
niilł sprawy. M'inistJ~r odpiera atakf na rząd 
austryoJCk~ poczem Sejm przy~ąl eto \Via
domrośd OŚ\\1:ackzenie hr. Tiszy. 

Z róinvch slr~n. 
Bochum. Jeżeli hstonos.i b:b ajent p1-

foży abonentowi ga'letę przy ct:rZ\viach, 
to tej gazety brać niki0mu n · łe '\vioba. Sądy 
ska:zaly niednwno za zabn.mic gazety nad 
dni więz•ie11ia. 

Wattenscheid. W loopahtu .,Ccnfrum". 
z"')stal v1k.a.le<:zony góm:k Messer.Schmi<l. 
Z::::wiC'z :.anlQ go do demu chorych. 

Langendre~r. Do podągu <:soho\\-<e.g·J 
strzdil ktoś dlotąd n:'e wyślcdz.ony. Kub 
s t rzaskał~ okna :jed'ncg:o '\V2'6J1111 trzeciej 
klasy. 

W Hcrne grasuje b:egunk,:i. Dotąd 
st\vierdz:o:nv chorobę tę w 135 przypa!(l
kadi. TI.7:y owby umar!y. 

Na listopad i gmdzfoń mOłżna zapisac 
. ,\Vb rnsa Polski~glo" na każdej rxJczci~. 
Teraz, gdy zimowa pora nadchcd~ó a z; ni~ 
dtui:szc wicczory 1 nikt nk~ pow,:1nie:rn się o
bywai~ bez „\:l/i.ams.ai Pols·kiciiP"· Spc
d'zic\vamy się, iiŻ Rodacy slrnrzyst2ną z d:z.i
si dszej n;eidz,i:eli, aby c<l'wiedzć z;n.ajomycl1 
i za,chęci.ć kh, aby na listop;ald: i grud.zier1 
zapiisaJi sobie ,.Wiarusa· Polskiego". 

Bruch. W lropallni „Konig Lud\vig" 
szyb II. w gl6wnym ganku \Vćtzk1 o:ągnic 
od tygodnfa łinai) pornszanra przez o-sobnt 1 

maszynę. I. M. 
AJtelressen. W tutejszej fabryce wy-

r-ObÓW Z drzewa zastrejkGwaf-O 70 roOOtn!
kó V. 

Essen. W Iinttrop DOśw;ęcii ks. 'kar
dyna1 dr. Fischer „Dom św. Antoniego", 
przytułek dfa umysfo~'O nierozwiniętych 
dzieci. 

Stcełe. Kopalnia „Joachim„ Ś\\~ęm-
wafa z powotlu braku popytu nai węgk 

Gladbeck. W kopalni: „Grai Mołtke" 
został -0kalecz.ony górn~k Zu.rnbrink, i n:e
baw·~rm skutkiem tego umarl. 

Oberhausen. U handt.arza warzywem 
Langera wyb:u'Chl pożar. W staj·rui spalił 
się koń. 

Berlin. Proces fałszerzy pieniędzy 
r-CYz.pocz4l się we \vi-Orek w Berlinie przed 
są.ct'em przysięglych i potrwa: prawd:OJ)iQ'd-0-
bnie d;wa tygodnie. Jak wiadomo, w maju 
roku bicżą,cego jeden z wspó~karżonyd1 
przyzinal się, że w Poznamiu również pod
raibiano pieniądze. Jakoż istotnie poJicya 
krymi·nalna prnekonal:<l! się, że \V pewnym 
domu przy uky kvśdola św. Pat\vlai zna1-
dbwaf się w sklep.ie na wielką skalę urzą
dzmy warsztat do po'drabiani.ai pienię<lzy. 
Wyrnbiano1 g1ównie 5-cio .i 2-ma·rkówki4 
które obiegaly w PQZnani'u i na prmvincyi. 

Londyn. Biuro :Reit1tern dio1nos.i z. tta
lifax, że podczas burzy zatonąl okręt brun
szwicki „Call", przyczem 19 osób stracilo 
życie. 

R o.zmaitości. 
Wybuch Wezuwiusza. W ohe.cne.U ie

sicnn-ej porze, t. j. w cz.asie, gdty curlz·o
z,i'emcy zaiczyuają tłumnie zjeżdżać do 
Wt<Jch, rozchodzi! się co roku po świecie 
wiadomoiść o nowym wybucl1.t11 Wezurwiu
sz.a. Zaz1wyczaj wybuchy O\Vie istni'eją tyl
ko„. w łamach ga:zet włoskich dla! z:wiaJbie
nia ctfdQ::m:.iemców. Tym razem dedln:ak 
wiadomości od\powi.adają pra~v<lzhvie. Od 
2 tyg'°'dtni Wezmvusz wzbu·rzony, zieje o
gniem1 -dymem., wyrzuca.i lawę11 kamienie, 
pop.~ól. Górn.a stacya. kolei lmu1wej Z11pe?
nic z.asypaina 1 liny po:zry\vane st-01piom.:. 
Znal}d.ująca się u stóp góry strażnica spfo
n<;Ia. Przed kilki0ma dniami wulka!Il, \Vy

rzuca brylę kamie·nn.ą, mierzącą. 15 me
trów sześciennych, a ważąc'l! 18 beczek. 
Mies:zka!lky wsi okolicznych przejęci 
trwogą. Na powi·enchni Wezu·wiusza po
tworzyły się nowe otwory i szcze~ilny. 
Rozpalone kam'.i~ie, 1awa i popiól strzela
ją \V górę na wysokość 400 dlo 500 metrów ; 
larwa sięgai aż do Atrio del CavaHo. Wy
.bwch obecny przypomi(na wielki wybuch z 
r. 1896. Oba te \Vybuchy nic rn-0gą rś.ć w 
porówn.anie z pamiętnym wybuchem z 1. 

1872. Wów<:zas Jruwa roz1afa się nai przc
strzenn 5 k.il-ometrów; dym i IJOpiól OOSię
gaty 2500 metrów ·wysQkości, ai kamienic 
i lawa wznosHy się ct.o 1300 metrów nad 
sZiCzytehn krateru. 

Osłafnie wiadomości. 
Dr ez n o. Król saski Jerzy zmarł dziś 

w robot~ o godz. 2,25 z r~na. - Ur. się 8 
sierpnia 1832 r., cbjął rządy po zmartym 
brac!c 19. czerwca .r. 1902. Rządy obei
muie dotychczasowy następca tronu fry .. 
de·ryk August, ur. 25 maja r. 1865. 

Tok i o. Urz~dmve· sprawozdanie do
n~s], żt~ walka trwa dah~j. Prawa armia 
walczyła z silnym c·ddzaałem nieprzyjaciel
skim pod Chaosienliu. Po otrzymaniu po
siłków Japończycy odnie-5łi ~wne ko-rzy. 
ścf. Środek p awej annH walczy dotąd, 
podczas gdy praw3 1·w!umna rewe~o SlffZY
dl'a po rozpaczliwej vrnke za~b "<vzgórza 
p-0d Staotaku, które tvmrzą klucz {W ~tm-K
wisk nie·przy}-aciełskich. Imre oddzfaly ir
pońskie także walcui z korzyścią. W oko
licy Jentaju nadchodzą hezustannie posjłki 
dJa Javończyków. 

Cztery dywizye ~ą vono otoozo11e· i 
ci~cą si~ p~ddać. 

To Ir i o. Ocze1rnją h~fai w widkiem 
n~pięci1 wiadonwśd o utoczcnych 4 dywi„ 
zyach .rosyjskich. 

Paryż. We<lh1g wi:\.d. p-.ryw.atnych 
otoczyli Kumki, Nod211 i O 'U 4 r0syi-I i· 
d~1wizyc, lctórych kapkuJacya zdaj~ , ię być 
nieunHmfoną • 

Pete 1· 5 bur g. Wec!ług n~cf'25:dycl. 
tudutąd wfndomści 5JH:łz?y r.ra ~!czem ro„ 
syfsldc opcracye zr.czepoo. W środę w 
z.e stratą 30 dziat. Na fov:em sf.:rzydfo cd· 
ze ~tratą 30 dzlał. Na lewem skrzydle od
cięto zdaje 5ię R~n.rJ?mrampfa i K~ztaHfł
skiego. Ro,zpoczął się c-gólny G<hvrót rnt 

Mukden. 
L o n d y 11. Z T oldo cl-0noszą o dalszem 

bombardowaniu Portu Artura. 12 b. m. 
uszkodzono ciężko pancern~k rogyjski „Pe~ 
resw:ietH. „Retwizau'' us!ło:wał ~ o-

sfatecznie jednako·woż stanął w porcie na 
kotwic~·. 

P et er s b u r g. Flota bałtycka po
wróciła już do Ubawy. WyJazd jef w nocy 
na 14 był tylko mancwrem„ 

P r a g a. Sejm czeski został odroczo
ny rozporządzeniem cesarskiern. 

Kalendarz. 
Niedzielę, 16 pnźdzlernika: Teresy p., Aureli, 

(S.wrzy&ław). 

l' oniedziałek, 17 pa~dJ:iernika: Joela, 
Autymusa, Wikt1ra, (Krnsis)aw). 

Słońce; wschodzi, zachodzi, 
Jutr-o. g. B m. 28 g. 5. m. 2 
Pojutrze. g. 6 m: 30 g. ó. m. O 

S ta n p o g o d y ; W pif\tek cały dzieil. 
ładne powi~irzo, W eobliti; rakie. 

T e r ro om e t r wskazywał wcz<l'raj 12 w 
południe 8 stopni R. wyi.ej zera. 

\\1 esołv kącik. 
Po pijatyce - w knajpie. 

Gospo<larz: (oglądają<: rzeczy n3! włe
szadlacb, do sluiąceg'O). Patrzi. tu si-ę zo
sta.lo jeszcze jedno palto. i kapełusz. Zo
bacz oo, czy się do te.go nie znaj<l1z:ie g-0ś
ci'.a! - pod1 sto·lem ..• 

...Może słuszna uwaga. 

Z rozmów po11faych pomiędzy przy
taclótkamL 

- Co, jeszcze w łóżku? Wstydź si~ 
wistać tak późno! Godzi-na• jed~ta. 

,_ A oi które.i ty wstajesz? 
- O dziewiątej. 
- I cM d z. tego? PróxniuUesz o dwi'e 

godzi!ny dlużeJ, niż ja.„ 

Towarzystwo „Jedność" p. op. św. Stania 
sława B. w .Essen. 

W nied2iclę d1fa 16 b. m. po pol. o 
godZ. 4 -0d~<lzie siG ćwierćroc.uw walne 
posiedzenie. Goście mile \vi:dlzia1ni. O li-
czn;y u..<lzial prnsi Z a r z ą d. 
---~·-......--------·---

Tow. św. Wojciecha w Wetter 11. R. 
Ninieaszem donoszę szan. cztonkom to

warzystw.a św·. WcJciecha z W ctte:q, iz 'VI 

niedzielę dlni<ł 16 p.aździemika odbęd:ziie s:c 
walne zebranie na sali p. Oferbek.a o g · v:. 
3 po pol. 

Uwaga: Tego samego dnia zaraz p~ 
Sumie odbędzie się zebranie czlonków za
rządu. O punktualne stawienie s'.e pr-0si 

Przewodniczący. 

Czołem I Barmen ! Czołem! 
Towarzystwo gimn. „Sokółu w Bannen. 

Donio'Szę \\"szystkim druhom, iż teraz 
Ć\.vkzeni:'a regularnie odbywać się }}ędą 
w niedzielę po pol. o godz. 2}'i i co śm<lę 
o godz. 9 \l. iciczorern. Proszę wszystkich 
druhów o regularne uczeszczanie n.a Ć\v·i~ 
czen:1 gimnastyczne. Po ćwiczeniach c-d
będzie się zebranie miesi-ęczlrJ.e w nied:z~l~Q 
16 tm. na· sali p. f~ege, CentralhoteJ, Fi-
schcrthalstr. 'f. !(aube, naczelnik. 

„Samopomoc" 
towarzystwo samodzidnycil kupców i 
przemysłowców po1skkh Westfalii, N~d· 

renii i sąsie<l?irch okoUc. 
\V przyszły cz;w.ariek, d1rnla1 20 ix;.i

dz'crni.Jrn. {)' giodz. 4 po pot odbctdiz:i~ si~ Yv' 

Dr<łlwlg, 
w sali p. ttes:se (przystan~k 1-:c lei elektry
cznej) zebranie naszcg10i t::iiwarzystwa. la 

kfore się '\vszystk!:-ch samo11.izielnych kup
ców i przemys!owc&•.lf p..')lsJdch z BottTD
pu\, Osterfcid, Dcnw·g, .Borbeck, Obi.:rhau
sen i okolicy n!:nicJszcm zaprasza 

Z :Lr z ą d. 

Brnchva JMżańc.a św. w U"cken-rloii 
do1;•osi sv..-ym s·:~.::istiici; n , iiż w przyszłą śro
dQ t-0 Jest 19 paźd'Z·icmika o<lbęd7.!'.•c się 
kwartalne zebranie w domn sióstr, po pot. 
-:-> g.~ diz. 4. Zarazem dcn1~1S7Q SZ?..41. s;io·
stmm1 że SJ::<Jwic<fź mamy 26 pa(~{Lz-iernika, 
to jest w środę p.o po!. o goo·z. 4, ai we 
CZ\V'3.rteik prz;3·s cpu4rmy na 2-~cj m:<>.zy 
św. o !!·o-dz. ~7 do Komunii Ś\V. Zaprasza 
się też n~· nie·dz;. lę o gc<.tz. 4 na różamiec 
św. Przełożom. 

Wiec w lnloendertmund. 
Wiec „Ziednocren1a" odbędzie s€ę w 

niOOZJelę dnia 16·go października br. na 
sali p. Busclrkam~ n.aprzu:iw kościom ka
tolkkieg,o <J godz. 344 po pot 

„Zjednoczenro zawodowe połs1de''. 



Towarzystwo gimn. "Sokół" w Gerihe 
uprasza nimejszem druhÓ'w, a.by raczytf sie 
stawić na V."'Spółne ćw1czenia, które si~ od
będą w niedzielę 16 b. m. o godz. 4 po pol. 
Upra-s~ s ię druhów, aby uczęszczał~ n<ł 
ćwiczenia, gdyż zaba\ a blisko, "ięc trze
ba się dz.ielrue spisać. Cz.otem! 

Wydział. 

Tow. ldmn. „Sokór' w Rauxel-Habłnłiborst 
donosi swym druhom oraz wszystkim Po
~om ~ies7Jk:alym w Rauxel i okoUcy, 
tz w niedziele dnia 16 października obcłro
dz na sali p. Wessel w łfabinghorst swą 
2 rocznicę istnienia, polą,czoną z k011Cer
tem, ćwiczeniami i tańcem, na którą, się 
wszystkich Rodaków serde-cznie zaprasza. 
P~zątek o godz. 4 po pot A więc druho
wie dalej naprzód, lecz nigdy wstecz. 

Czołem! Wydzłał. 

Towarzystwo św. Jana Nep. w Prlntrop 
donosi swym członkom oraz. wszystkim 
Rodakom, iż w niedziele 23 b. m. odbędzie 
sle walne kwartalne zebranie o god'z. 3Y~ 
llO IJQl. Są ważn~ sprawy do załat!witenia. 
O lkx.ny udział czfonków i gości się upra-
s~ Zarząd. 

loo~ó~~r~~a;~~~;;o otwieram tutaJ 

na Kolonii, prJ..y ulicy Feldstr, 
8
a 

o SKŁA.D . 

i 10~!~~6~ęd~~~!~~~~?.Y~~., i 
po cenach najtańszych, to teł liczę na gorli"°e R 
poparcie Sian. Rodak~w. 

U e ł u g a s k ó r a i r z e t el n a. 

Franciszek Michalski, 
HERTEN·KOLONIA, Feldstr 

fhtój do &we.10? Swój do sweao! o ooooooooooocoóooooocococcccc 

.' Wielki wiec polski 

niem starszych Rodaków. uzyskaliśmy ka
zanie polskie raz na miesiąc, i że mamy 
sposoboość do spowiedzi św. W dzi~i 
jesteśmy Wielebn. O. Konstantemu za je.go 
pracę nad opieką duchov.~ą dla nas Pola
ków. 

J cdnakże wiadomo wam wszystkim, 
że wrielu nas Polaków jest tutad na obczy
źnie,, że na nas to siata zakta<l'aiią ·niedo
"\\-iarki. i socyialiści, aby nas odstraszyć od 
św. Włary naszej i od l(ośdo-łai. 

Dla tego postanowil niżej podptsany 
komite~ wiecowy Z\VOfać na niedzielę, dnia 
16-go października wielki wlec polski w 
sprawie opieki duchownej. Wlec odbędzie 
się o godz. 2 po południu w lokalu „Rhei
nischer Hol", ut. friedrichstr. 15. 

Na wiecu mówić będą o sprawach ob
chodzących nas tak gorą-co mówcy zamiei
soowi. Prosimy Was przeto, Szanowni 
Rodacy" iak najusilniej, aby kaidy, oo t~ 
odezwę odbierze do rąk, nie tylko sam na 
wiec przybył, lecz żeby także dokładał 
wszelkich stara11, aby wszyscy Rodacy bez 
wz.ględ'u na to, czy Pochodzą z Pms Za-cho 
dniich, iczy z Górnego Siązka, htb też z W. 
l(s. Poznal1skiego na w~c ten przybyli. 

~Ir 
NaJlepsz e meble 

dosta rcy.a 

polski s tola · z 

L. Krus zew ski, 

' 
w BOC HUM 

22 ul. Johnnni terstr. nr. 22. w Diisseldorfie 
w sprawie opieki duchowne~ dla miasta I 
i okolicy odbędzie się w niedzielę, dnia 
16 października. 

Kochani Bracia Rodacy! Wszystkim 
·n.am wiadomo, że w Dilssełdorfie za stara- iill••t••••••••••••li 

. \ . . . fi' . - ~;"'!'., - _· . • ~: . - ~ ~ j • ; •, ~ ' 

Zakład spoiywczy 
Konsnm-Anstalt 

(właściciel: 'VILH. HOLTKAMP), 
Freł"enbruclt 109b 

Ceglarzy 
wolnych na iesień, zimę 
i \\io.:;nę, uprasz.'.lm o 
zgło 1'zc 11ie się. Rlóro 
budowlane i pośrednie· 
two posad ceglanklch 
na cały kuj. Adres 
~·ranc. Jakli, Poeen, 
Berłinerstr. 8. (Znacze~ 
z ) Cza., ugody r•zpoc.z\} 
ei~. 

Dwóch dddn1ch 
e'l:el. piekers&.łell 

mogf\ sio za.raz zgłoeić. 
W. Jankowiak, 

Bruckbausen p. Ruhrort, 
Grłlnetr. lOa. 

I 
I 
I 

Wiec w Osterfeld. 
Odbędzie się w n4-edzńet~ diUa 16 pia>. 

dziernika o godz. 3;;i po pol. na sati p. łlu
semanna, przy koś-ciele katol. Na wliecu 
tym omav..iia.ne bedą sprawy o karaniu ro
b-Otników, knapszaftowych i organizacyi 
zawodowej. Ro<laków z okołrcy Osterfel
du ~ Botropu wzywa się, aby na wiiec ien 
jaknajlkzniej przybyli. 

„Zjednoczenie ·zawodowe". 

Wielki wlec w Hamborn. 
W niedziele dnia 16 paźdlziemika odbę

dzie się wiec dla hutników ł gómików ł1Q 
sali p. Maare przy ulilcy Alleestr. o i?O'ch. 
łlYa. Omawiane będą, sprawy orgaHi:za
cyi, ora12 położenie górników i l'Jutnikóvr. 
RodQków ~ okolicy wzywa st~, aby s'e 
jak n:ajłicz.n~ej na wiec stawMi. 

„Ziednoczenłe i.awodowe polslde". 

Wlec w Dortmnndzle 
oobędzie sie w nPedzLelę 16 październrka 
o godz. 40 po pol. w sali p. Jankowskiego, 
wzy ul. Betenstr. O liczny udzia1 Roda
kówt z Dortmundui i okoJiicy 1Uprasza si.ę. 
Nai wiecu omawiane będą spraiwy robotni
cze. 

„Z'iednoczenie zawodowe polslde". 

··1 ~ 
' ~'f) t ;S 

·. ~ 
tj ~ 

tiij ~ 

-
Jan i Fr. Bfocb, 

Essen, T hu r m s t r. nr. 14 

Prawdziwa 

cykorya Besaga 
jest 

najprzedniejszym~ najwydat- ~ 
~ niejszyrn, najzdro \; szym i : 
,... najtańsz~·in ,r: 
i; dodatkiem d" ł- aw7. "' = Proszę dokładnie na. firmę uważać !. 

~ 

,g F. F. Reaag, "' 
'-· Szczecin. Berlin. Coepenick c: 
- o -= Jenera.lna agentura. 1 skład fabry- SD 
~ czny u ~ 

: Mtef. Neymana, i 
I Wanne, ul. Karlstr. ~c. ·• 

Telefon nr. 2289. 

Dom polski " Bot tropie. 
Dotąd wplynę-lo 1364,30 mr. Wsze 

składki na powyższy cel posyłać mo 
pod adresem; Jan Swoboda, 

wiecki, Bottrop, W esti. 

Ludwik Bran1 l 
EulP.nga.ese 4.. Boehum, Eulengasae 4. 

-- Założone 1835 r. - --
poleca swe wielkim wyborze po najtańszych 

ce · ach wszelkie inetriimenty muzyczne jako to: 

skrzypce,cytrytflety,klarnety, 
harmoniki ustne I do rozd1tiania1 

bębenki, podstawki do nut, 
lnseczki taktowe dla dyrygentów, 

wszystkie gatunki strun. jnko iw~; 
przybory do instrumentów. 

Da.lej polecam wszelkie 

towqry tocżone, 
jako: fajki, eyaarnlczkf, hskł, itd, 

Towary 8kónane jako: portmonet\ l 
torebki do cygar, torebki do li.stów, kuferki

1 

do. podrófy, tornistry ezkólne, szelki, pask~ 
noze kieezonwe, karty do grania itd. itd . 

Goldfarba tabaka do zażywania. 

D~t 1 dDtr 

-- LI, Of -·-. 10 
Grabów (Ilev.. Posen), dn. , 

2 września ] VO 1. 

BANK LUDOWY · 
Eingetragene Genossenschaft I 
mitnnbeschraenkter Haftp l'Jicht. 
A. Degórski. A. Sierszeńskt , 

_., <IQ[ JClliP i --a 
Do Ameryki i Kanady 
wyprawa na j wlękdzymi i najpm1pieszniejszvmi 
parostatkami poc„towymi : • 

M.G.Freudberł)ł Antwerpii. 
Od władzy wyższej koncesyonowan;r ek3· 

pedyent o.kręto "Y· 

Parostatki wyj eżdżaj" wprost z Antweq>ii 
do Nowecio .Jorku co sobotę: - do F•
ladeltił co 20 dni; - do Kl\nady 
(Quebee) C-O 10 dni. 

poleca wszelkie artykuły potrzebne do go
spodarstwa. Jak towary kolonłalne, tłu
szczowe, drogeryjne, chemikaUa. Najlep
sze cygary ł tabaki, tabaki do żucia. Dalej 
towary krótkie i płócienne, garderoba dla 
robotników. Specyalność artykuły kopal
niane i t. d. i t. d. 

Wszystko w najlepszych jakościach. 
Usługa skora i rzetelna. · 

5 procent rabatu na towarach. 

ooooooooooooooooooooocooooooooocoooooocoooooo 
8 Podpisana Spółka płaci od depo:;r.yt6w 4°/,. Kapitał i 11 
8 procent wypłaca na każde żądanie. Poświadczenia. odbio-

1 
ru wpłaconego kapitału - na życzenia odwrotnąksiążeczki 
depozytowe -- wysyła osobną pocztą. 

Chełmee (Bez. Bromber/!), dnia 12 X 1904. lg I 
Nie przesiada się , nigdzie nie stawaj~ pod· 

czas podróży. Karty p"dróżne do wszyst· 
kich części Stu1ów Zjednoczonych i Kanady 
wydawane bywa.il\ po cenach oryginalnych. 
Prospekty bezpłatnie. 

Po btiżaze szczegóły zgłaszać się należy 
p od adret1em: 

Rzetelnym odbiorcom udzłetam dogod
nego kredytu. M. G FreudberginAntwerpen 

van Lerhus~aat 10 (Belgien) g Kasa pożyczko-w-a 
g zapisana spółka z nieogranie.mą odpowiedziałnoścą ••••••••••••••lllil 8 (Eingetr. Genossenschafi m. unbei' chr Haftflicht). :-------~---------

&.ianownyrn Rodakom 
w Rauxel i okolicy do
n o.ezę, ii nadszedł 

wa;on pt>rfk 
na. stacyę RauxeJ. 

Zamówienia na. perki 
przyjm u je J óztf Lagódka 
w Rau:xel A.-Str. nr . l. 

z szacunkiem 

J. '\'iu~biński 
z Schwerin. 

, Rozmai te wł na 
niemieck'ei e.entraJne,j 

„B•degi" 
wprost 11prowa.dznno, ;ak 
'\Vi110 czerwone, 

„ białe, „ Sam'.)11, 
„ port. . „ Marca. Italia. 

81o41i. IÓ$BO-W~C· 
Rust~r. 

Szczególnie medycy
n aloe w~gier111kie wino 
cbemic:inie b3.dane, •po 
naj tań11zych ceuaoh pole-
ca 

Willa. Demev, 
ekład kolonialny 'i win, 

BRUCH, Bo<iliumer!ltr. 
nr. 89. 

·- ... :~·. ~' '„ ... ;~ 
O J . Kozłowaki. Ks. 8pyeh•ło <wlH, .J. Jlielearek. a 
oooocoeoooooooo~oooaoooooooooooaooooooooooo 

a~ c:a Kwity prosimy dać znajomym 
i zachęci ć ich do zapisania 
„ Wiarusa Polskiego'' na listoKalendarze polskie 

na rok 1905. 
Skarb domowy 1,00 mr. 

Porto 20 fen . osobno. 

Kalendarz llaryańsai 60 f. 
Kalendarz ,,świętaRodzlna '' 50 f. 
Kalendarz „Katolika" 50 f. 
Kalendarz K.atoliclll 25 f. 

Na porto trzeba do każdego kalendarza 
10 fen. dołl\ezyć. 

O łaskawe zamówienia prosi 

Księgarnia Wiarusa Polskiego, Bochum. 

pad i grudzień. 

Postbestellungs· F ormular. 
Ich besteile hLermit bei dem Kaiserli· 

chen Postami ein Exemplar der ZeitunK 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) filr die Af.onate November u. 
Dezember 1904 und zaihle an Abonnemem 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 
....~ 

i·r 
~ ., ó 

~~8 
~ . 
:i. .a 
g~~ 
~ „ 

Obi·ge 1.28 Mk. erhaltcn zu haben be

acheinL~t. 

• a • • • ' d. • • • I 1904. 

Kałserl. Postamt • 

Kto cieka<wy, co s i ę dzieje· w świ ec ie. 

nliech zaipisze sabie na Hstupad i grud.ll'e1! 

„\Vrarusa Piolskie1r{)". 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hi·ermrt bei dem Kaiserli· 

chen Po!stamrt: ein Exemplar der ZeLt1111g 
,,Wiarus Polski" aus Bochum (Ze:ittmgs· 
preisłbste 128) fiir die Monate November u. 
De:zember 1904 ll!lld zahle a'l1 Abonnemen' 
und' Bestellgełd 1,28 Mk. 
~ 

"=" 1111 .e i:! e. 
~ :i y• 
"!li Q 
- 3ll ~ .! li) "Ci' 

t~~ .,. . 
Ob~ge 1,28 Mk. erhalten Zll' hab-en be· 

schci'nigt. 
. • . . . . ., d. . . • . 1904· 

Kaiserl. Postamt . . . • · 



Nr. 240. Boobmn, wtorek 18-go października 1904. Bok 4. 

Co<lzienne p1smo fodowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi e,pt1ziennie z wyjątkiem dui poświątecznych. 
przedplata kwartalna na poczcie : u listowych wymnsi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu I mr. 92 fen. 
Wb.rus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

fi Imię Boże za Wiarę I Ojcz1znę I 
Za inser~ty pla~l si~ za wiersz petytowy 15 fen •• a za 
<>i:!loszema zanueszczone przed inseratami 40 fen. ((to 
czesto ORlasza. otrzyma rabat. - Listy do „Wiarus. 
Polskiesro" należy irankować i Dodać w nich dokl d· 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszaceizo. Rekopis6w sie nie zwrac&. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia ,.:najduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ \Viarnti Polski", Bochum. ___/.lL_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
łiówić, czytać ł pisać po polsku t Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem· 
czyć się pozwoli! 
---- --

Z wypadków dnia. 
Niesłychane rosporządzen1e. 

Nieda:wrno temu zawezwa1r..o rmwiaoo
wych i·nispe,kt.orów szkolnych, aby zdali 
spra:wozd21nie po przeJmnarJ.u się, o ile u
żywa s·G języka rniem:ockie-go w md.z}naich 
naiuczycie.Ii polskiej narodlowośa·1 , o: ile 
wstępujące do szk1ofy dzeci tyic.hże m.nczy
deH wtadiają językiem 111Lemi·oc.kfrrn. 

Odnośne „be.rychty" wicrrncz:nie musia
ły <lU!Ż <lloiść na mie1jscc przez\naczone, bo 
teraiz ·d:0i11iosf1 ,,Pos. Ztg.", 7Je mtru:ster ·O

w1iecenrJa. wydat na:stępuiiące roz.porządz!E!
nk: 

,,,Żądamy, aby naucz.ydele poisfugiwali 
:s·ę \V'Ylącz,n1e mową 11;emiecką, przede
w1szystkiem z tymr, którzy nią ·wtaidają ido'"" 
state.cz n ie. 

Dalej żądamy, aby IJliaU!czy.:iele mfoviili 
z r-0'dziną tylko po n1~emiecku i naldaic1amy 
panom ~n:spektomm powiatowym 1obo\\'fą.
zekł, żeby przy każdej sposiobnośd. al rn:ia
nowicie przy rew:zyach rocznych, prz~lro
inywalL si·ę, o ire stósują się -naJwczyciele do 
r.,iinfojszego mzpnrządzcnia. Stós.owamie ~ 
Jo te,go tozp.orz.ąttZeniau\V'YKilartnli si,ę prz:ez 
to, jeśli dziec.i nati.1czycic1a W.Jadać będ'ą już 
priy; wstępie do szkoiy dlobr21~ po nierni.c
;C1ku. 

Gdyby który z n.aiuczyc:\eU inie stoso
,\~ar s, :ę do tego mzporządz·enia, rząd ma 
być otem powiadioml!Ony, a nauiczycielo\vl 
faldemu -Odjęty będziie dodatek dfa kre
sów wschod1nic.h. W rat.:e gdyhy i tD: rrfa
fo być bezsikutecznem, wtenicza1s przeciiw
ko o<llniaśnemu nla!uczydclow1 mia; być wy
tncvoniy proces dryiscypHnarny o "\vydale1nfo 
z urzędlu '". 

Telegramy. 
B er I ii n. Hundryk Withoj, wódz ho

tentotów, wypowiedział niemcom wojnę z 
tego P-Owodu, że zamierzano szczepy mu· 
rzyńskie rozbroić. 

A I! i n g e. Przed południ.em 16 b. m. 
widziano tutaj 4 pancerniki, 2 łodzie t~fIJ2· 
'<!owe, 5 krążow111kówi 3 wielkie statki 
transportowe należące do rosyjskiej floty 
bałtyckiej. 

Pet e r s h u r g. Generalny sztab m3·· 
fYnarki ziłp'fZecza, jakoby kontradmfrał 
Wiren, otrzymał dowództwo nad częścią 
eskadry na oceanie Spokojnym w miejsce 
księcia Uchtomskk~·go. , 

Mu k d e n. R(•ute-r donosi: W n{;ew 
dzielę rozpoczęli Rosyanie ruchy zacze1)n~ 
na Prawem skrzydle. W allm obecna iest 
Pntężniejsza ttiż pod Liaojanem. 

---- --- ---- ---- == 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec w Ostericld. 
W nicd'z;t elę 16 bm. po po1ł. -0<lbyl s;G 

tu Przy licznym u.d'Ziale Rodaków wf ee 
„ZkdnD:czcniia za.wodowego polskbgo" m: 
.s3 ~i· li1rs1~marma. Zagail g•o druh Koz ;·O\\.
ski, które<go też w :reoo•wru·cy za prze.\\.D
dniczącego w ;e:ca wybraJ,L Podzię
kGwa\vszy za zaufanie Rodaków ud'z!d l 
najprzód gl-0su druhowi; Brz.esk·OtO'w: z 
Bochum, który w prus.zlo póitorag.adz':n
ne~ mo1wie \Vyka·zat. dla czc1go sr:G \v~lGśnic · 
Polacy w własną orgarn:zaicyę rohotn\:z:.1 
lączyć pow·. ~1rni, zbijając wywody t\\(c1 -

dzc11 chrześciarńs.kiego .,Oóm:ka", który 
p'.sal, że pp. od d1rześda!1skiegoi „Oewerk
ferajnu" n'c nie 0bcl11od'zą, czy Pola-:y sq w 
towarz.ystwach polsk~ch lub nie, po:ni1eważ 
on na mocy S\Voich ustaiw w te spraiwy 
m:Gsz.ać się nie może. Druh Brzeskot za
z,naczyl, że to1 samo tw;ord.zą także: 1 s-0-
cyaliścii, a przytcm skutki należenia do ob
cych Z\.Yiązków s.ą tu na nbczyź.nic. zna
czne. W!aśn'.e ta'k, jak żyd Iiaase od S{}

cyail':stycznych zw1lązk6w nai Górnym Slą
z·kn żydów broni· i toasty na międz.ynaro
drowy socyalizm wrnos.i·, to samo dziać siG 
moż.e J P·O chrześc:ańskich zw1Lązkac.h~ p-o
ni'e1\vaż cni' zawsze chcą przez dluższ..e o
bcowani1e zaitrzeć poczucie odrębrn:iśd muu 
c1owej, stosują:c się d:o prz,ysłowi:a!: ,,z. jakirn 
kto przesta.ije, takim· si~ sam staje". Dla: t~>g.v 
żaden Polwk dl01 ish Z'wiąz.kó:\v nale.żeć nie 
pio;w~nien, bo chrz.eścfanie od 1,,ge\vierkfo
rajn:u", tak sama: socyaliści ·od ,fenbandu" 
ch"vą p1omalu Polaków na n~emc6w wzc
~obić. 

Na: uwym wLecu przewiewat też dość 
si'lny wietrzyk· ccrntrowy u n1'.ektóry1ch Ro
druków. N";·eJakiś fan Janu':zko"\\iiak zabrał 
gł·os i jął wychwalać d'Obroć .rn:iemcóvv" za
znaczająrc, że ma' od nlemców chleb!, aJ w 
krniu· go rn.iie mia!J, i że temu polscy pano
wte i Pol:ar.:y winni. Druh Lorek od'p'O'\\-ie
dz~a! mui na jego t\\J-erdzen:a tak trafn;:e, 
że wiccm.vn:cy bijąc oklaski p. Lorkowi1

, 

spowC'diowaU obroflcę niemcó\vl, że obrał 
sobie zajęczą broń, zam:.ast pozostać do 
foońr~ai. uciekł nieborak. Zaipe'vV1Il·e otwa:r
ly mu się oczy i poznał ż;e ludl po1lski1 po
chlug prszczałk!i' „.gewerkfe.riaj•n.u" ornz: jego 
silu1żalcóW' ta:ńczyć nie. chce i: ni·e będtzic. 
Panow1e od „.gewerkferajum" może chidieli 
w ten sposób l\vypróbować swe sdy, le!cz 
.irn się niej}Owho'<:Ho. Onrni· też. zapeW11C 
w:hmi byli, że Polaiey tak dlugD n~c mogli 
otrzymać Sa!li. Tak czynią ,.ge\v·erkferJj
niści11 w Bottropie. Ale Bottrop tetm d'z\:ei
riJeJ o.rgan\:zuje sic w l'Zjedno'Cz·enh1", bo 
przecie żaden i~abotnl"k Pola:k ,1.gewerkfc
rainu" za organiza'cyę wbotr.:1cz~ trz·n2ć nie 
może, jeżeli sami' sztygarciw~e narwet za 
nim ag:i tuią. 

Dla Osterfełd 1ohtano na męża za·ufania 
druhów :Jan'a Woźniaka. , Parnchordslr. 32 
i Sz.:zepaina Bednarka. PanhQirdstr. 12. -
Osterteld Eczy obecrrie sp-orą rczbę czron
ków i ma' trzech mężów zaut:Jnfa1. Oby I·(.o 
dacy, w tale wie!'ki.c!j L'cz:bie ~,~ Osterield 
zamieszka~:, wresz ci:e ze snu ~1· ę cickmęli 
i wszysi:y do „Ziednc: zcmia" \Vstą pili, 
gdyż tylko • Ziednoczenie'· 1:m tepsz.y byt 
wywJL::zyć zd-ofoe, a nie ir:cmh:skie feraj-
ny. Druh. 

Wie{! w Dyscldotffo 

cdbył s.i ę w ·nied'zielę przy liiczni)lm 1;,dZ'~alc 
Rodaków. 

Powz i ęto -c<lpo\.viiednic uchw,;ily. 
Dla braku miejsca spra1w·czd:m::c z 

prz.~biegn 'obrad podamy w num erze na · 
st~pnyrn. 

Pod tym tytufom -0gtasza pewi'en ka
plam dyecezyi wroclawskiej w „Ga.zecie 
01J()Jsk'icj" co nJstQp·uje: 

Wybory w Pszczyflsko-Rybn:·ckicm 
·omawiają wszystkie gazety polskie ·i cen
trowe i. szu<kają przyczyn, dla których ten 
n:;?i wskroś katolicki i polsk1i okręg dostai 
s:ę w ręce przeciwiników tak Kośc'' ofa jak 
polskości. Czepiają s:ę błahych przyczyn, 
jn.ik n. p. wyz.wisk ze strnny przedwn:Jców 
iip., aby un:<e.win·n:1: tę klęskę, a zapominB:1:1 
kla.ść naósk na z.asa<l!ni.czą przyczynęi któ
ra na tern polega:, że · ccntr·owcy c1(e 

chcą uzn2.ć mu.szych legal1nych kom:tetów 
wyborczych. Buta i zairozwrnfatość cen
tmv.Tów je.st je.dymie glębszą przyczym.t 
klęski• sprawy katoJkki:eri. Mamy polskie 
komitety wybo.rcu. skla<laiące się ze zac
nych obyWaiteh, n:·e gmszych katolików cd 
kaifDlików \V centr-01Wych k<Jmiteta'ch wy
borczych. Człon.kami tych pclski·ch komi
tetów są także ksl:ęża. Te komi.tety nie 
przedstawrają, myś1'1 polityczm~J jedne~ ga
zety, jedne·go strto1111nictwa, all=: mlLesz1czą- w 
sobie zwofonników wszystkkh polski'Ch 
gaZ!et i wszystki'Ch stmnini~ctw. Tymcza
sem co s( ę dz:ieje? Ody niasze komitety · 
wyborcze postawitty kondydaturę ks. prob. 
Pendzia~ka·, centricw1cy mają to croło, 
twferd'zi,ć, że on jest kand'Y!da:temi rew10lu
JC}~oniistm,~, rndykał'ów i wrogów I(ośiciola 
i· paflstwa. Tem samem rh uznalią cen
trowcy naszych konnr:tetówi wybor-czyich 
ahbo przypisują im dąż,n'ośd rewolucyjne, 
nruzywaią ks„ p.rnb. P. kandydatem rewo
lucyorr:stów. Jak -0hchcidzą się ce:ntmwicy 
z naszymi• komitetami polskirr4;? Na1sz lko
mitfi~t wyborczy -0fi:a1mwal im ze.sz;leg·O' ro
lm w Pszczyńsk-0-Rybnick~em komprom/s 
(wzajemny ukla<ll co do gł·o&owan.ia) - on;[ 
dumnie go o<lpalilii. Skutek tej bucty: -
utrata jednego mand~l11 w zeszłym roku, 
klęska sprawy katolitlid ! Przy wybo
rach tegorn:cznych Z\vraca ·m ks. prob. 
Penldzfalek LL\vagę na obecnych. przedlst.1-
\ViciieH P'Olskiego komitetu. z którym] mo
źma ugodc zmwrzcć, a oni <lrwi<t S<>h e pu 
pmstu z r.,2.sz.ego kom>tctl1. Skutek tej' za
mz:umfai101ś::i? Oto utrata d!rugi.ego rri„a11-

datu ! A dL:::czeg-0 traktują, ze \VlZgan:!ą na
sze kcmtltety? Bo po1klaicll:11Ją, s·w4 na.dzfreję 
\V' dobrodusznvśd i mocnej wierze naisze
.go ludu. \V chwim grożącego n!ebezpie
.czefJstwai wysyJauą - nie do kornHtetu pol
skiego - lecz doi '" almanów w prast księ
dza, który (eh zaiklinai, aby ·s.tali się nfoepo
slusznymr wzigl~dem wy:d'ane)go hasta swej 
wl.ad!zyi wyborc.zej i1 .gtosowiaH· na ich kan
·dyictata. Tu je:dyna •ctlipoi\viie'dź byta na 
m\:cUs.'.;;u: Mości' Pa11owie z Cemtrum ! lnie 
tGcl'y ·droga! Drnw\:ami pro;"\vatdzą-cemi do 
nasziego obozu narc<lowego są nasze foo-
mitety wybDI1cze, z nimi trzeba się ukła
dać, a nie wywotlywać rokoszu i re.wolu
cyi w naszym -0hozje, nie demora~:zmvać 
p·olitycz.nie nasz.y.ch walmamów. Kto tyl
ncmi cLrzwfami wchoidzi1 do, nasz,eg{)l ·obozu, 
jest po.Il;tycznym zlodzi\~jem, którego po
rząónie. 10-dpalić trzeba:, a!by mur się 1na przy
sztość ndechdalo krętych <l'róg. Ty.~nymi 
drzwi.ami, ignorując (lekce\\ a1żą'C) nasz ko
mitet, udafo. s:ę ccntro\v cDm z naszego. ·O
bozu wypwwaidzić 28 dcobroduszinych wal
mainów,, aby sobie zwycięstwo zape.wn:.::. 
Gdyby inu się był.o rndal·o \.Vszystk;ch na
szy1d1 walm:1inów zdobyć, drwili'by s·o·bie 
jesz1.:z.e w1ię.cc;j z n2:szych \vładz wybor
czych. At·oli 27 walm:inów od'Cl.afo1 gksy 
swe nai rządnwca„ wiQc sztu·czka ccntrcw
ców s!e n:e 1udala. Uboic\vać za.'\\ 'sz.c. trnc
ha, że t\\ arda kon'ieczność wymagała z na
sz ej strony tych głosów na hakatystę - a11 
bez.\ r zględnie potępić .owych walma11ów 
n:ie można. Owszem pod:zi\vruć trzeba ich 
poc.zuc '.1~ własncg-0· honoru i glębsz.e zw
z:umienie poLtyczneJ sytuacyi. Gdyby 
wszyscy walmani polscy bYH · s'.ę wstrz:s·
n1"tł:: (}di glo-sowania, nie bytoby potrzcb<i 
odda6 g;nsów polskich na hakatystę. Po
n:cwaii zaś udaJo s;ę centr.ow·com zyskać 
dla sicb:1e 28 polsbch .gfosó\v1, trzeba.i by~o 
rrnrci·ć ta·ką samą ilość ·gt-0sów przechv:nych 
ua szal~ . aby poka:zać centro:w1rnrn: „Nie 
t<~cly droga do zwycięstwa! Chccde m!:cć 

ti-iszc g~c:sy przy \Vybora:ch, u1dad.z.ude się 
\\·przód z naszymi kontitetami wyborczy
m:1. a n:e traktujcie ich niżej zera". Dalej 
chcdz'l8· tu o przeprowe:dzen;c w czyn: głó
\\ ·n c') myśli Komitetu Centralnego (w Po-

znan:iu). Komitet Centralny daJ K.crnl'.teto
w'i wyborcz~.?mu na Slqzk rozkaiz, .aby pod 
tym tylko warunk!:em g!-0sow\2ll10 na cen
trowca:. jeżeli komitet wntrowy zawrze 
kompmmis (układ), według którcg.o obie 
strony byty obowiązane wzajemn(e na sie
b:c przy ściś[e(szych wyborach głosować. 
Centrowcy cdrzuc1Ji podaną rękę - ufa
jąc,, że bez po.śrcdnictwai Centra.Jneg:o Ko
rnitetu1 odn'.·osą zwycięstwo. Gdy s;;ę w 
swej nadziei ni;e zawiiedki, gdly udało im siię 
pozyskać 28 walman1ów z obozu polskk:g:o, 
tedy komitet \vyborczy na SI4zk musiał 
równfe wielką l:czbę głos.ów rzucić na 
przeciwną strcinę, aby pomoc dl3J centrow
ców ze strnny Polaków ró\\~nała1 s!ę 'Z:--:!ru 
- a tak przewodnia myśl Centrafoego ko
mitetu zostala wykomuną. Niech wybory 
\V R.Ybnkkicm będą dla centrowców Il)au
ką, Ż·~ nf e w.011110 im lekceważyć sobE.e na
szych władz wyhorczych. Jeżeli 111astą,pi 
.wzajemny sza.cunck między komitetami 
polskiemi. i' ccntrowcmi, TI':e powtórzy się 
Jjuż po-dobna klęska, jak przy wyborach te
gomcznych, gdz.ie \\" powiatach na wskroś 
katolickich ·i polskich zostal wybrany rzą
dowiec if hakatysta . .ku wielkiej szkcdzie 
spr?WY katoHckl:ej. Tę klęskę spotwodo·
wa~a jedynl!e 1buta1 i zarnzumiaitość centro
we.ów;, którzy nie chcą uznać nasz·ych 
władz. wyborcz.ych. Przy ściśleós·zych wy 
borach już ni.e chodziło ni· o ks. Stephana 
ari. o Rzcsnitzka, tu chodziło o polityczny 
i mor.alny byt naszych komit~tów wybor
czych. Z tego pzunktu W'i·d·z.enia trzeba pa
trzeć na: wyibory w Rybrnickiem. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Armia rosyjska znajduje się w pełniym 

ddwrcde ścigana przez Jaipof1czyków. 
którzy stara~ą s:ię teraz wszelkie:mli s!fami 
wykorzystać O'dnies'.one zwydęstwo. 
~„Standart" dc1nosi, że Japoń.czycy zdobyli 
już 70 armat i jest nadiz~eja, że pow:iedzk 
się im eto.czyt część armil; rnsyjskieij. 

14 b. m. zdobył Oku <l'ałsze 10 ancat. 
Z J\ ukd'emt dc•nosi· Reuter, że \V.arka trwa 
dalej. 

K.orespon<lent biura Rc·wtera z armii 
Kuropatkinar tak -Opisuje główną część bi
twy. Zacięta rozstrzygaij:n:ca walka\, któ
ra naiJbard1z:iej szalala wzdiwż. l•:nii kolej.o
werr, doszla: 12. do knlnv:niacyjne!gO punktu. 
Rosyanie po 3 dn:o\vym śmia1ym at1ku 
rozpoczęli cdwrót i cofoęli się n 5 mil. 
Setki rannych J(osyan p cd'ążaje,i d,o lu.z.:1-

_r1~tów pa.lewych. Obserwowałem ''alkę 
z pa·górb. Ogie(1 był straszny. P.cn ic \. , ż 
z!b0<żc jest iui zżęte, baterye 1ie są tak 11-
kryte', jak p:::1d Lia10ij.angiem. Wczmaj wie 
czór Rosyanic odebrali w walec :11a hagn~
ty pewn11 pozycyę, przedtem już utrawną. 
Dz.iś PG·djęto bit\\ ę ua całym fr.ond c z \\'1ir·l ·· 
ką gw.altowinośc; i ą na 110\\110. Dym grmu
tó\\" tworzy gęste chmury na przestcz e: ni 
kilkwnastu mil i za krywa zupelnic po. lH)(!. 

Walilrn artylcryi tnvafa caly dzi·Ci'i. 
Pcwic'n pulk d{)stał s! ę pod ta'k sdny ogic11 
nieprzyjadelski, ż;~ zdawało E.::ę iż \V C' ~u~ u 
kflku minut doszczętnie \1,.-ygini~ . Ko l·c po
zycyj Fusampu walka trwat.a1 do po.! L!drn;a ; 
pulh)\v1nl'k Takowicz, który przez 4 dni 
\.V podziwi·eniia godny sposób br:or.. i ł !:i" ~. 
straci\vszy 20 swych of!cer6\v1 oofn<it s it; 
przed str1sznym a:takiem n[eprzyjac!· ' l
skim. 

O g. 11 przed południem walka była a4 
ca~ej Ln:1i· jeszc'ze gwaltown;;ejsza. a11iż..,.-f1 
w drn;u poprzedin;im. Gęste. masy \\"Oj ~,ka 
wypeln'.ały luki', powstate na frcir,tj c i n
trndriialy oryentn\Va:l1':e s i ę w opera:cy11d1. 
Japończycy natyichmiast sp.ostrzegli. ż~ 
Rosyanic przy,goto•\vują się do odwwt11. 

O gc•dz. 2.20 arm·a ws:r:ska lJy.:·a w 



odwrocie na północ ku rzece Szak, w po- oskarżony o to, iż podczas festynu [and. 
rządku. wervereinu w Ostrorogu, \"\rjechał nie-

0 godz. 4.15 kolej ż.clama i drogi by- oświetlonym sam.ct:hooem \V z.bitą mas~ 
ly wypdfl!i.onc cofająq s:i~ annq. Japoft- Nlemców i kiJku z nich poprrewracał i po-
czycy \.\1ykonywałi gwalt0\\'11e ataki z po- rozbijla.l. Sąd uwolnil go od winy zapręd-
ludlnfa ti z poludniow'ego zachodu. Gnana- kie.i jazdy, skaza? go jednak za Iriooś·wti:ć-
ty pa<laly równomiernie na przestrzeni tlenie samoohodu na 3 mr. kary. 
półtoranll:i()wei <Jd. stacyi Siułiindzu. Poznań. Po połączeniu kołei pruskJich 

Pociąg koleli, który chdal zabrać o- z ~orem kołeb .w~rszaws1ro-kaliskie1 docho-
stamich żołnierzy mus!.al zaniechać tego dzić będą, JJO?Ląg'l tow.arciwe ze strony pru-
7 •. am.iraru i odjechaĆ na pótooc. Pociąg s.a- sk~ej <l? Ka·h szai, a .. zarząd pruskich kolei 
nlitamy byJ na tej sta1cyii caly dzie11 czyn- przyobiecał dostaw1c tamdotąd ty1e \va.go-
ny. Także inne pociągi wiozty ciągle wD- nó':" \\-:ązkotorowych, ile ich do. la<J:owrunia 
zy, pełne rannych. Stacyi Siullindiz.u bro- to~· arow, przezna·czooych do N:em1oc,. 1'>ę-
11ili Rosyanl:e do chwili, póki wszystkie pa- cizie ~trzeba: Pr~cz to ~-?Z zboża z 
kunJd v ranni· nie byli przewiezienJi, przy- Polsk!L L Rosy~ ma się przewaJ)n~e skoocen-
czem trzymali się R()IS.yainfo od'miennej ta:k- t~':'ać \\.~ Ka~szu. Zarząd lml~1 warszaJ\v
tyki jak pod LiaDuan.em. · J aipończycy atta- sbe~ wyibuiCluJe na tlen .cel wh~llóe składowe 
kO'wah wzdluż rzeki Lfa()l, tak jakby midi reimzy. •· . . . 
zamiar obejść rosyjskie praiwe skrzydło. . Leszno. Do ś~ ·:ezo t:1ła1 zailo~nego 
Jiapmkzycy przeszli już prz,ez rzekę ttuin. pism~ „Now:YI Czas tak pisze pe\.Vi~ern ro-

W lk t • 6 1-. ~ • botnl]{ : 
a a rwa JUŻ smy dzień, IJ'IJ'wuem „My prości ludzie, robotnicy, cośmy 

l(urnpatkin cDfnąwszy się o 4 do 5 m:t nie- po świecie za roootą, się tutaEi pr:zez. dhligie 
mlicckicJ1 pc.djąl bitwę nia OO\V'O. WysLlki la'tai pamlędz.y Niemca'l111i .i diorobiH stęi, czy 
po obu stronach są ogromne. Cale P'U1ki dl()t11J()Stwa bez lub z ogr6dlldem, albo n'3.-
gii1ną pod strnszKiwym ogniem d'Zi~tOIW'ym. w'e't kifku morgów zi!eml\ ot tak d.ziesi~{J.-
Jcneral Kuropatkin donosi 15. b. m. cairo-' ma pałcamti ; my s: ę wydb\.vić U'i e molżelm.y~ 
wi., źle v.rszędzie rozJrazal sta·wfa.ć opór jak- że się naJSz.ym Panom dzioozi:com na 
nahv~ększy. 14 b. m. "viskurtek dągfej \v1si:ad1 i paniom kupoom w m':eście nie 
strzeła!nt'ny spadł uleW111y daszczi, d'rog:i są \.Vlhxllztie, .i że ciągle nairzelraią nai zte czasy 
bard:ro ~le, woda w rz.ekatch wzra1sta. 15. i nai cały n'aród. 
w:alka z.nów wre. Straty Rosyan są ogro- A przecie ·czasy dla· ludzi skromn}11Ch, 
nme, a oblłczają ·je w zabitych i rannych OISZczędnyich pracowti.tych teraz są nrie m.i-
na 30 do 40 tysięcy ludzi. Mairs~wlek Oja- gorsze, byleby naszej mowy i wi;a;ry rtie 
ma 001wsi, że zna1ezil()no jwż przesz;lo 8550 prześ~dowaino, a polskiemu czt0iwi~vi 
tmpmv rosyjskich, strarty japońsk!ie mają za1 je~o krwa'\vo zapracowany grosz nie 
być znaczntl-e mniejsze. Kilkaset Rosy-an zaikazy:wali z.aklaidać sobii-e ~saidy. 
xabra110 do n!lcwoli. Toć przeoi·e ci panowi1e 001 kr'~ 

s~ego urz~du powinni zrozumieć, fu chfo-

K ...... .., tylk · 1 pÓ\\n do roboty niemieclcich coraz: będtzie uyia.Jmy' co o mozemy' u po* 
mnti:ei. On~ mają zapomog.i wszelakte dla 

skich kupców I przemysłowców. ·,sj.elile: i dla wieoi od urzędu· króleWiSkieigo 
i gilupf by byti' oieżko pmoować vv1 roli, łut 
też pad Lll'enl.ią w kopa.hlłacłJl. a1bo gdtziie 

:Ziemie polskie. ITTdlzi·ej we fabrykadt, gW.1e jest d.ężłra ro
bota. 

Z Prus Zachodnich W armii i Mazar. 
Susz. KieroWTitik tutajszej rzeźnli spól

lwwe~, p. Si.inlder rostat aresxtlowan'Y. Wy
kaa,ują mtt.1!, że książkli. fa4swwal. Nieldblbór 
spólki1 wyoos..i. 70 oo 80 tysręicy marcie l(łi·e
ro.w11.ik miwl' 1 O tysięcy ma1rek rocznego d<>
cz:rreg-o dochodu, ale to mu ·n~e wysfarczi.ą... 
lo. 

Z Człuchowskiego dloooszą,, ·i'ż w Bo
ro•wym mJynie znatldlunte się chlopak ośm~o
letni, mkrzący 1 metr 70 cmtr -wiywkości. 

Z Czersk.a donlOSzą, i'ż r:obotni'cy, któ
rzy prz:ed kiłku dniami w fabryce wyro

~baw drzewnych x.astrefkowaU, ułożylE sie 
-z .praco<law.cami· ~ ZITTÓW pracę ~ęli. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Przed i'1Jbą karną stawał 

onegdaj hr. Stefainl K·wlHeckt z fankdwic 

RESURREKTURI 
ł· ., . 

Powieść 

1. I. KraJS1ZCwski~. 
( Ciag da4sey„) 

Naza:hłtrn Henryk mńa:l odjechaić, a Ju
lek chciaJ go do trzecrej staicytc odprdW'a
dzJć. S'.1edzlieli ~by.dwaj pakują-c rzeczy 1 
taik im czia'S zesze:dt dol późna. Pólnoc już 
wybita, gd'y na.raz. cfulto si~ sl'ySZ{!Ć })U!kanie 
do drZ\V~, a1 gid!y otworziono, nai progu sta
,naj' Adruszk3ł. przeratony z wytrzeszczo.. 
nem.I; oc!ZYtOO!. 

- Panfacze! ~ rzekł prz;ydsz:onyrn 
glosem - zkidziej jest w sta~nli~ Ja go tam 
po dclru zamknąfom. Niech pa11li~ze po

'fnogą, to go zla.opjmy !... 
Obaj prędlro skoczył.i. Henryk zabrał 

z sabą n~bity rewol'Wcr1 przyg-otow13!ny do 
drogi. 

- G®e ?.„ jak? ... - wolał Jufek. 
- Ja spalem przy ·kon'.ach - opo"\via-

<lral J\.ndru.szj(ai - <lrzrvrt oo stajnł bytyi o
tw1ane... W t~m poslysz.atem jakiś sz!m>;r. 
~ się, wktze kogoś, sunące.go ci'chlQ! ku 
,dnwiolm. kl po mnie ciarkti przeszfy. 
Myśla.lemi, że diuich„ orrlemli3.lf em... ai oin: 
buleh oo stajni!.„ potem myk, myk po dra
bmie nai igórę gdzlie sloma ~ sia1J10; przy~ 
kocnąt i ci.c~... Pocrekaiże, myślę robrie: 
przysunąłem się na cz.wO'rkach do drzwi„ 
~ nai k1ucz.„ 

Obaj brada już miielt zbie<lz ze saho
dw , gdy Andruszka\, st~ący narprzeci~· 

· pkm, krz:yk11Ąl ł palcem W'Sk:arzat Wąz
. k)etru d)yminikamt rra dachu stzjni butCha ł 
dyJn ·i Jtorrf.eń si~ pokazywał. ~ było 
~hwili cDo stracenia. Hent")'łC:, Jutei i An
~ pobfeilf co ~yw-e. 

I 

Talki Niemiec robotnik ramo oo katwy 
muts.i mi.eć wttnszta, nai śnfadamfo chleb ~e 
szynkąi, albo ~nnym mięsem, na- obiad znr.o
wtw mięsa, mai podwj "''crorek też oo dlobre
gio, oo ·w:i•ecrerzę to jut mu'Sii: [ść do 'kn~y~ 
oo W1 dlomu, dlOĆ ©Hepsze faid.lo, to nru 
Illie ~aikuie. A d\o 'każdego feichzL~a czy 
ralno, czy wieczót~ pi'W10 b ~ ai ~wt::t 
podczas robQtY - fadlka~ To też żaldnej 
ciężkiej roboty ni'c może się podjąć, boby 
f aijk~ inie m6g l palić. 

Tedy oni1 db praicy około roli nie~ 
ochoty v chęt:ruLe ziternrię Pola4row~ sprreda
ją, jenłOJ iJe jak który zi n.i.eh ·chce sprzedlać 
t.o zaraz: paindw.ie pastorzy, kQttnJsairze, l:a.nd 
ra1er 1 itd parrowlie od urzędu zjez~ l 
im g~ę suszq, a:by PolakQ'Wli. nie s;przeda.. 
\\~. A~e to wszystko nlic n.ie pomoże, bo 
co taki: niemi-ee rrra robić. ()jcfiec d martka 
sta:rzy, "Siynalkowfo posxfj na uirzęda, córld 

- Otwieraj! o'twtieraj ! - krz:Ykn1ąJ Ju
lek. 

Chłopak w pośpiech.u urwał kt<Xlkę. 
· Drz~ si~ otworzyly. Anrlrusz1rn, silnie 
pclml:ęty pad)t na w•zniak. - Pod!pałacz 
l;>ieg'~, chcąc umknąć, aile łienJr'Jlk pcclrwy ... · 
oil go n usta za1kail dllU!stką. Andrutszka 
krzycza~, b.udzą·c wszystktkh. Jułek ~ 
Henrykiem pochwyconego ponieślii ku 
chv10rowi. POld schodamft. byfai ciemna ko
mor~. a kh1C2 od lfłiej JuPek mfaJ w: k1ie
szcni. Miotającego sią zloczyńcę rzucono 
tam i zamkrif.ęto. Tym)cza.sem ziapalona na 
stadni slotn1a1 miala Qza;s s:ę rm;gorz.eć. W 

l mi.aistoczlku ujrz.a:rno lunę,, uderzono w 
dizwuny, spieszyła wiec rozbulCLz.ona Itud
oość , ale bez potrz.ebnych n.arzędzli. ra
tunkbwyd~, które nlie byty przygotowaine. 
Pdżair przybierał coraz w.ięk!Z'e rozmiairy, 
ogiień mógł rada ~hw~ę przerzucić się ·na 
dacl1 pafurowy, pokr}i:y gontami. Naiłe
żałol pośv.dęd.ć stajnii~. żeby p~taic urtatto
wać. ł\mryk wpadlt na myśl', reby <llach 
·mokrymi· płachtami z:aibezpDec:zyć. Roo.bu
drzona Cecylia\, wrzuciwszy oo -siebie ubra
ffif\ wt:Ybliegtai z Piotnu'Ską na Podwórze. 
Ohie<lwie zafamaly ręce. ł(s:ąidlz. Kulebia:
kai n:adbłeg'l ze slntbą kośdelną r dzlielmiem 
ramieniem począl energiicztny ratunek. Lu
d\z.ie stain~U koto stu<l~, znałazity się wia
dra, przy'rnieS1hno halki... Wodly Jednak by
:0 ~l'oi. żeby pomyśleć o zalainiiu poża
ru. Słoma ~ ~oo plonę.fy giwałtuwu:e. 
NaJwhększai obawa była o paJ~, a~e obaj 
brad<l!, siedząc na dadt1.(. gaiSili pa<llaQą:ce 
nru~ lratw~Jy płonącego sianai & sromy. Do
preiro, -gdy s!ę kh na stt$ti zawali.I a ogiieó 
izatwart w ffilll"&;h we\Vftu;tt'Z.nyd\ ni~
p~ecuństw'O się znmi~ło. Wkr6tge o
pattnW'allb straszlrwy tywiół, ogten. ~ 
i V/'SYlt'SCY 01detclmę.ł~ n~bfdtlei. 

do miasta! ~.ę pożeniły, więc w'dm-a lub 
sta-r:Y ojciec:, kiedy ze starości praoować 
n!b może, muś grunt sprz.cdać takiettnu. 
co może n chce kupić ł na rdi' pracować' 
a wfięc Polakowi.. 

Na mój prosty rozum, to oni wszyscy 
sfę u: nas wyprzedadiz.ą cz.y predzej czy 
pó:ź.nde, Jeno żelbyśmy mieli dosyć pienię
dzy na zakupenie roli, nalwet ci m:Y\Mi ko
loniśd nie 'ńt-tytrzymają 'dtu:go. 

Co wam ten stary wiarus. od' Pa'' 'ro
"\Viic pis.al, tlo jest szczera pr.a'wtla, bo ka
wal roli chociaż drogi\ cztO'\Vieka i rodzri
nę u2yw~ a za prolcenta od k!ifku tysięcy 
talar&\.\"' led'wo życie, jeszcze łada.iackrc. 
Teraz; dziieiki Bo..gu, możuta ziemi u n.a!S w 
Olkroficy dostać, '.v-.ięc n f.e na:1.zekalimy, je
no ka:żd}1, oo może kupujmy, dopóki czas, 
a nal s1\v'01kh śmieciach, w svvicliej staocyi, 
to oobte iutż mogę m'óv.:iić i wierzyć jak 
eh{:~, h nikt mi nf.e ma co db gad!aruia!, ani 
moilm dlzico:om. 

Sfysz:aifem, że koJ>0, R.aiwłkz.a, a teii w 
Rydz;yniie ·i Swięciclmwie n;a-Sti s!ę okupują 
E nlteJedlnemu dloil>rze się po\.vodzli to mogQ 
p:oświadizyć, że talki roOOtntk p-olski praico
v."ity 1P oszczedJny, byle mtu Bóg dal d()lbrą 
kobietę .i zdrowie, la'two przyjść ma.że te
~ db wl.a'Srvei posta'.(ltośd, byle nie pil 
zai wEele. 

Na koniec za:syfam plO'z.dro\Vlietrllie z 
param Boc,amo\.viskiej il, bez obrazy, radę 
serdioczną: TrzymaJ.i.c:ie si~ panowie o<l 
„Nowego Cza1.5u" robotników połskibh bo 
to chlop polski z Bog1em trz:yma r cJljaibtu 
da ratdęi, w:ęc si~ rucze:go •i .nikogo ni1e o
baiwta, ;eoo sWoQ\i·e mbli i basta\, ai z nami 
nlle zig+;łniecie:, bo. nas wiiie~k~ gromada. 

Ziazd delegatów towarzystw ll!ienrie
cko-katolickich w W~elki-em Księsttvv·ie Po
wa{1skieun odbyt się w lniowrodawi:u~ O
prócz przedsta:wloieli ·ducoow1ieńs.twai nfo·
m!recki1ego, przybylt taikże prwdstawitji~le 
rządu. Przewodniiic'Zą<cy rektor Maitsc.hel\v.
sky( !) pddniólst że życzenia nlietn1iiCcknch 
katol!ków wstaty wszędz.i:e( ! !) U!Wzglę
dn\ione. Pod adresem rządu . W10laino, ailJ.y 
kałołkcy urzędnicy byJJi; na wschód prze
·s~i. Rotmistrz Br.€d0\.v w imi1e1111iu: ro
warz.yst\vai 1;1now roclaw.skie go u:zasadinil 
wnf.osdr~ aiby riąd przy łro~animcyi wiięcei 
uiw1zglęcfn.fa·t kiato~ików. Wnóose.k tein zmie 
rfony ros.W w ten sposób, że 'katolicy ma:
i'łt być osie.dlanil tam, gicliztie j'U!Ż są ksiię.ża 
111lemteocy. Wresz.de uichwaillono wyda
wać Wllas~ pismoi, które hę<l:.zil\! wy.c.h-Otdzi-
ło oo dwa tygoon!i e. · 

Zatem, łalk wi1d~my,, m'errncy karoffi1cy 
w I(sięstwfo Poznańskiem samii przyime.łą;, 
że · spe·lniono wszystko, co prag1nęili. Jak 
z:aś wy,gląda z nami·, Polakami· kaitol'hkarrnr, 
choćby tylko pod wzgh;d'em opiekr duaho
wne. ! 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Proces prasowy. Przed Izbą k~mą w 

Oliwkach stawal w środę dawn1ie:jszy re· 

Dnieć zaiezynalo. KSł:~d:z I(ule'biia1ka, 
oc'eraj~c pot z. czo.ta, sf.:adt nra kamiernrnych 
schodach przied gaill!ldem i wykrzt-1ldw~l · 
przecri1w fajirom 1i cygarom1, jako .głównej 

prlJY'Czyni.e 11l!ieszczęścia. An<lruszkaJ do 
:którego wikary· glównic się zwraicail', z.ai
wolail' z oburz;eniien1. - Jako ŻY'\'"O! jako 
żywo! fajktm nie pa]:l, nawet Wi sta:jni1 mn1ie 
n11e byito, ·gdly się wszcząt poiar !... By~em 
m górze u panńicz&w}. nielch sa1mi1 powl]edrzą.. 
A kto to ntieszcxęśc'.ie sprawi~., też wi·e'm„. 

Jnlan 'X H-emykii·em zeszh z daiclnu i 
zlb!litylD s:-ę db wf.karego. 

- Ofcze dobrddzci·e!u! - przemówil 
Hen.rYk- proszę o sló~ rozmowy sam 
:na: sann. Żądam rady oo debt:e. Przed 
dwoma dnliami gdym wrncal z: BobrYITTiec, 
M:aizu rowfc.z strzeli1 do mnk Lasce Bożej 
fi kaiwiafJrowi blachy zawdzi~~ żydlie. 
Mam w ręku dowooy, że on to uczynit 

I(sią-dz. zaJlamaił ręce. Hen.ryk mówil 
dałeii. 

- Gdy stadntlai się zaipalit<Ą wiybii:egając 
g.a z nl:eJ sch wycwem także... Ma'Zlllrow i
cza. .. Tu - wska~t :na krnnórkę - Si'.ied;zi 
mviązamiy. Co mam rol:ić ? Czy oddiać gu 
w ręce sądu?... Mów o.i.cze! Raz niech 
się to prześlaOOwanQe skończy!... 

Ksiądz s:ę za'myś'.: t 
- Pytasz sie kaplatnai o to, czyi nai sza

bonym zemsty masz sxuk'11ć ? ... - qdpart. 
- Sluga Chrystusai nie mdże ci ·ina.c~eti od
pcr.w:led.z[e.ć te.no: przebal<nJ !. . . A ieidook 
puścić go bezkairniie, aby znów• się :zmęcat 
nad! watni, nie można. Czekatclie lil miPcz
ciit>. Wiem;, że Sława:yńsld niieSipolrojinie 

. rozpytu}e o zięcia w miaiste!c.Uui - pój{ifj 
do nltego„. l.J!Jczde nai nm~e. . . 

Henryk ru!.c nie odlpowiędzil<łl, pawed1 
~ tyhko t'rz:clcooać cr;y wi.ęzień nie uokkl 
~ '.7.l J !lłki.em pospieszy~ du s~stry. · 

daktor oopowncdzialny „Glosu ~klzkłtgo'1 

p. Kovro.lskr, oskarżony o obrazę urzędn: ·u 
ków k()palnialnych. re 

P. Kowalski zamieśdl w kw!ictruu br. i-: 
mowę pos.la: I(orfantego, '-VJ.--porwierlzfaną 
w sejmie prusk im, \V której to mowne za.1 
rzucano różnym urzędruikom przeku-pshvo.c:Ja 
t. j. że brat~ oo mb-Otnik'ó\V' lapó-wkL Urz~-od4 
drvicy czuN się tern obra.żtni i stawt~ \\'l.nfo.go 
sek o ukar.aJnie. '},e 

Po przeczytaniu zapisków stenograf. b 
czny-ch mów pp. I(o:rfantego., dr. Voltza i 11: 

milnistra Hanunersteina przystą1iooo do 
przestuchania śwfa<lków, którzy o ż.adn:y~h 
nadużyciach ze strony urzęd'ni'ków niemo. t 
glri oobie przypomnieć. Zabral-:glos proku. 
rator, który w dłuższej mo1w ie usi.rol\.vat b 
ll'dhwiodlnić <YSkar'ż.onemu przestępstv.no 1~ 
stawił wnil(}sek o 3 mies·iące wljęzlieniai. po. Z\ 
niewa.ż ta kara pieniężna byl.a:by ni.e"W-ystar 
czającą. w 

Poi &uższej .~ świetnej obronie p. dr.'.'-' 
Różańs.ki!cgo , który żądał u1\vofni:enrieni<i, 
.cofnął sóę sąd na na:ratlę, po któr.:u c gfos:t ~ 
'Wtyrok, skaz.u'}ący p. I(cwaL!~kllego Ti a mie. .11 

siąc \Vlięziienfa. a] 
Prze!\Viddlniczący uzasadnił \\"}'tok ten„ 11 

że paln Kowail'ski, je.folii utnieszcz:al mmv~ · 
p. 1(1orfan.teg01 w cailośd a o<llptClrn:e: wywt. ,, 
dy post(!! VoltzaJ ·~ mibl!istra: łfamJrnersteina 
tyfllro w urywkach z których czytelnicy nle 
m~ogol~ sob:·e rzeczywistego stanu rzeic.zy 
\V'YObr~:'6, dopuścit s~ę -czynu kairyg:od!ne. 
g.o. Lag.a<lz.ących oka1i cznOlścli" nfo mloii.ni i 

przyznać z tej przyczyny, że mdWY tab 
um1ieszicz:aine bez su.zegó~owełj, odlpralwy i 
iaklieli z strony ~ta V1oltza F mJ:niistra r. 

ttannmersti;;~'M do2*aify, mogly latw10 w 
pośród c:zyteinik-Ow wywolać falszy1wl! 
IT1U1li;emaini.c o stooua1k.aJch t ciężko obraizlJy 
u rzęd.nJ:ków. 

Dlatego, i' że paru K:o\v1aJsld byl jutź; ka. 
rainy za obrazę przez pras~, uz1!1'al sąd ikar~ 
lJf.·eniężm1 m ni-ewystar.cza,jącg ·ii mdw,yl, 
jak wyże9 wspamnianoi, miesiłą.c mezi:emi.a, 
koszta 1u ko'l'hf i·skatc odnośnych numerów 
„Glosu". 

W roctaw. ~,Bresłaiu·er Geri'1:.htszei. 
tung" w m1mJerZe 79 z dnia 5 bm. tak ~ 
o przochrzJcenfiu lrnowroda:wia:: 

„,Mi1aisto polmne na gi·psdwej skale v.· 
obtwodlz.Le rege!nlcyjnrym bytdg<Ysk{m im po. 
stra<l:ctć · starą swą n:aiziwę, której ott wl:ęceJ 
iak ośmi'UI v;t;Jeków z ahiwaitą nio:si. C<m ro 
fryt z.a bfaxen, który wpa~l pret'WSZy 'ttt 
tail~ waryaicki pomysł, że poLskie btz:mie. 
nie n.ruz.wy n(ie stosowttl:e dla nliemtl~ckiego 
miaista? J eżeM mleżar oo uirzędttit:z~ 
soom1u., to mądrzie rząd ucz.yn~ dclelli: go 
ztatmtąd przeaiiesd.e, by nie móg~ \\ttęce1 
igł!wpstw takkh popelnrać,, któfl~ n~1en'.JczY· 
źrni e w Po'LJłlaii<Skli em szk'Otl-ę iaJ Polakom ko. 
rzyść przy®is:Zą, które śmiesznoscfą wo
bec 'ca.lego świ!ata 1ruiemców okrywa-Jet I 
nfonaiwiść przeciw 1rJim l\v1zbudzalją. JeieR 
to byt tCZlOl'Wliek pryrw'atrw,. t-0 pow1mi O'b1· 
wa1teLe J)()!Starać s.ię o to, aiby ruajmruiJe~o 

Cecylii:a już · się uspokoi.fai. Si~ 
bladal il strap:10in.a najbrurctzłiei tern., że się 
Henryk musli'al jeszcze poka:zać. 

Piotr11ska, zaplakanai, przynil()IS.[a kaiWę 
z przypaloną śmi-etanką. ZatedWie talek~ 
postal\viJfa, zaicz-ętai wnet ręce łamać i la· 
meintmvać. · . 

- To nie kto inny., prosze pa:ftstwa, 
tyl~ ten: wisiielec Andruszkai, wszystkiiego 
nabro1l. Pewnie sobi,e fajeczkę PaJll. Ja 
zarw•sz:e mówłitarr1\1 że on ni,esz:częście spru
:wOOiz1. 

- Hotmsitw, serce nroje; - gdy~~ Z'l· 
p.ad,il!oi~ Anldruszka byl u nas. n.a gót-z:e. 

- Mógt \\-"Pierw og~eń zaprusz:yt!.„ 
Przecież tam n:kt n~le chQldZi~ rn:·e mieszka? 
Żeby. :zaś m1iato1 być podp1alone ?„„ co mY 
komu w.iI11n1? 

- M()ija ~i0trusi~, óclź spoc.Zlnif ! ~ ~ I 
s1a eeicy1rai. · I 

M:inęla: godziina, zarum z mliastai wrćti! 
w.Uk:ary. SpQlstrzegt'Szy go, Henryk \vt'J' 
bhegl prze'rd! dbm .i w ooiedizliik11! pocl#JiY· 
cfw<szy, 2aJprdw1aid.1'li:l <llo ogrodw. Wika1Y 
mi.al lz.y w ocza-ch. 

- Po'wliecl!z.iale).11! sna:wczyńs)dt'::rtU 
wiszystko - za'WX)fal. - Stary w~ so
b.ie 7J ·gtowy wyry.wa. Raz iehce zr~ro pa
ś.więdić, to znów chce go ratować - s-tra· 
cil przytomność ł roz:um. Musiałem <:$· 
kać, żeby ocll'lonął . l(on.iiec koń:cem chce 
zaiplooić, He ~iciie; gotów nai sie.bit i 
tl~ nLego, dać cyrograf. Byle ws.fy<IU nie 
mrail !... Btagi'4 aby go ratować. 

- W 1kh własnym . i.ntereaie ;nakiY 
z.a·chow.ać naj.glębszą, tajemnicę.. Skbfl) 
~ z.aJpad.niet udamy się ra:z1em do stariesr0· 

T~em ;ehckide, ojcze;, ~ 9fht 
przemówić do tego iZ'aicńca ... a ta ntnsi~ 
pąraldt.ić ślę siostry. 

(C1'\&' dalszy riast~.) 



' 1 • móil na radę mf.-ejską wywierać wp.ły
n;. ·u, aJbo JeżelL aro rn,a., by go postradat; bu 

raP. \\ielk~e n~e~pr-c-;;ze!1st\.\~aJ że ~-
r. -roc!a~nwt "'nyrob1 taką reputa'Cyę., 1a~~t 

n ·a znana Schllda. Da nas ślązatków ntic 
aiest to obojąinem, ?o 1?1imq, że In?WTo~ 

i(:Ja'.9-' w ilfll1e5 prowtnc~·1 pol<t.lio~y i d?śc 
~·oddal-On}~, pr~-y~z.a1.Mmy si~ uwiaJZać 
'(). 0 za nuas.to sąsred'nt'e, które Iub1my. Je
~eH ro feszcze możliwem, pow~n'rli rozsą<:lnj 

:. , bywatele postarać si-ę, by uchvtaJa rady 
i n!e.iski'.ej przechrzcenia lrn.10wrodawia na 

I) or~.e nsalz.a. n1e zo-stalia potwierdzoną! 
h hensalzia brzmi glup~o i podro.b:onio. Ci. 
. ·tórZY braH ud:zt:al \\'tern mizernem dz1ełe, 
. DY usunąć ośm!:fOwieko'\vą nazw~ poi,,y:~mi 
! byli w na1mnf cj popróbować. , czy s'. ·ę ndc 
i4tl urworzyć od'pomedniej niemi-e.ddeó. n.a-
. Z\\J\ która by nde by la ""Yciągniętą, ta!k jak 
r tI-Oht:nsaFza~ z języka dawno ub~egl'ych 
wi{~ów. lnoW1"{)daw jest podt wielu 

r '\\rzględa111rii orygirualnem miastem; niie za
!wży t() wiec na to, żeby mu narzuiclOlno 

;I ~1.3.Zwę , która conai:imnf ejsz.ci o.ryginainości 
. 11ie posi.ada. Zw0Je11111;'.cy nowego przezwa-
tu1a: piov.:fad.adą: m~iastoi jest wysoko pollo:żo

. 11e1n. ~ w roku 1871 znaik:Z'io1110 tam w zna
~ ~'!'ej glęb.okości potęin~ ~kbdy s:; l' ! n~-

wa v.~:-ęc naizrwa z.upeJme Jest U!Spramn-e<ll!
:\'ioną. Tego n.ie prz.eczymy. G<iyby jed-

11ak ktoś dzisfaj P'0\'>11i·e<lz.iaJ: nazw!lsko 
Wr()c/laW (BreS.łan.1) nfe mai najmruiejsizego 
sensu i brzmi z. stai\\riarłska, miasto rnaJ sfię 
na2Y\\'<ł'Ć „Oderlette'\ pionńew'a± leży nad 
(}drą a pod n~em znaj<lują s::ę wt:eltk~e po
kla<l'Y ilu (Lette), to byloby to ró\V'nież sto
sownem, a mimo t:o bezgranieczn1le głupuem 
t bczsensowem, tak J.ak ów Wlflóosek, by z 
foo~1.Hoc1.awia zroDić Hohensafaa. 

Z łnnyeh dzielnie. 
.lwów. W zairzą,<lz.re galkyjskkJt dóbr 

i lasów pa(1stwowych ·Od!kryto widlde rJ':e~ 
porządkL Siieptano o n~:Ch już. cd dawna. 
La>r~dl ten pozostał aiż <l·otqd o.srooą urzę
(b1.ików józefinski'ch, z ni>e:rniieckkh pro"Wiiin
cyi n.aisylarn.ych jeszcze dotąd języ
kaem wrzędowym jest tam jezyk nliemt:ie'cki. 
Obecny namiestrrik hr. Połocki· byl pi~r
wszym., który w1glądnąl w ku!litSy zarządu 
-Oóbr p.a:ństw-0wych, p(env.szą rzeczą ł>yfo, 
że nadcazal .aby lrorespondienJcyai że .sl.wżbą 
leśną , z. naszych łudrz.i się rekrutuiąc~. pro
\\ arlronq była w języku polskim. Pot~n 
·c·sadz:i,f taim j:edlneg-0 urzędJnrika· Poraka, aib:r 
.się przyglądnął calcU gospodrurce. Gospo
·daltika ta· byla taka, że pooo'Wnie urzęd~~lcy 
nieru~ec!Cy naladb\vywaH SC\\10je kif=szerui~. 
TakinnJ:ce aei z.aipewne ·nie tak prędlko .bę
-dą z.badan~, ·ale hi~ wykryto, te radroa R0:
·se111&-rtt, urzędlni:k wysoktl, drugi z urzędu 
dQst-ojnik zarzą.dttr., wyku.p.ywal· przez poid:
. stawinną osobę ch.itops'kie entclarwy leśne za 
ta.i1lie p:eu-1iądze ~ :na&tęp.nJe z tysCąc:ztn:ym 
procentem odsprwdaiwat je ·zairządiolwl 
dóbr paflstwowych. Namiestnik, nie ~IB
ilzją,c nai jego wysoką ram.gę, mrtychri:ast 
g'O SU!Spędd\val ii sprawe oo<fut sq,dlorwru kar
nemu.. Mi~dlzy. innych urzectn:!ków za1tzą
du d'óbr państwoych padl strach panik.11ny. 

WiadomoŚ<i ze świata. 
Niemcy. Smierć król-a· saskiego Jerze

-go <l0,ie gaz.etom powód do p.rzeg~ · ' ; ·o 
dwuletnicli rządvw, które nie był) tibyt 
SZW::~Ewe. Pod jego panow.ainrem zbr;:egla 
:ż011.1 następcy tronu ksi~żnai Ludwika To
skailSka z. kochankiem swym G.i1ron~m, 
a socyalaści zdQbyłi. praiwtc WS!Zystkie 
mandaty do parlamcmtu. N:~ dieszyl sie 
·zmarły .anf. wi·i;lką sla1wą ·U obcy.eh ani też 
m!'lośdą u polddaniych. Jak wiadotmJQ d!dm 
'królów saskikh i-est kato1:icld, lu<llrroś.ć z:aś 
Prze~'-G1.1Żnie protesta~drn. 

Z Rosyi. Proceint i;y<l>ów przyim<)rw.ia
nycl11 do untwersytetmv w Rzysy·~ ITI® być, 
fak dlonos.1 żargonowy „Frojnd'' podniesio
ny 1 już w tym roku przyiJęto pewtrlą - Hraść 
PCl!rtrad oz111acz.oną normę. ' 

W okręgu zakaispijsk1:1m, w czasie od 4 
ub 10 paźdz.ierni!ka nie. było nowego wy
J>a'Clku zaslabnięcia na 1chol1erę. W Balku 
ep~demr:a osfalbla;, mrę<lcy 4 a' 11 bm. za1oho
.row~ro 80 osób, a zmarl'o 53. W EJ.lizaiwet
rsol u. stwierdwno dnia 5 b. m. dwa wypald
kr cholery u osób, przybylych kołetiąi z 
Baku. W Sairatowlc oo 4 do 7 b. m. zia

·chorowalo 5 o'S6b, a zmairły 4. 
Także ,w kiilku ininych miefsoo\voś'Cfl:ich 

twierdzono kilka wtypaidików Ćhoifen\ któ
r·e x.aikońc·zyly się śmi.ercia. 

Z Austro-W ęa:ler. · Na po~fedzieniui sei-
111fll: ś.Pąz.ki~o wyw~zala ..się dyskusya w 
~Pt"itwie klas równolegly.ch slowioo'Skkh. 
W tej s1rawk przemawiait także pre-ziy
~t rządu kraiov.nego hr. Thuił, a ~pru1' 
Nieinc.y .POstawfil wniosek rragly ~cyt 

ażeby rząd zafatwil kwestye kla>S ró-wno
legfy.ch stowiańskkh !\V' sposób zgudnry z 
życzen'1am~ N~emców. Do dzisiejszego za~ 
larhv:ienia kwestyi Niiem-cy nJie ma~ą zaufa
nia, dlatego też spo<l.zXewają się,, że rz.ą<l, 
jak nairychlei postara s·ę w inny: sposób 
zapobiedz brakowi nauczycieH slowtań
ski·ch i zniesie obecruie klasy r6wnolegle 
w Opaw'ie i Cieszynie a w wyborze miej
sca dla przyszłego zakładu slO\vtańskiego, 
st~nowczo uwzględn~ interesy niem:eckk 
na Slązku. Wni()sek ten, który przyjętu 
\\1iększ.o.ścią glosmv, imieniem wszystkich 
stronniict\\ niem·eckich prosha"A·it poseł 
Pohl. 

Dzie'rlniJd opaw kie <lonoszą, że za
stępca ma:rszalka k1 '"· .vego w sejmie ślą
skim, kardynat dr. Kopp onegd.ali po polu
d'.n:'lL u<lal s'ę z Opa,wy <lo Wicd'n1~ ~by u
zyskać posłu;chanie u cesarzia i przoosta
\vlić mu zanfopokojenie •i nieza!d'Owioieuiie 
twd:n1QśC\i1 niemieckit;j na $Iąz.ku z racy[ za
łoż·enia klas równoteglych s.ło\vuatńskkh. 
l(s. Kopp postaJnO\\··it prz.edloż.yć cesarzowi 
wrniosek., uchwalony przez wię.kszość nie
miecką w scjmje, wni1osek, tąidia~ący uisu-

1ni:ęcia klas równioleglycll, a oprócz tc!gu 
wtra1osek niaigly, w. którym rząd jest we-
1,pwanry„ aby jak najszybciej załia'Lwił tę 
kw·estyę, \V sposób d!cidatni. dlai Niemców. 

Na1jpierw tal~;e nara:żoote się. w polity
ce d<:>stoin:kia· Kościoła kata]iickiego na nje
korzyść Je<ltnej strony, \\"iernych chyba ko
rzystrui'e n'ie w1ptynie na stosunek tejże do 
w ladzy dtrchown<~j. 

Gazety polskie piiszą, że te-go rocIBiaju 
wtrącanre się w spral\VY czysto \vte.w111ę
trz:n'e pod!d!ancgo pruskieg{)l, jest nfiesty.cha
nym wypaidtldem w <lz~eja10h politycmych 
Austryi i że dr. l(ocrber, jako pre.us mi
ru:strów, n:.e powinien lJOZ\v·oE)~ na to~ afby 
ks. l(opp w te} sprawfre głos zabi:erail . 

Z Ameryki. W e<llU'g statystyki: u1rzę

d1ow:elj Stanów Zje.dn<Yczon;yd~ wskurt:ek 
wypaidików na kolejach w r. 1903 zgililęlo 
9,984 ludzi. Wogółe zaiś w· ostatniem dlzf:e
si-ęcioleciu zgt~nęlo w Stanradr wskutek ka
taistrof kole&-O!Wych 78.152 ht<lzi., liczba zaś 
okaleczonych je·st znacznie wyźsza~ 

Z Macedonfl. Sle.dztwo przepr-0war 
dz-0ne: w. sprarw.ie z.ama:chu ha:rndly bu!/gar
sl&eJ w Broidz.teJi wykazafo, że bramy kO
śclX>fa· zosta1y przedlziura.wkme kufamji i 
zniszczone s'.·ełc!erami. l(S!iądz. został zra~ 
1nfr0ny v,.ry imśdełe kulami rewołv..nerowcmr, 
a następnie za1b1ty r paktóty ru0:ta111li•; o- · 
tpzymał 59 pclmięć. Zostali· talkie zanuor
dowaurr· diw ar chloJ}i. żona ksfiędza. zosta
ła zastrzelona, na.stępn):e -sp3.11:01na. W edlc 
z:ez'rua!1 micsz.kaf1ców :\YSJ, bainid1ai byfa. bar
idizo ticz:ną i· zamierzal'ao i1 <l·aisze osoby z.a
bl::ć, te Jednak uciekły d-o Mcnasteru r schro 
. ntuy s.ię \Y. pa~a'cu: lYiskupim. Turcy wysta ... 
Ii odld1ział za'1edtw'ic z 20 zt.01:iJony toln~erzy. 
Odidizi.ar tein' wrócd, nikogo nr:r: śc.Jgiaj-ą-c. 

Z róJnycb słroa. 

clawiu UZll.anem rosta'o przez sądy ja;ko 
stowarzyszenie 1>0lityczne1 ponieważ obrn
dmv.alo nad lronieczoością pra\rn, maiące
go na celu ustanowienie sądów kupiec.kkh, 
a przew{)dn:czący skazanym na: karę pie
niężną, poniJeważ w obradach braly ud'zlal 
kobiety. Z J)O\VOOu tego ,,Berliner Taige
btatt" pisze: „Niedlugo nie będzie iuż w 
Prusach ani1 jednego st()fw:a.rzysze11ia, któ
reby 'J1ie byto w cezach \\ !adzy politycz
nenL Jeżeli naprzyklad stowarzyszcnlt! 
nauczycdi obradować bęCl:zie nad spr.2N.'<L 
komprom;·su szkD-lnego i \\Obce niego ja
kieś stanmv.:sko zajmie - jest qui o<l razu 
towarzystwem politycz:nem i musf wyklu
czyć z swego gr()na nauczycielki. J cżeli 
na zebra1ni.aich rohcz.ych będzie mo\va, o 
nowych! uklaidach ha:n<ll'°wych i. uichwa!l·o
ną petycyai o ja!k naj"W yższe cla na zboże 
- podcią~nie si~ to tcwarzystwo po-d ka
tegoryę polityczną~ Nawet towarzystwo 
gry w skata, gdyby wyslaiy petycyę o 
zmniejszenie stempla! na karty, mogą być 
pcxfoiągnięte po<li kategoryę politycznych! 
Zaprawd<; nie dl{) uwierzenia., j.akie <lzi:siaj 
panujl~ zamięsz.3.!nie piod względem pojęola 
~ .st9warzyszeni.a: polityczinego". 

Wy:w:odonu wBeriiner Tagebtattu" mn
simyi przyz111ać sfoszno'Ść, ale .ze swej stro
ny przypominamy mu ku nauce: ,.,Co tobie 
ni:e milin, nic czyń drugiemu!" Nasze t-0-
\.r.arzystwa przcślae.owane są na kaM1ym 
kroku j~iko· towarzystwa l}Olityczn·e, a 
„BerHner Tagehlatt" na ta1kie p.ostępmva
nie znaJa,z.1 zawsze tylko s.lmva uznania i 
poiehw.aty. 

Wesoły kącik. 
Mściwy służący. 

Stal siię fakt niieslycha111y ! Ca>ły pasz
tet strasburski znikl z szafy. Pani prze.pro
wa<l:zHai śl·edztw10 jakoojsurows.Z'e i prz.e
konał.a slię, że sprawcą z.niknięleia pasztetu 
byl siużący Jan. 

- Czrowiecze 1 - wofa pani oburz.o
rua· j. zdiumidna ·zaraizem - iakżeś mógł 
zjeść rnly pa.sztet? 

- Proszę parli' - odpo'Wi'ada: mśdwy 
slttżący - pan naz.\1.-.ał· mni.e niesl'u1sznie u,.. 
slem, musia~em przecież na cz:emś zlo'ść 

·\V'Y\"Virzeć ... 

.. Rozm.ailołci. 
Proces Mmri Sotnmiairli~ Przed S<k 

dem przysfęglyich w Turynie rozpocząr się 
oneg>d!aj jeden z naobardlz~1ej sensaicyjnych 
procesów, roistr.zyganyicih k'i'ed'yk.olwiek 
.przoz sądly włoskie. Chodzt o morderstwo 
dokonane w r. z. na •()!sobie hraibie.go Boo
martini-ego .. 

. Nai lawie oskarżonych zas1ladaiją: .o.d
\\·1eibt Tullio Mmril, syn! zais:łlufo1neg0i pro„ 
fesora uniwersytetu bdOińskileg:o, TeicdQ:»~n„ 
·dai Bornnartini', z d'omu Murri, s~ostrai TuJ„ 
l!ta, dr. Pht·s .N al di, dr. Karol Secchli· i· ·slu&5ą~ 
cai Bonmartinkh, Róża Borrettii. Rrnl'z1ina 

Backum. W szkole górniczei odDył · Banmairti.nkh pow1al'ał-<ł .nia św~~-tdików: ka1r
sr'.ę egzamin. 40 ocznim:v zrlla·fo egzamm, dyarn.lai Svaimpę;, arcybiskuJ>ai Bo.roni~ ge
upoważnliaJą'Cy ich za.rmowianita µosady ki'e nerata Pan~zzar<l!i.~ ~ Ern~stai Naitha1I1a, 
rovm.,ika kopalrn. wie.l!kiieigo ntstrza łóq; masofJs.kilch we Wlo-

Eicket. W środę przybędtzie ~iQ Ef- szech. Obmńcy za,~ Murrego ptOl\\.iOhJją si'ę 
okLa1 ks. łJiiskup dr. S.Chrrei~r. ze swojej strony na świadectw·o biskuipa 

Herne. W kopahii' f,Cłerget" z.ostał Cremony B(Ynomelle1g'OI, s-enatorów Baicce-
dlni.a 14 bm. okaleczony Rod.lak oosz Kazi- · Jeigta, Vil'Hara il Con<lronchego, Sróld 4D-tu 
nferz Szyrnaoowski. Po ci-ężki:ich c.ilerpie- , śwfadkóiw Teo<lolindy Brnnmairtin'i. zruaodu-
rJltacli mnr;Hł śp. Sz. w s.oboti: 1W pol'ud1I11i·e. }te się kHkanaście nazwisk czlic1n.kówi Ziil'a-
Zmarly poznstaiwil wn~. N. o. wi p. nych rooz(n arysbokratycmych. Dr. Nal-

S. 5. d~1 POl\Vloft.de si'e aJa! śwłiadectwo 60 osób, a 
Bez przerwy rrależy się starać o Po- · międ.z:y ~ntntymi· poola Alfons.ai Maire-scha1-

Z:%k3!ni~ „W~:aruwwi, Polskiemu" kzin.ych chi'eigo, dr. Secchi zaś nai świadlectw--o 14 
rmw.ych abonentów na li~topaó ii ·grudGlŁ-en. osób, śród. któryd1 wa:}duie Siię mJ:~l'ister 

Dortmund. Robotndk Mfohiał l(hrhts w- harncflu fi · ro1nictwai Rai\' a. Ogól.em WI sen
stał w fabryce K.fonnego przejechany D ci~- saic)'liniei tej sprawie silane przioo sąde.m 368 
żko porarrriQ.rry. świooków i bardzo znac-D.na liczbai rzecro-

Rubrort. Par:orw!cc 1-,ttameir" ztlłe.rzyl zinawreów rekarzy. Oskar;Wny-ch bnonią 
się z Fnnym statkiem. K)fifu ()Sóh z:e slwżby rraJslynmfoJ1Slt ad\v-0kacfi' wloscy. Ze wzglę-
patrw"cffiveJ odlnf::O'Sllo ramy. dru .nai osnbistości, jaiko też stamo~diska spo-

Wttrne. W lropaJ!ni: „Weme" zro.stali leczne oskarżony.eh I Ś\\'farlków prdces 
diwaj górnicy zasypanft„ Wydiobyto· już , ten budzi we Wloszed1 oibrzymi;e zalęcie. 
tyiliko zwlo.ki~ Ust z pod bieguna P<>tu&inowego. Do 

Kolonia. W siobortę w·rócH ks. karrdy- Borde.aiux przybyUist jednegQ z czJ.ornkmv 
mul dr. f'iscich'er d()ł swe1 sto·l'iicy. wyprawy Oharcot do p.otwdniorwego biegu· 

l(obł:encya. Przy Gottesberg zderzy- nal, inżyniera Pteneau. Pismo, d!aoowane z 
ty si~ poofa:\gr- t-0w~-0we. 6 wagonów w- ldhia 27-go . stycznia\, brzmi ~1 te slowa. 
sbtlo z<lr.uzgutaniych. ,,Teini list, jeśli 11adelklzie, przyniesre wam 

Vełbert. Tutejsi mularze streakiimą. i ostatnde wiaoomoścti o: nas, nie wątp:: t;i. czy 
~d'adą dzfesitciogo<lz.iJIDej pracy przy pfa- < go dostaniecie. Wlożyliśmy g-0 oo blasza
<.:Y 50 fen. za god'Zi!ne. nea ·Slkrzy111ki i przymOOO'\\l'aJi'śmy ~ d:o siu
• BerHu„ Dop&k~ stowarzys:z.etnia: poJ- : pai, wibitego oo miejscu wiidocznem na-cl 
ski.e, jaJdakobądi rodzaju, pod:ciągaly wla- brzegiem. JeśH jaku ryiba'k ją spostrze.że, 
dze pod kategoryę stowarzyszeń polityc:zi- · dowiecie sięJ1 że jesteśmy obecnie w 7,.ato-
nych1 prasai ni:emiecka przyklas.1dwa1a go- ce Orange. Czu'fcmy ~ę nreiłe - <lud10-
rąoo. Spra;wa ta na·bi'er" i·edłnak zupeił'nie wo 1 fyzy-cznie. Im bair.c:J:ziej z:bliiamy się 
ilnlnego w kh oczad1 ch.airakteru, sk-Oro •cho- ' clio upr~nionego celn,, tem większą mamy 
dz.r o sto~trlyszenia n-Lenrleclde. Towia-- : nadvie.ję ~ otuclle. Droga, którąśmy J)rze
~ pomocników łla.ndiowycll w Wro- byf]J Cap Ho~1, wspaniała pod \Vilgkdiem 

krajobrazów, kanaly Patagcnii robią. wra
żenie wprost cz.arc<lzie.iskk. W zatoce 
Orange zin!-Owala w r. 1882 francus.kai vty
prawa „Romanche'' . Obok ustarwicme1 
przez nią piramidy wbijaimy slup 1..., 
skrzynk~ za'\derającą list nin iejszy. Wła
ściwie nasza; wyprawa jesz ..... ze się nie roz
p0częta. a zacznie sic dopiero z. chwil~. gdy 
stąd wyruszymy, aby walczyć z - Nie
wiaidom .... 1. Gotowi je t~śmy na w'Sz~ stko, 
byle <lopią '. elu. Te.n list powie rzam lo
sow~ . ży:::ząc z ca:egn serca, aby doszedł 
do kraju i obwieśc i ł na:szym rodzinom, że 
żyjemy t jest ;:śmy d obrej myśl i. Adieu'·„ 

Ostatnie wiad . mośc·. 
C h a r b i n. Powrócił tudotąd namie

stnik Aieksłejew. 
P r a g a. Podczas de.monstracyi rn· 

botników przyszło dn starcia z policyą. Ze
branych rozpędzono. 

R z y m. Stronnictwa f;rzygotowuią 
s!ę do ponownych wyborów. Socyaliści 
agituią energicznie. 

Kalendarz. 
\Vtor~k, 18 paidzieru!lrn.: Lukasza ew. i :i.p., 

(Bratomił). 

ŚNda. 19 października.: l'iotrą z Alkant., Fer
dyn., (Zie:n 'J wit). 

S ł o ń c e ; wschodBi, t:achodl.'11 
Jutro. g. G m. 32 g. 4. m. óS 
Pojutrze. g. 6 m: 84 g. 4. m. GS 

s t a n p o go d y; w nit dzielę wy dnefl 
ładne powietrze. W poniedziałek rakżc. 

T e r m o m e t r wskazywa.ł wczoi:aj 12 w 
południe 8 stopni R. wyżej zoca. 

Tow. św. Jana Cłln. w Essen-Altoodorf 
o'Zlnajmia swyin członkom i1 Rodakom w 
Altendo.rf i okolky, iż urządzamy zabawę 
w 1nie>dz:ielę d~11i.a 23 paź:dzi'emika po pot o 
godz. 5 na sali pa;nai Post (I(aisergarten). 
O ticz:ny u<l'ziiat upra'Sza Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
dorroiSi. swiym czlonkom, ·iż w m:edtziclę dnia 
23 pai{]iziem1:ka· o gi0idz. 0 4 po pD<t. {l<lttę
d!Zie srę zebta1ni1e zwyiczaine na saH 1xH;1ie
dzeńh zaratz. przy koścelele kat. Zaipraisza 
się wszystkl:cb swn. R{)'<lakó.\\t, ·którzy od 
wojska wróci'li na stare mie!'Sce, a.by nas 
znowu' odwied'Zllć raiczyH. O jak nadlltcz
nLejszy udzfat uprasza się. Go:śd•e mile 
w;Xlz.Lani. Zarząd. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Bauk'au 
podatie do wraidomośd, liż od soboty 15 do 
niied'z1i·eFi 23 paźd\z1ier.n.ka mamy dwó~h ksit! 
ży z P clski , którzy b~<lą stucha'H spowie
dzi św. przez caiiy h11d2?'.eń. Na:boieństwo
z ka!Zani·an będ~l'e dl\v'a razy ,dzi.enrni1e1 d-o 
poludnia po Mszy św. o godz. 8 i }}O po
ludlrJ: u o godz. 6 katzan'ie aż do soborty. 
W s.o·botę przystępu.je Tow. św. l\..azim1ie
rm wspólnie do spo\Vi edzli św .. a w nie
dziel~ o Ko<lz. 7 rano wspóllnlie d:o Komunii 
św. CzlOlnkowLe winni się starw!'.ć z czapką 
i oznakiem tow. Chorąży zechcn przybyć 
z coorągW(ą na Mszę ŚW. 

Uwaga: W niedzkl~ 23 paździem\ika 
b~zie mresi;ęcz.nie. ztehra11Łe o godz . .04 po 
Pl(:ltl. O łiiczny, u dz.i.al w nahażef1 stwHe, w 
wspólrnej sµowue(ilzi św. także i, w zebr3111ju 
uprasza Zarząd. 

Wielki wiec polski w Horstermark 
<Ydbędzi e się w ruedz'ktę dn'~a 23 paźdzf·er
·nilka o g()dz. 4 po poi. \vs.tarej' S:1 lt naprm
ciwi gośdn!tlego p. MoHera, u'!. fischerstr. 
85. - miższe szczególy zostaną }e'SZCZe 

o~oszvne. - O lli'czny udzia;t prosi 
„Związek Polaków". 

Baezneić Laar ł o ·~ olłea 

FR. Sł.OMA, 
Najstarszy krawiec polski 

na okelfcę Rubrtn·t. 
N a p-01ę jeaienllf\ i aimOWf\ poleeam 

wielki wybór matfryi 
na ubrania, paletoty, burki i t. d. CMy 
b11rdM przystępne i • aiyetko elega.ncko 
odrobiooe. Za dobre le&eni.e gwarantuję. 

.Franciszek Słoma,. 
La.ar JlJ'Z') &,:~h ł'-4H'"t. 
ul. &.kóloa (Schu.lstr) 2( 



Tanie i ciekawe ksiązeczki 
powieśoitwe. 

Antoś z Skalina 30 fen. - Asem i króiowa 
duchów 40 fen. - Bajki, przepowiastki i po
vieści 40 fen. - Baśnie i powieści gminne 40 

ft7n. - BolesJaw (dalszy ciąg GenQl\Vefy) 50 
fon. - Bratobójca 40 fen. - Bukiet napi<;k. i 
r1aiciek. powiastek 40 fen.- Chata Wufa To
masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. ·
Cudowny los sieroty polskiej w Paryżu 40 fen. 
--Czemu dziad zaws1e dziadem, choć mu wszy
SCJ.' daia 20 fen. 

Na porto do każdei książki 5 fen. wi~cei. 
Dobry Franuś i zty I(osłt1~ l mr. - Dolin:i 

Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 fen. -
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen. - Eusta
chiusz 70 fen. - Gadu-gadu 30 fen. - Gawę
dziarz 50 fen. - Genowefa. 40 fen. - Gros Sy
nogarlicy 1 mr. - Olowa św. Barbary SO fen. 
- ttirlanda czyli zwyci<;stwo cnoty 40 fen. -
H!storya cudownego obrazu 10 fen. - Historya 
o Alim Babie 25 fen. - Historya ~ cierpli ,vej 
Gryzeldzie 20 fen. 

Historya o cierpliwej lielenie 10 fen. -
Historya o 11 królewiczach 20 fen. -- Jiistorya 
o królewiczu 40 fen. - liistorya '> sidr,1;u 
braciach zamienionych w kruki 20 fc11. - Hi
storya o Siedmiu Mędrcach 50 fen. - Historya 
o wiecznym żydzie 20 fen. - ttistorva •) Zloto
szku i Czerwon. 30 fen. - Jta z Togenlmrgu 30 
fen. -- Jaskinia Beatusa (z obrazkami) 1 1111. -

Jonek i niewidzialne szaty 20 fen. - K::itow11ie 
wie-zienia piekielnego 30 fen. - Klara -40 fen. 
- Kopciuszek. Powiastka o ~ferode 30 fen. --

Koszyk kwiatów 50 fen. - Kręte t!ror;i 80 
fen. - Królewna lioża 25 fen. 

Krótka historya dcuownego obra.rn 10 fen. 
Krzyżyk drcwnia!ly 20 fen. - J(sią·i.ka o 

ZP.bóicach 50 fen. - !(wiaty rnilości ! przyJaini 
50 fen. - Lampa czarodziejska 40 fen. -- Le
gendy 30 fen. - Listownik 50 fen. - Los sie
roty 30 fen. -Macocha 20 fen. - Ma~azrn za
baw przyjemnych 40 fen. - Marzana, histurya 
bardzo la.dna 30 fen. - Męki piekielne 13 fon. 
- Milowid. ttistorya o biednym p. 20 frn. -
Mistrz Twardowski 30 fen. - .Ml'ody :rnstelrdk 
(z obrazkami) 40 fen. 

Nauka wiary i obyczajów 
koieio·ła katoliekiego 

wyfożona obszernie, stwierdzona i objaśniona 
miejscci.mi z Pisma św., Ojców I(ościola przy
kla<lami z życia, oraz przewodnik życia dla ro
dzin chrześciai1skich. .Egzemplarz oprawny w 
pJótno angielskie, bogato ztocone wyciski z pu
del'kicm. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. 

Historya biblijna 
dla rodzin eh rzcściańskich czyli jasne a grunto
wne abiaśnienie dziejów Starego i Nowego Te
stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Stagra
czyński. Przeszfo 200 ślicznych rycin i 8 o
brazków kolorowych zdobi dzido, które się 
skfada z dwóch tomów. (Stary Testament w 
jed'nym tomie, a Narwy Testament w, drugim 
tomie). Cena za 2 tomy oprawne w płotno an
gielskie 18 mr., z przes. 18,50 mr. 

Wykład lekcyi i ewangelii. tt;t 
'księ-dza Goffiniego, na wszystkie niedziele i 
święta wraz z wyn:kającą ztąd nauką wiary i 
obyczajów i ~runto·w11em wyjaśnieniem roku 
kościelnego. Wielka księga o 976 stronach, z 
wielu pięknemi obrazkami, w mocnej oprawie, 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 

Wszędzie: Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

szczególnie pnlenif\ fałd u gotowych su
kien. -· Couy nnjtań'lze. Skora m1ługa. 
J:S'A-jlep;ize \vykonanie. 

Borlmmslm p<!rowa far1iernia 
i pralnia chemiczna. 

Jul. GaHuscblrn. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestclle hi·ermit bei dem Kaiscrli

chen Postamt ein .Excmplar der Zeitlmg 

„Wiarus Polski" aus BcclHm1 (Ze·ituilgs

pre:sLs tc 128) fiir die M·i..; rw.tc Nnycrnbcc n. 

Dtirnibcr 1904 und t.:alilc ~11 Ab01m1~mcnt 

tmcl Bcskllgcld 1 . 2~ Mk. 

Obigc- J .28 .Mk. crhaHen zu hab en be
t 

schcl~nigt. 

. . . " d. . • . • 190-ł. 

Kaiserl. Posiamt • • . • • . 

Sz:anownvm Rodabm Najlepsze })erki 
w Rauxel i okolicy dc-

n os:~:::d;::~k 1'JAGNUM BONUM 
na sta.cyę R„uxel. 

Zamówieni„ na. perki 
przyjm uje J óztf Lagódka 
w Rauxel A.-Str. nr. 1. 

Z sr.acunkiem 

J. Wierzbiński 
r; Schwerin. 

~domy 

(perki do jedzenia,) 

dobrze się trzymające .w sklepie, (żadne 

110lenclcrskie.) Worki po 150 'funtów za 
5,50 Dir. Czysta, pod gwarnncyą mąka 
jęczmienna ·worek 140 funtów po 10 Dl. 

Dostarc:ta na zamówienie fr. młeHlutlne 
w Herten, przy ulicy 
Augustatr. 4 i 4 L, w dom, poleca skład okopowizu i paszy. 
sprzedam każdy po 
17))0-0 mr., przy niskiaj 
wplaoie. 'łVllh. Drnx, 

Baczność Bruckhausen! 

Pierwszorzędny warsztat krawiet 
AD ~-.MA SLO 

ul. Griinstr. 10. w Bruckhausen, ul. Griinstr. 

WY 
prz (). Fr. l!łttrgt>«"~ 

Bochum, Hellweg 21 Reeklingh.· Bru eh~ Bochumerstr. 2BG. 

goooooooooaocccoooooococccoococcoco&o~coocoi 

Zwracam szanownym Rodakom w Brnckhausen i oko 
uwa"'ę, iż mam na skład7.iie rozmaite matcrye na porę jesie 
i zir~ową. Rozmaite materye na paletoty czarne i koloro 
Polecam się do wykony,,·ania ubrań, paleiotów, czarnare 
ubrań sokolskich, po jak najprzyst(ipniejszej cenie. WE"zy, 
zostaje wykonane tylko x trwałej materyi. 

Za akuratne odrobienie i dobry krój gwarantuję. 
Szanownym Towarnystwom dostarczam czapki maciej6· 

tylko z polskiej firmy. Zlecenia na prowincyę, wykony\\ 
w jak najkrótszym cza:iic. 

im 
„W 

o Podpisana Spółko. płaci od depozytów 40/o. Kapitał i 
. X procent wypłaca na każde żądanie. Poświadczenia odl.>io~ 
R ru wpłaconego 1 apitału - na życzenia odwrotną książeczki 
CS depozytowe - wysyla o:3obną pocztą. g 
8 Chełm~e (Bez. Drornberł!), dnia 12 X 1904. 8 
o .,.,,. • li 
g . .o.asa pozyczkt}~wa g 
g zap1sa~.a spółka z nieograniczną odpowicdzialnoścą O 
a (Erngetr. Genossenschaft m. unbe„chr. Haftflicl1t). 5l 
g J, Kozłowski. Ks. 8pycbft.fo ff1łn. .J. Jlielearek. S 
O~OOCQO~OOOOOCCODOOGOO COOCOOCOOOOCOOOOOCOOOCO 

Daczność 1 Sodingen-Bornig. Baczność! 
S.t:anownym Rodakom w Sodingcn-Bornig donos;r.ę uprzej

mie, iż założyłem tu przy ul. Szc"'ólne._j nr. 53. 

skład win, cygar i papierosów. 
Polecam tabakę do palenia i 7.ntia, takie piwo butelkowe, 

po-win::izowania, karty z widokami itd. 
Sprzedaję wszystko po jak najta11szych cenach, ażeby 

ssbie pozyskać jak największy· odbiorców. 
Staraniem moim będzie 8zan. Rodaków zawsze rzetelnie 

obsłużyć, to też sobie pozwolę szan. Rodaków poprosić o gor
liwe poparcie. 

Z wysokim szacunkiem 

Fruu~:ł~~ek Nowak, 
~otlingen~ Schulstr. nr. 53. 

~~~--~~~~~~~~-

~ • Cotylko wys:dy (QJ[QJ[Q)[Q)[Q](a 

ksic{żki do nabożeństwa: 

A -..vięc swój do swego nie do składu żydowskiego! 
Z szacunkiem 

Adam Słoma, polski krawiec 
w .Bruckhanseu, G rilnstr. nr. 10. 

Baczność! Baczność! 

SzanDwnym Rodakom w Oberhausen 
i okolicy d0111()szę, iż otworzyłem tutaj in
teres towarów kolonialnych, wina, trunków 
w butelkach itd. .Mam też koła d-0 jeżdżc~ 
nia, maszyny do szycia i do prania, tylko 
w najlepszych wyrobach pod gwarancyą. 
O rzetelną i punktualną usługę będę się 
stara!. I(ażdy z sz.an. Rodaków będzie ze ;.i. 
mnie za:dow'1Jcny. Proszę ni.ntiejszem o ~ 
laskawe względy i poparcie mojego przed- ,a 

~~ 
DO BOGA. Mały zgrabny format dla dzleol. 

POBOŻNE MODL V. Mały zgrabny formtll 
dla młodzieży. 

MÓOL\\1V SIĘ. Sredni format. 

• • • • 
siębiorstwa. ~ 

lł.laweln Kuśnierz. ..& ~ 
OBERHAUSEN, Bismarckstr. nr. 110. ..., m BOŻE BĄD~ MIŁOŚCIW. Powszechnil 

ceniona książka dla dorosłych, w zgrab-
nym formacie. ·~· ••••• „„ .... ~.fr<~•: m 

~~ 
m 
m 

BOŻE BĄDŹ MłtOŚCl\V. (Dl'Ukowau 
wiclkiemi, tłustcmi li terami.) 

ŚPIEWNIK KOŚCIELNY pod tytułem: 
~~1~~ ~@.iwt~ę;ęijj U. D.a'.S ~~J'• 
w~!!·'Y'gb!. Dlę§lD.t koiSloi~ll.myoll f 
zestawił do pobożnego użytku w kości• 
i w domu X. F. Odrowski, pleban w Ne.~ 
wrze, z dodaniem treści w el książki 
do nabożeństwa. - Dogodny format. 

ł:i i gustowna oprawa. Stron 368. 
~ ' ,, ' de ksl~ikl zaopatrzone s~ w aprobata PrzośwłetllfU 
Wiadi._ '• · \ ultj i starannie wykonano w gustownych oprawaał. 

Ods11rzadającym rozsełam na żądanie mój cennik. 
S. Suszczyński, Toruń (Thorn)a• 

Drukarnia nakładowa. introligat. i hurtown}' skład papiara. 

Wszystkie powyżej wymienione ksiązki 
są do nabycia 

w Księgarni Wiarusa Polskiego Bochum, 
Ualtheserstr. 17. 

w ks1qgarni Danielalrn. w '\lrsnne, ul. Dworco\Ya, 
w księgarni Jó~efoskiego w BN·ne > nl. Dwor

cowa 52. 
w ksiągarni Józefoskiego w Do1•tm11 .dzie, ul. 

N ortlstr. 
We wszystkich sldadach trzeba żądać ks~żek 
do nabozeństwa, wydanyrl1 przez Sylwestra 

Htrnzczyńskiego. 
Mi.B smqpa~~~ 
~~ 

Akuszerka polska w Oberha>tl$en 

Bochum, 
nlica Bluchcr::;tr. 46. 

n::q;rzeei. w .kośc. św J 6zcfa.. Nawrzyn Franka, &1arten, 1 

stncya Liitgendortmund, 
ulica Bismarckstr. 

.Y. dniem l paź(lz.i~1·uika osicdii
łmn sit~ jako ału.aszerka w Obcr
l1auscn, przy 111. Luis c n str. 20 blisko 
kopalni .,Conkordia'', sxyh IL Proszę u
pn1rjmic szano\Ync rodac:1.ki o popnucic, 
mc·go inte.rew. ?.; s~aemikicm 

BJ;llnownym Rodakom dono~zę, iż sprovrnchiłem 

M~ryanna Sobe~, 
w Oberhausen, Lui.:;enstr. 20. 
-------- ·---- - -

Polska k:raweowa 
po1eca. ~ię s.zau. Hocl~t~xel\. do s11ycia wszel
kiej gnrclerohy clnm~ki<'j podług :hmrnli 
i najnowszej mody. 

Pelagia Skowro!tska, Wanne, 
w domu p. E. Trichcl pn~y ul. Bnhn

ho f'.-:;fr. J Ofla. 

wiei i wybó11a -----

małeryi modnej,trwałej, na ubrania,spodnie.paletoty ,płaszcze ltd. 
Polecam także wielki wy bór bielizny, krawatów, kapeluszy, maciejówek, materyi 1111 

suknie fartuchy. obrusy, rQczniki1 na pościel ittl. Wszystko po dogodnej cenie. 
§olrnlskie uh1·ania wykornw~ po bu.rdzo nizkich cenach. Mam także ko· 

szulki i paski na składzie. 
Wawrzyn Franką w Bochum m Marten. 

·s 

1 

'<l 

J 



Nr. 24~. Bochum, środa 19-go paźdzłendka 1904. Bok 14. 

• pismo lc!dowe dla Polak6w na obczyźme, pMwięcone ~wiacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wycirodzi codziennie z wYiątki~m. dni .P~wiątecznycb: 
Przedplata kwartalna na poczcie 1 u hstowych wynosi 

mr SO fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 1 Wi~rus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYm 
w Imię · Boże zł Wiarę I DJczvznc l 

Za Inseraty Dlacl siQ za wiersz petytowy 15 feit., a za 
02loszenia zamieszczone prżc'd inseratami 40 fen. Kłt> 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Lisly do „Wiarusa 
Polskie5to" należy frankować l po.dać w nich dokla4-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszą~ego. R.tkopisów. sie nie zwraca. 

k · · K · · 'd · s1'P. ,,.. Bochum. P.rzy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. -~ Redakcya, Dru arma 1 s1ęgarma znaJ UJe ~ •• 

g 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
ciyć się pozwoli! 

z wypadliow dnia. 
Bojkotowanie polskich towarzystw w Bo-

chum. · 

Nie tcuk dJa:\vtrJ.:o: te.inu, jak 'bodmmsikie 
towa·rzyst·wo św. Ba·rbary ba•rdzio ditugo 
111Je mC!g-lo uzyskać 1akah1 na posied:zerr.~ai, 
&ęki· u1ianej „trotsk~cwości" pot:lcyi. Te
rJ:Z ()trzymały za:rz.ądy to'wairzystw: św. 
AndrzeJa1, K·ołai śpieiwtt1· ~ łlalkia", ~,Sokola" 
.oraz „Salm1cypomacy", od: swego no\Vfego 
ogospOOla:rza{, który łolka.ł przeij:ął, łiisty reko
m!eintdl0rw13.!nle, w który~ch teniże dlo1no:si, że 
1-,aooe trnwla!11z:yistwi0 nll'e będlz:ie mf.taillc( u 
nrego piQl5!:eld'Z1eń a swą W'~a'S111.tość maJą to
warzyst~ <Clio środy (w 5 dln!:ach) us:u1niąć. 

Musi~TIIY tu ZiapY't1a6, czy to prnwd31, co 
siobie opmvli:aid<lUą, że polic,ya tylko1 pod 
tym W1a!rumJdem niOIWemu w faścidebo1wll' ·11e
:staurncyii chce dlaić konsens na ·w1yszynik, 
je.żeN in.Je d!a: 'SIW1C.·g'-O lokiaLu pol>S.\d.m to!\\l'a
rzystwom nia posied'Zenia. 

Gdyby pogłoska ta ml:afa się dki'.llZ'ać 
prawdziwą;, to takie postępo\.Yaidie m

·zw~ć by trzieba nieslychainem beZ?prttwnem. 
W takJim razi:e muisiełi'byśmy zapytać: czy 
;poky1a nie ma in.ile lepszeg<J d:o cz~n'ienfa, 
. naid 'SZJykam:owcmie Pu1a!kóW'. ornz kh to
wairzystw? 

Czekiamy ma zaprzeczenCe 'krąz1ących 
pogfl()lsek. 

Telegramy. 
l\\a h s ko w. Dziś rano opuści flo

·ta rosyjska morze bałtyckie. 
B e r l 1i n. Włtboje 5 października o

gfosiłf bunt ogólny przeciw nfomcom. 
Ber I i n. Uroczystości żałobne z po

wodu śmierci króla saskiiego odbędą się w 
· -środę. Cesarz niemiecki będzie także e>be

·Cny, 

Be r I i n. Jenerał Trotha donosi, że 
kolumna Dcimlinga rozbiła znaczne bandy 
ltererosów i zabrała 350 sztuk bydła roga
tego, 

P e t e r s b u r' g. Walka nie ustała 
dotąd, lecz toczy się zawsze w całej pełni. 
Nadeszły wfadomości o korzyściach od
niesinnycb przetZ Rosyan, którzy zdobyli 
ważne stanowisko japiońskie i kilkanaście 
'lrlllat. 

Polacy 
~. 

na obczyźnie. 
Dortmund. W ·zeszlą niedz.U.ełt.: odlbyl 

się w Dortrrnmd:ziie wiec „Zie<:lli1ioiczienia 
zawodowe-go polsJdegQ" w sam p. Jankmv
skiego. WiecoWi przewocliniczyl dlruh 
.Mtyna1rczyk z Dortmu.ndu. 

W spra.wie ongani1Z.acyti zawodowej 
iPrzemawial:i d'ruhowic St-olpe i Korpus z 
.Bochum. Kozlowski, Kędlziora a Druź,nie)"'
"3iki z Dortmundu. Nai czroITT!ków zgltois1~0 
się kiłkunaistu Rodaków. Męża!tnli za;ufama 
:zostali -0b'rairi·: Pilotr Jem.trasz.aki, Dor~
muncI:. ul. Westerbleistr. 81 .i Pi-Otr Zilelm
cai, Do·rtmwnd Ostermerstr. 69. 

Rodacy ~:esz'kający w1 Dortmwndzile, 
chcąc wstąpić do naszej orga.t1!Izocyi, mogą 
st°•(} każdej chwiili u wyżej wymiendooych 
mężów zalufanna zgłosić na członków. Ro.
·daicy wstępuJmy dlo naszej org2ITT\'Zaic:'Yr pol
:ski~i, bo przez. to możemy tylko sobie na!S7 
b)'lt polepszyć. Szcześć Boże! . 

W1ec<>WłUk. 
..,_~ ........ „ .~./~~um 

. .a- -s:~~~„ 

l 

Wlec w· Dyseldarfte 
Z\vo1al11iY \V ·sprnwi1e l()P'iekD duchowtnei 
przez utworzoirny w tym celu· komitet z.a
giaM p. Chwfałkowski z Dyseldorfn, którt 
gQ też wCęks'Zością głosów obrano przerwo. 
dnkzqcy.m obrad; zastępował 1go p. Kcle·n
da urząd sek'retarza o'bjąl na życzemi\:' 
wi~co:wtrLiików p. Michał Kw1ta1k-0wskv :~ 
Bochum, lal\\1n;1kami obram.o pp. Bąkai, Szy
mańskiego, Strzyżews.kl;ego. i' K-0'1.1ani0\Y
skiieg-0. 

Na temat „Polacy a -opieka duicho'\\1na" 
przemówił p. Żntliski z DDrtrmmd11. Ws.ka
zawszy nar kongres Marya1f1ski1, U'bole'wa: 
naidl o.zfębloŚia~ą wielu Polaków dha wiary 
kato1idóei, potrąci! o ks. G!i!pczyński·ego i 
zaznaczył \V1 końcn, że trzeba pójść do 
wla!dz \\.~yi.Jszych, porniewaiż starami.a: cL!o
tychczasowe u wla'Clz tt"ższych byty bez
skuteczne. Palfl S\vitała z Dortmunic:h1 -m6-
wil o środkaich samoobrony;, które w tym 
przypadlku Sitw-0rzy zawiązać s;ę macący 
'komitet <lla spraw -Opieki duchd\mej. 

Naistępuje ()ibór komite;tu k>0ścielrncgo. 
Pa•n Sieradzki z Dysel<lorfu radzh wśród 
oklasków obierać tylko Judzi gDdnych u-
11zędfu: talk!iego a: .w.ięc mających żony Polki 
i wychowujących dzieci na P-0la!ków. 

Pan Kwria1tk.awski popierrując wy\\"Ody 
p. Sieraidztklego w1nosŁ o imienne gl'o$io\Ya 
nf'e nadl każdym ka!ndy<latem do rzeczclne
go komitetu. 

P.ain Swifala radzi obrać do komite.tn 
przewodni.czą.cy.eh i sekretarzy istndle1ą
cych w1 Dysełdorfie tO'\varzystw. . 

Im1enne'rn gt,01sowaniem obrami' zoistah 
na•stępuJący pp.: Stanisław l(olendla .. Wa
lenty Chwfatk<J\vskL Walenty Bąk. Mrchał 
MaćkdW')ak. Teodor Strzyżewski. Józ.ef 
K1iieJrble:\vs.ki. Feliks Strzyże.wski. Józ~f 
FHs.~koW1ski. Feliks Grobelny. Jain Dry
gas. lginaicy Szymański. Michał Dud21i~~· 
P'.tianc.i:Szek FllsikowskL A11;gust3„;n Fl:is1-
Jrowslw. Pa:wet DziklQwski- i Kumo'Ch, pre
ze1s T-01\v. św. Rqicha. 

Do następnego punktu programu ,;Ko
śdól a narodo\.V~ość" zaibrat g~os p. Mkhal 
K\\-i2atkawski z Bochum. Przechodząc za
da11J:a Kośdo1l:aJ kato·Uc'k~eigo wykaz:ywal 
mów~, ż·e prawie jedynie z winy .:"~fadz 

1duchoł\V1nych) wobec Pola:kó\V1 Koscwł za
d'a6 swych wype;in!1ać n i·e może. \Vi.arę, 
jej pral\.v<l:Y wt1eLJde, dbejmu1emy n1:e tyle ro
zumem, ile uczuciem, a tylko języlk oic.z:r
sty do. ser.ca prz~mm~1ic zctioren. Znainyi o
kó1nik b:skup~ raczej położenie pogorszy!, 
żą.<llamy zaś r&Wn-0upraiwn1i'enia z, h."11~11-
kami .nJ.emieckitmfu '\V kośdieleh 'którerrn cne
szą si1ę niemcy karoticy w Polsce. Niieste
ty aż do rujooawnego czaisu w Polsce„ st~n.: 
n'ictwa różl1'e z „Kmyerem Pd.Z'n:a:nsilcim 
na czde staiwialy nam przeszlrody w ·na
sz,yich sraraniaich, pisząc, że życzenfa1 tu
tejszych Polalków są wygór-OWanie. Wsika
zuj.ąc na.i przychy!tność mow'Y Kośd:ota k~ 
tołidkieg-0 dlJJ narodu polsk~e.g.o•, :W"Yraiz!l 
mÓWICai n!aid!zliejęl , że Ona ostaitec:zme spira
wiedliWIOść nam wymierzy ~ zaikońc:zył 
powtórzonym z zapałem przez ziebraJ~h 
okrziyikiem nia ·cześć panuj~ceig;o nam 0Jca 
św. H:uisa X. 

Pam Chwra!łkowskti przedstarwlila prze
b:eg stairań rc<lak&w w Dysekllorilie w 
spraiwie or.foki duchownej. Wynika z: nich:; 
że W. O. Konstamty najlepsze ŻY\\'ii chęcQ 
dla Potaików tamtetszych, dla których od
pra'Wli:al si.ę raiz. w m\i:esiąc po.Is.kie nai~~
stwo a któny je pragną co drnigą 1nl.iel<l:ziJ.e
l~. ie~z wszystko zależy jedly'ntie od wlaidlzy 
wyiŻsz.ej. 

o posluchaititu u O. K0nstantego refe
ruje p. Fli:sikó:w'Ski prz~~ąc od ·~1go
dtnego kapłana pozd1rowJe:n,ie. dla z~~~
ny.ch. Jest wi~c nad·zlejaJ, z.e w, oc~b:f'z-

szyim czaisie odbędz:ie s· ę dla Dyseld-O·rfu 
misya polska, o której bliższe sz,czególy 
późnkJ będą ogłosz<0.ne. 

Teraiz. przyichodzi pc1d obra<ly rezolu
cyai w sprawfo głośnego okóln:ta; b~·ku
JiJego, którą wrr.EO.sł i uz;asa<llnil p. : hal 
K\Yiatloowiskil z Bcchurn. 

R.ezolucya brzmi: 
NJed!awno o.glOSzono w gazeta 

nl·k biskupi, wed!pg którego 
I) Probos.zczow1~e m.ają s'.ę o ł<:> starać ~~ 

,.Polaicy mt:eli spnwb111ość dlG spmvredz1 
,,w Języ}(u orczystym, i aby wygfa.szano 
„od cz.asu do czasu kazania polskie, ale 
„tylko po południu. 

2) Unlkać trzeba wszystkiego, c-0by pod-
" ieca!o !ll:arodową ~d'eę pors'ką. 

3) Dz·ieei polskie wolno tylko w: języku nie
,1mLeckim przygGtowywać do Sa!kra-
11,mentćlW: Ś\Y. 

4) Nkcmu nie wD1no z~prowa<l'ztlć tz. Mszy 
,„polskiej ti. Mszy, polą.-cz1onej z po·łs'kim 
„śpiewem gdyż co ido teg01, decyzya tyl
~,ko, biskupowi przysługuje. 
.,Wobec tego, że jadrn katol'..cy Polacy 
„wed!lug wyraźnej woli Chrystusa Pana 
~,or.az. zgodntie z celami, d-0 których dąży 
nl(ośoiót kJatolkkii, mamy PI"a!WO przyro
„dz.c!nie 1i1 nadprzyrodzone do zupelm.:;go 
„rów1nouipra\vtriienia w kośdelG', taikże 
,.pod względem językowym, , w1ięc; my 
,,zebrani \\~ Dyscldorfie tego r. 16 pa:idz. 
„Polacy-katoKcy, ub.olewamy głęboko, 
.~że 1dkóln~k ta„!d wydany został t n.aju
„rnczyśoiej przec}w lliemu zakładaimy 
~ pr.otest do naszych wfa'Ciz blskupich, 
„prosząc w im· ę. sprawiedl'h\r"Ciścrl, o 
,.zmianę powyższego okćlttkai z uw1zglG
,,dnieru:em naszych życziei1 p.od/ wziglę-
1,dem op:eki dnchcnrneJ, które brzmr~: 

a) We wszystkkh grr.frnaich, w których Po
„lacy znajd~ują się w przew.aż.a;jącej wi:ę
t•kszości, w'itmo 1być 1nabc-żeństwo gM
'~ wne z śp;ewem polskim i' polsk1em ka
„zah1iem dla Balaków prze.znaczone.; 

b) we wszystlki·uh g.mi!nach, w których Po
„laicy ~ ruie'mcy mnJi.ej \Vjęcej w równej 
„Hcz.b(ie zamieszku1ą.. winno przy nalbo-
1 . że'1stwSe gtó\\.~nem na przemfan, ai wdęc 
,„co drugą nńedzńelę być polskle odnośnie 
,,niernftecklie kazanie i śpiew. Dla d!ru
„giei częśd powinno natenczas o ile moi
' .no:śic.t· być kazainr~e w qnnym czasiie; 

c) tam gdziie Polacy są ~'.c'zebnie slaJbs.i niż ' . ,,Nieme~. tecz mimo to' snn~ kolo~Hę 
· ,,tworzą, wi1nno nabożeństwo polsk!ie od
~~byWać się co n~edz1ielę przed połu
„dniem, przed a,lbo po glównem naibo
, ,że'1stwie; 

d) we wszystk~ch in'Ilydł gmuurn:ch, \V któ
„ rych istnieią polsil<'ie towarzystwa, oole
~.ży przynajmniej co miesiąc odprawiać 
,,polsklie naboże1istwo; 

e) .nauka przygotowaw:eza ·efo Spowiedzi i 
„,,l(om111nii· św. wiinna dzieciom ro~zi1ców 
,.polskf.ch być ndz.ie.laną w języku pol
„skiJn; 

f) Chrzty, śluby, pa.gr.zeby, powinny siię 
„odbywiać po polsku; 

1g) sz.cz.urplą Hczbę 1<h1-chownych: \\fi 111iemiec-
1ki'ch dyecezyach, którzy językiem pol

:,sk:im zupelni'.e dobrze wtadaJją,, pro~:my 
zwołnić od d•uszPasterstwai d1Ja: N1em-

n I .1,' ców i· wyłącznie dla Po ain.a\\o~ prze-
" ' . , k zmaczyć a więc też ustanow1c \\-1 o o-
'' 1kaich w których Polacy ficzrnUe mie-
" , . .sz.kają; 

h) d'ochowtnym polskim ze w·schodu, którzy 
z przyzwolel1'icm S\VYciłi księży brsku-

" b > ·~ ·~\.AA -t,PÓ"W'I byLiby gotow~ przy ye .fil.al ·Z~uuu1, 
~.aby przez dhlższy łub krótszy czas po
„,śwdędć sóe dusz.paisteiist'W'U! PoL:ilkÓ\\11, 
n prosimy. na to z:ezW10f.ić; 

i) k-OSZtaJ cfuszpasterstwa polskiego winny 
,.;pokrywać kasy kościełde. 

Palli Jgmł:cy Zn.ińsk'i z. DOrtnntndu· o-

Ś\Viiadczai, że rewlucya p. K wla'tkows1ciego 
mu się nie pod<>ba, że jest za ostrą(!). że 
zachodzi tam bezustannie wyraz „żąda
my", „żądamy" j zaleca inną rczohtcyę 
przyjętą na wie.cu w Delłwig, którą cidczy
tuje. 

Pairl M.ichal K wfatkmvsk.1 prz.ecrst::uwfa 
r-. · zcze swoją rez-0lucyę, wykamtlie, że 
w całej rezolucyi ani razu nie zachodżi wy
raz „żądamy", dal1ej rnzołuicy.a p. ŻnU1ń'Slkli.e
gio jest zawHai ii nie'jasna, ni·e wyfus.zcza 
""cale doktad:nie naszych życzeń, podiczas 
grly p.roisząic wymlie:nić prz.oc'ieiż w:1rnt1Jiśmy 
diokladini1e;, o co pmsi:my. WQ1be·c z:arzuta 
u1czyiru'.e1I1ego przez p. Żni'ńskbego, że reZJO.
lu.cyai p. I(wr:atkowsiki·ego rest za ostra, 
pod:oosr p. Kwfa:tJrowskJi glówne wly'raiże
nia swej rezol11cyi miiainawlidie: „ubolewa
my głęboko'' - grz1ecZJ1l~·ei ahybia "vy.raizlć 
się tutati 1n~e' można - :i' „prosimy wi imię 
sprawti.edliwoścf o uwzględnfonlie" - wń'ę-
1ce~ jak prosić także inie rn10<Żemy. 

Pm Znifrnki raz leszcze p.olecru S\\'10ją 
rez·olucyę zaznaczat.ąc, że autorem tej re
zolucyi Jest p. Swftala. (? !) 

W kio1ku1 zabiera jeszcze gtos p. Swi
talai i pr.o1s~ o pirzyjęc1~e obyctw&ch rn~ltl
cy.i. 

Wśród' ogó~nej Cliszy przystępuje prze
W•O·d'nl~czący dlO gfosowalnfa il chce nJadpł.erw 
oddlać poid git,owwMIJi·e rewlwcyę p. Żniń
sik1:iogo. Zerwały siię icdnalkorw10lŻ gtasy 'na
\\'\()lutjące do sprawiedl'i.w'Ośc~, bo rcwlucya 
p. K\\~:iatkows:kie:go '\Vpier:w była \\inih~1sio
na1, wLęc też nai.ipierw: nad intią trreba glo
sować. 

Przewodnicz.ący odldaije te<lly paid! glo
siOwainie rewlucyę p. Kwialtkowsikiiegio~ za 
którą wst.ańe ogromna większość; za re
ziolu;cyą p. Z111ińskieg:o, rraki1 którą następnie 
gto1sow1a1n:o:, podlniio1sla się tylko maJai lkx
ba, więc przewiodnLczący oglosil, ze re
zoJucyaJ p. KW1iatkmv'Skil1egio przyjętaj, re
zohtcyia p. .Żnińsiki·ego od'rz.'U1c:ooo. 

Obrady w\i.ecowe <llały dlo1Wó.d w.H
ldeg-0 wynoibienia md.aków w Dys.eldorne, 
a brało w nlkh u&:iai ()lko~o 350 w:ie1oo1wtrri
kaw. 

:lli·eśnią 11,Se11decz1na ma.'t'kou zalrończyl 
prze'WXJidhi'Czący rozprawy o gioid.z;. 7-met 

W sprawie wyborów w okręgu 
pszezyilsk O· rybnickim 

oglaszai sekretarz Polskiego I(omitetui Wy
borcz:ego dla Ślązka, co następuje: 

1. Decyizya oo do e\Ventwallllego zaiwt·e
rainii.a kompromisu z iooemi stronn!lctwami 
przysluguje Polsh.·iemu Centra•lmemu Komi
tet-0wv WY1borczemu - zoba•cz. § 10 Jl.IUlmer 
2 ustaw P. C. K. W. - Wobec tego zwró
cit się Polskit Komitet WyiboTczy dlai Sląz
kru do Polskiiego Centralne·go Komitetu 
Wyborczego z. prośbą o decyzyę w razie 
śaiślejszych wyborów mię<l1zy kalndrY!daitem 
centrowym a; rządowym, wyrażając ze 
swej stro!ly życzen:ie~ by Połskt Centralny 
Komitet Wyb'orC'zy wyd~„t ha:slo wstrzy
mywiania się od glosowanlia. Zyczern:e to 
wyrazu PolskJr Komitet Wyborczy dla 
Slązka z<l·ając sobie jak naj.doldadniej z te
·go sprawę li! dążąc d-0 teg'-0. by przy śdiśki
szyich wyboraich ks. dr. Stephalni przepad~. 

Uchwiala; nasz.a zwraicala się nie prze
aiwJm kam<llydatowi centrowemu. iako ta
kiemu ,tiecz przeciwko Qoobie kan<lydata. 
Powody wyh.Iszczono w obsz.emem p(ślnlie 
nadestanem P. C. K. W. 

Jed)'tn!Fe na wypadek, gd'yby 
1) Kam:.rtet centrowy się do 1Il)alSIZle!go 

Komitetu prz.ed. rozpocz~m glo~wania 
z prośbą o kompromis ŻWródt qraz gdyby 

2) l(omHet centrowiy robo'\\niązj1 się 
popterać naszego kandydata w raizie W
śteJszych wybor6w m!ędzy 111:m a lrorrser
wiatysią, 



poprosił Polski l(omitet Wy.borczy dla 
Slązka: o upoważnlie!Jl!ie <l-o zawarcia. kom
promdsu, zobaw:iązują ego nas oo gtoso
wania na ks. dra Stephana. 

II. Decyz:ri polskiego Ccntrałnego Ko
mitetu Wyborczego nie powrtarz.am, IX>niie
waż podatną. zostata we wszystklich p.:
smach polskkh. 

III. Ponieważ dccyzya nfo za'\.vlerala 
d'yrektnvy co do kwestyii, czy należy par
tyi1 centrowej kótnprarnis oharować, czy 
też odtzekać, aiż s.ię do nas z. pmp.azycyą 
ukladu' z\\~rócą;, przeto poprosit niż~ pod
pisany telegraf iczruie prezesa P. C. I(. W. 
o zakomunikowanie decyzy\ za'Pa<lłej w tej 
kwest)'li. Nadeszta OOIXY\viedź, że mamy 
dlz.!lalać odpow1lec:Lnlio do st-Osurnków. 

W lorach był w <lniiui wy.borów obec
ny WydZ!aJ z tona P. Kom. Wyb. dla S. 
wybra1ny a składający się z ks. prob. Pen
dZiatk~, p. Ad'Olfa Ligonia r miej podpisa
nego. l(omhtet centrowy do nas się nie 
zblfiżyl, mima, że mu wrLadomem bylo, iż się 
w lorach zm:aidmemy. 

Mając \rnhec tego .WQtność d!zial~ia 
uchwal!iJ Wyxizial kompromisu ze swei 
stronyi ll1tre pr'Oq:JIOITTiOwać ·i w:ydać haisto 
wstrzymwnl:a: sie od glosowmiai nai '\.V'ypa
dek ściślejszych wyborów międZy kandy
datem centrowym a rząoowym. 

IV. Po skończentjtu ·wyborów: gtów
n)"'c11 udali s!ę p. Ligioń i niiej podpjisany 
przed llokal wyborczy - do foka·lu s.amcgu 
wstęp byl ;wzbro:niony - i .zia:kdrmlinfilro
vrali zebratnym tamże ·wyboroom polskhn 
oraiz: reprezentaJntom ga.zet uchwla'lę Wy
dizti;aJu. Dalszego u.dizrail11 w agli'tacy:i: przie<l 
lokalem nie braliśmy ze względu na po
w:agę I(omitetu a specy,alntie przewodniczą
cego tegoż - ks. prob. Penw.ałka. -
Wiclzięc7.m.i. natomi.a~t byiłiśmlY reprezenrtan
tdm :gaz:et1 że prx& s'W'ą agita1eyę wiralfrto
wali dziataitnlOŚĆ członków kOmitctu! celll
trowego, którzy - w niektórych iprzypad
kach po'\.volując si~ n:aiwet na1 spokój sunr,ie
mf..e wi chr\viJlr Ślllilerci - \~rr po1'skkh 
wyr.borców do i"l()lsowiarr.Iia na ks. dr. Ste
phalna i demoraLi:zo.waPi w ten sposób Ua'·· 

sz.ą, orgrulf.zaicyę wyborczą. 
V. Sądzę, że powyższe Sitowa. w31aś.rrią 

dostareczn:ile czynnlO'Ść Wyd~afu. Ze 
względu na to atoli, i~ cześć prasy polskiej 
UCZY'IJi'la redaktorom „Górnoślą'Za!kai14 za
i:zut, iZ d'1.!1afali celem d0gooze.n1a osobii-steJ 
~ośd i nilech~ prreci\\ńko ks. dtr. Ste.pha
n-OKd ,po<lade nm1ejszeun do pubW.cznei v.iia
limn<>śd zap.aitrywalniia W~ilafU), które i}alc 
z uchwały 1xxwy:ieł pod nr. I. wymienblej 
wmka, od1powtiadiadq zupelrri.e zapatryWa
.n:iom wt:ęksrośd cal.ego .Polsk!iego K0111At.e
:tu Wyboncxego dla Slą!Zt~: 

1) Przyznaiemy, re wybory, ~lówne 
··\ltypradty dla lll!aS niepom~liJe ~ spodrzie
wailliśmy s!ę IW-130 gt<Ys:6w na ooszego 
:kandydata. 

2) Pak~, 1iiż ks. dr. Stephm tn'Zepadl, 
oopawiiaiPa z:e WZJglqkt na ~-yśątkowe wa
rutnJ<l', w 1<t6rYch ~ p.rzy i.vyhorateh ścl
sPei-szyclt z.nafdioWlalftśm)Ti, }ak \11.3ÓZ\llpefui.ej 
111alSVYtT11 inte:ncyom. U waż.amy inspektora 
Rzeisriitzkai za mni'clsze zl-e1 mhnQ, u jest 
kong.erwa1ystą. 

Cel powyższy roogflśmy osl@nąć w 

RESURREKTURI 
Powicdć 

f. t, l(ra6Zow'Skiqn. 
(Cłu dRlsey.) 

Z postainowi'eniem wyznaiw-a v.~y
stkiego posze.d4 eto CecyliS. 

- Ces~'U ! tobie zawdz.ięez:am WSZY
i'tko, ty iiastępujesz. ~m matkę ... Nie rno
WnY mieć dla ciebie ta;emniic. Zachowaj 
spokój i poslucha.L oo cl powfom. 

Ces:a spcjrzalai nań trwożnie. 
- Odym wraical od hrati~ 'lll0Cą 1 

zostate.m w !esie PQStrzelony w piersi' ... 
Szcześci.em P1l'<felko blasz~ od revrolwe
ru ocaliro mi' tycte. Wiem, .kto byt spra
wc~ za:maichu, ~dy'ż mam w ręku jawne 
dowody. 

- Nie potrze~ ml to ~dów! ... -
sxepn~ Cesi.a. 

- StaWiie pt>d'p.ali1 ton sam , ~ sredzi 
te~ zamłlli.~ty rw komórce, pod wsclro
~nr. 

Cesia zerw:ala sie z krzesła. 
- Henryku - zawol~I~ - to ~ę

k:sze illKeszczeście, jaki'c s~ nam przytrafić 
mogło. B<:tlzł~mTA mt.uszoniil go wydiać? 

- NPkt o -rticzem ~c wi'.e, prócz ·naSi ł 
kSf~ l(u~i. Mśdć st~ nie myślę, 
:pusz.c~ ~o, B!le musxQ ·~kojlność nasz~ 
~t. WJJooy ~mów.U ze Sta.'\VICZyń
s&dm. Srrie~(Zllly teU'al stary.h Chce. nam 
zaipładć. 

razie, gdyby wszyscy wyborcy się. byli 
wstrzyma!i odl głosowunia - dla tego ubo
lewamy nr.rl tern, 'iż cizcśóowo na. ks. d r. 
Stephana~ częściowo na inspektora Rzc
snitzka glosowaH. Gtosowanie na ks. dr. 
Stephana nastąpito naszem zdaniem"" sku
tek artykulów, ogłaszanych przed w;ybo
raJitl\i w „Kato~:ku", oraz w skutek agtita
cy~, rozwiniętej przez cztonków komitetu 
cantrmvcgo w ostatniej ch\viti bee na
szych wyborców. Do głosov.·ania ina in
spektom RzeSl~itzka tTlamaw;i.au wyborców 
polskich pp. Jan l(owalczyk 1i Jan Piechu
lek1 jak to sami oś,via<lczyfi - wMząc, Ż.! 

·c.zęść połsktch w:rborc&w groso\v<ala na 
ks. dr. Stephana, lecz chciell w te111 s})dsób 
•uównoważyć polskie glosy odd.aine n;i 
ceintro\vca ~ umożHwtić os!iągnięde celU\, do 
którego najpierw ·cały Polskd komitet w··y 4 

borczy dla Śłązka a następnhe tegoż Wy
dz rał dążyli. Celem tym n.tie byto oba·le
riic karnllydata centrowego jaJko takiego, 
[ecz obaletllie kandydatury ks. dr. Stepha-
na. 

KatO\\'ice, dnia 14. 10. 1904. 
Zygmunt Seyd~ 

sekretarz P. K. W. d. SL 

Proces posła Korfantego, 
W środę QdbY\vaI się w GLi,v:kach 

proces, jaki poseł Korfanty \V'ytoczyt o o
brazę redaktorowi centr()lweJ.i ,„Oberschł. 
V1olksstimme". która w m. 103 z roku ze
szlego pis.afa, że p. I(orfanty chodlzlł po wli
·cach w krzycząco ·cZefWT()nej krawatce w 
I(atowi'cach, ż-eby sobie przez. . czer.v1<Yną 
kraiw1atkę ~ 1oowo socyaltstów zjednać, 
by .go przy przysztych wyborach znmv 
poparli. Lecz tym r.azem ~.bracia socya.Ji
śai" już nie uwr~erzą czl'o;Wiiekowfl·, który 
ju,ż i u nkh pra\::ował, L na nh,go głosować 
1nre będą. · 

: .~GórllloSf~ak" talk opi::Suje przebieg 
procesu: 

.., Tera7.! się spr'a;wia wyjaiśITTJiia przez 
Ś\V1iad'kó\Vfi którzy reznawall pod'. przyslfę
gą. Oskarżony zawe~al niai świadfk:ów 
pana ra:dce poiicyjneg-o Madllera1 p. Adaima 
Napiera1sk~egą, p. Moraf'W'skiego !i żon-ę je
go f p. ad'wokata Seyd'ę z Katawti>c. Ci 
śv,;\IaJdkowie midi pod przysręgą potv.ri·e.r

'd'Zllć pk>tki1 .,ł(artoll1mwe"'. 
P. Madler ośwfadczy.f, że sam nk nie 

wdel) a o stosunkach p. l(orfam.tego z socya
lilstamł czytar tylko w gazetad~1 w „I(.ato
~Lku" i „Gazecie Robotnfrcz.ej"; dane arty
.ku.ty przytacza. P. dr. Seyda opctwiiadla, 
że p. l(orfanty nfe za\vtera1 lromprom!rsu z 
socyalistalmh, lecz uaynilo to polskie to
wairzystwo wyoor-cze z socyalistamd, "<ly 
ci pii'erwsi s~ 'ZlWróciH dlo Potaków. Pol
skie rowarzystv„·o wyborc~ uipowaWiiło 
p. l(orftmtego ctać zmm.e ośwrl~nie so
cyałistom. Tak p. I(orfanty i~ ie.za $

st~ p. HerrnstacH Z\.V'r~ią nai to U"'k1Q

g~ w centrowcy w Bawary.i z~'tlteraict 
k<:nnfprom!sy z wcyaiłistami a nikt óm z te'g)Q 
we rotii Z&rzutu. 

P. Napi1eraist~ redaktor naczemy „l\ą. 
toJlika", zemajt\ .że oglosz-~ o panui Kor
fa111!tym kores}WJUlid.eocyę oni (~pl.era!lsk:i) 
sam obrobił a umieścił' .a: prayslal mJJi Ją 

z l(ata\vi.; zastępca ,.l(arolika"~ p. Telesfor 
N<1wickł. P. Napi-eralski wl.ierzyl w praw„
d-ę tej koresJJ01I1dencyi. Nmvickicmu przy
ni·oslo tę wnaidomość d\\·u ludz.i z uli-cy, któ
r:rch p. Ncn.,~jcki sam n~e znal, jak mm o
ś\\·iatlczal. 

0\VJ'lll socya~istą, którego p. Korfa!nty 
rn:al naktonić, by pisał do zarządu pairtyi, 
3by usunęła p. Morawskiego z redaklcyi 
,,Ga.z.ety Roootnkzej" i odda.ta ią p. l(or
fant-emu, je.st p. Jan Neumann z l(rół. Hu
ty. 

P. Neumann, który oświadczył, że jest 
·socya~stą, pod przysięgą zezna~, że p. 
Korfanty, bav.-t:ąc oo wa'kaicya;ch u S\V~kh 
rodzticów, przy~hodzit do niego kUtPOwać 
cygara 1 niera1Z z nim móww o socya.H
stach. Nigdy atoVi nie nakla!11i'a1' go (Neu
maimiia) do pisanlia !listu do zarziądu pa:rtyi 
socyaillistyicznle.t, by od'.ię.Mi redakcyę ,,,Ga
zety Robotniczej" p. Morawsldemu;1 do 
zarządu niigdy też 111:e pisat tałdego listu, 
ai p. I(otfanty rf,rg<ly mt11 ni.e m6w'fl, że 
'Chciałby zostać reda!ktorem pisma socya
Eistyc.mego, przeciwnie p. l(orfanty nama
v.fał .go (Newnanna), aby opuiścit szeregi 
socyalli,stów, tak sarn.o żonę jego, ałe oo si~ 

. od siocyaltstów oawdeść nile pOZ:\\o~Olit 
Paatl Mo rawska nf.·c nie \viie -0 stoisurr

ka:ch p. Końa11tego z socyalilstami. 
P. Moraiwskr dfogo opowiia,dla o tem, 

re socyaNśći: chębnieby byli pozyskaj p. 
I(-0rfaintego dLa sieblie, że czynJ!H kr<JkD w 
tymi kierLlltlku Hd. 

P. Korfanty ra.iz w 1895 r. byt u pe
'.\vl'rlego akaoomi:ka z Królestwa\, do którego 
przybyf także Morawski. Prnedtem nre 
ZITTal Morawski p. KorfantegOj, taim mu go 
przed:stawiono: Moraiw'Skn prz}'TI)iósł' z so
bą kiorekty jednego muneru „Gazety Ro
botnlicua", którą ów pan, którego nazwiska 
wy.mlren~ć we może, odebrał i papraw.ial, 
.w cz.mn mu pomaga·ł l(orfanrt:yi, który 
dyskutowellt z owym abident.kiiem o for
mach gramatycznrych. Później Moral\v-ski 
z p. I(orfaintyun nrgdy sr~ ni~ spatka~ w 
BerW1IJJie:, p. K. ża&nyic,h J..oorekit .ni{! robil, do 
party:{ nie należal itd. 

Morawski opawiiada potem, ze gdy p, 
Korfanty byl redaktorem w „Oórtnośląza~ 
ku", to na u.Hey„ gdy spoi:lral .M-Orawisksi.e.
go, do 'nliegio przema\V'ti'ał, przybyJ do re
dakcyl „Gazety M()tnJiCz.el„ drwa razy ia
ko igość i t. d. 

P. Korfanty ośwj:adicz.yl, żL ·w1ćrnrczas 
przed 8 laty ja!ko nlltody akatlemilk byl u 
owego I(rót-e'W.la!ka:, !którego krolfilm prned
tem IXJ·mal i nrie zna.t iego chaJrakteru p0-
litycz111ego, na lroJa.cyri, * t.-e t..am .Morarwi
sldegio ·nie widłziail. Po lrola\:YV miody Kró
l-e"'1.'alk prosi~ gio (Korf.a!Btego), aiby z l1im 
po1echal na rraasto, bo on mai ie~e w 
mreśaie linteres. Udaliśmy się u.a wschód 
miasta, do peiwmego pomtieszkanńa - ·ani 
u:Ncy ani nrumeru sobie me przypomlnam 
- J tam jakiś pan, nie :wielm ~i<ś, czy to 
był Moralwsk~ przy;jąl nas. Król~ ko
l"Yi'O'W~ :nunller ,,Gazety Robotniczej~; IiY
tal mnie o zdaruia w sprawuch tlotyczącyich 
irantatyki, pau tern nrlc IJ!ie robi'iean Ani 
prze.cf tern anli potem n;gdy irk .nli·e mnailcm 
wspóbegd z socyruistam~. P. Mor&wsld 
~ myli, ~śli tu zezna.ie, iż dziaJ-0 &'..ę to w 

- I(tMiby grosz jego przyjąl? - łuzy którą czrowfok czuje stę prochem. Otd by 
·klnę.ta Ces!.a. - Henryku spł.a:mk1byś skę ! ·~ŚJllY obecni. wyroko\\i i spdmerriu. Dzi~-

- Przede mn~e o to me pasądza:s-zi?... kujcie f3Qgu ;za ro, że wiam d'ozwala tulli-
w szclalro Z:albe1Jprec2yć si~ mu~. , . kn.a;ć zemsty .n krzywdę przebae'Z)'ć. A.men. 

N~ te srowa v.-szed~ ksiądtz. Zwródl Przez. rały t)'Xilzier1 gastcoo resztk!i po,.. 
oczy na Cecyłi!ę. żaru. Lu~e mjęcl p[a1cą 1 nie dust-rz.egH 

- Wiem wszystko - wyrzekła. strzebcmcj komórkf. Nad w'.iieczorem Sla-
W1i.kary ode'tchnąl. wiczyńs}d prześlizgn3.ł ~ do r;alacu. Ho-
- Cót z niim ~ ·dhleie? _ ~pytał ryszkowie przez wrodzoną <leli:kaitność nri·e 

Henryk. chcieli! powi-ęksxać upokorzenia stroslmlne~ 
__._ _MJrśl~m, że ~@ znajd~ rozwście„ go próżnemt .wymów'kani. 

croinym; balem się, aby gdlzk~ g·~ .ta:- Praski· i' Andrnszka WJT.J)rowa®Ta wi~ 
·k!Jego lr.lie ~ 1 nfe JX>wieSil S:-ę. Ale nie'; fu.la przez ciemną s'iień do pustego saldnu, 
- z.upelnr..e npadil' n• duchu. Pliacze: o- gdlzie ksfaidz Ku'lebri'aka g~y cyrograf 
puścił go su<, a napa-dl strach. Sądl, had- ob.u po<l'Jisać ka:za1. Sl'awczyńsłcl chcial 
ba:, ubu-stwo, c~a praica. życia zmaroowa- ~ii·~ szkOOly WY'~lł.e z.a-
.tl!a. .. Ob~ z tcśclem pierwsz.e ~"'O mieH: płaicić., ak pf._eniędzy nie przyjęto. Maiizu-
pietitjldze. Obiecu~, że siię st'ld zurpeflnie rawticz uJ;>Ok:orzonyi, blady, w JłO<l:artych 
wyniosą i chea ®.ć za:pewlr4ienie p.iśmiem,- sukniach, ksi~za \V ręk~ catawa1, pfa-· 
n,e„. ~te. 

- Wyst:ai"CZy llml, oj.cze - ode~a,- - Mlźcle z Bog;lem - rzekt z.fmno wt-
ta ~ CecyJ!a: -- idy obaj ze Slawczyń- l<ary ~ ·idźcie z Bogiem ... Wszystko sJooii-
skim pQ(ijJiszą ze~n.ie:, stwłercłzone Ś\vfa
dectwem wiaszent. 

łforrryk skilni-e.n.)e.m głowy potwJ-erd;zil 
wanie siostry. 

- Prnebytism-y - rzeki k~ą;de; -
chwtłt;1, i'akai s\e w tydu htdtLkiem trafi.a 
rz.a<lko. Swarwbed:~ B<YLa: ma s'WlDJe 
drogln, któtych my n"...e w-Qimiy li celt; któ
rych file romm'femy. Rzadko sąd Jej tak 
jawnie pomsty szuka f tak -st e oo:.mwta'.t, jak 
d>zisi'a~. Ja "'W<>bec tegu, oo sl~ st&ł'o. pait~ 
z t~lf{)gl}, jakby wobec sily · Bolte.J, przed 

,czo.ne. 
W yjrzaił i&Szcze przeze<lrzwi1 żeby ~~ 

z 1cilm nie sDOt.kafil i dbu na dziedrzlin~c Vv'Y
pu.ścił. Takv rtiaiło ' ko;n1~ to d~e prze
śładb'w.antle Horyszk&w, a chocia2 ludzi'C 

'. ·moż'e się czegoś po dchu domyiśliali - mit
czaJl1<>. 

· , M.wrowkz trz·ecle~o dnia, zebrnJ ż<J
. ··~ ai matrątek ()(f}ctat teśc~~ aby go sprze
dał •t W'YtlJifćsl stę g'dtieś w i'mle okotice. 

Po tej strasznej niocy uiczuU slię wsmr
scy spokoińie}szymi. ttenrylk1 już lllie po~ 

m1eszkaruu owego kolegi na Ma11iemst · 
se. Bylem w redakcyl .,Gazety 
czci"', będąc już redaktorem ~,Górmoś 
'ka", dwa razy, raz, gdy mi' \Y'ytoczo!lQ 
ces, poszed~em tam starając się o mate 
odrw•odovry„ drugi raz zaprowa<l2Ji.lem vn 
pewnego pana, który mme o to pr-0sił i ,po: 

·mfałem ostrą dyskusyę, broniąd sp ie}i 

narodlowej. Żem sie witał ma uK1Cy z :kiil 
rawsk:.im w Katowicach, z teg-o ilJlie \\ i t' 
mu jesz.cze W'Y'óą,gać \moskólw, fu Je· tn< 
socy.alistą. Nieraz mówię i w itam ~ no 
ludźmt, którzy należą do obom kotr 
:v.·.a.tywlilego łub wołoomyśłnego, leci ·w< 
tego nikt mn;e nie poisąd'zi jesz-cze o n 
że należę lub sympaitY,XUję z tym lub O\\ · ~Y 
obozem. S 

Sąd zaizrraczyl, że oskarżony r~ 
nie byf w st~ prz.eprowadzić 00\\r cz 
prnv..xlJ1, ale ie przez kompromis, 'Zal\Ya; ..... v 
z socyalistami przed \\<-iybo!1am~1 w r .ie 
przeszłym r przez tQ, że p. Korfanty 
obecnym raz przed 8 laty przy kor}"g'Olj 
mi }e!dnegio nlllttleru "Gazety Rdbotn.'\ . 
dnaik zostal stwri.:erdzony lu.źny Z\\"-: 

(loser Z1li$ammeinhang) z socyaEistiwrm. 
skarżony <loofal' w obro.nri!e uiprawni10ny 
i1nteresów, jako cetntrowi-ec ma: prawo hr 
mć pairty1 centroweJ, którą zwalcza p. X 
fawt:y. Pom~wiaż p. l(orfanty .w p:t 
wszym term:inie oświ.aidlcz.ył, że ctz!Ui}e 
dk>tlmiętym tytko twrer<lzen.iem ,,Vo 
s~mc", ż:e byl spótpr.a300Wlfl~kti.ettn gai 

~ocya~stycxnycu, sąd' resztr\i a!rtykuhi 
nLe zajmuje. Aczkolwiek oskarżouy a 
prz.epr'.owadzill crowoou praJWdy, trwba 1I 

prZY2ll1Jać ochronę§ 193, że brem.U ja.ko cei · 
trowliec upra'W1tlianych .initeresów. Dia 
gio i.s:ąd ookaJrżiolneg.o uwałniia od,, wi:ITY\, .a ~ 
szta naklada1 sk<l!r"°.tącemu. P. l(orfan.ty* 
tychmiast zatożyt aipelaicyę. 

~ 

Kupujmy, co tylko możemy, u ~ 
skfch kucWw I przemysłowców. 

liłłnit polskie. i 
Z Prus Zachodniełl Warmii i Mazur 

Koźlin. Sąd przysię~łych ~kazał \\~ ~· 
blegly wtorek: wl~ci>dela Augusta &11e· 
ra za zamordowa11ie 17 lipca r. b. swegt 
~rxyd~la, ruii. karę śrntierdi. 

Miastko. Naiuczyciel Siewert w, Oe· 
wisen· ( ?) ima.Baizl ua swem p.ołlt wtieL'łci sta. 
rożytny .pierśctień naręczny z brotrlZrt, pJ

chodz.ący podobno z roku około 500 przd i· 

Chrystu~. Starożytność tę prz.e'Sklf ~ 
S. de: mureu'ni w Szczecinie. 

Z Wiei. Ks. Poznańlkiego. 
W~ia. Pan Mtirnłslń z c~ 

Wile· ku pil na \V<łalnclt od p. Tr-zeb!h'tskliiega 
&ctbra ryoersk.i:e Chw~libagow·6' za 390 cy. 
slęcy marek. 

I( ępoo. W IBś cyce rska, Dotrnlam:iln~ kt<m 
przed kilku d:ni'ałnlli hpilłai centrałnai a(g:eaJ· 

tura dóbr Drw~i ~ LaJ1liner w P~u. 
prz~la 'Ua wt.asność p. Markiew1craJ ł>Y· 
lego ad:mJJniistratora d:(1br kr. Żól~l.!· 
go.. 

trzebując Się obatw11ać, ~rostait ieszcz:e dni 
parc;. 

Pazostalo tyllro wrogie wsposo.bYe4lie 
niGVrsz.alka, ale ptze·dwt:o temu Cesilai -cz11• 
• w sobie srlę - pogaircfy„. 

NaJrawmeJszym do-~vodem, że kuiyn 
się kh zapar1J byro tDii że gidy cale sąsiedz· 
tw1Q, sklad-a1o ozinaikr wspólczwci:a: - on ani 
st<: Zlgłosi1, all'ri cLowdied:z:ta.l. I(ynłgl()ldtrwio 
nitc odzywali się taikże, lecz w. kJitka. dni 
ptzysliafil drze\\ro, potr.zebn:a dlO! b'U~1 
stC1J~ni, które u nk.h łeźalo oo d'aiwlnaJ przY· 
[ototvrane. Iir2'bra rówm.reż posµ!esxyl z 
gotowością d'Ost•czenia wsz;ysrkiieigo, co 
będzie potrzeba. Ale Cecyłi:a.1 ~~o
v..ot.ala, mów!icic, Ze '.łest mu nieskofk:Zenie 
wdzręc7Jną;, ale Już 1niczezo nlie potrzclJuje. 

Iienryik rn1aJ' odb':eżdżaq, gdy Cecyfta 
We.5zla OOi górę i czule spojrzawszy na 
J ulta, rzekła : · 

- Bradsz:kw! szk-01Cf:a cię n.a: ogrodni· 
ka. Nałeży oi szukać teraz. .funnlej drogi, 
wyżej pnowad~ej, Ja przy pomocy Pra~ 
~k~ mt>gę sre tutaa ~ lfrz.ątA.ć. A tY 
P<>kdZii·esz i będZies.z s.ifl hl*lcll. Wrem, 
że w d'aszy tego Pf'ai:ntesa Wrem, że ~ 
badwaj o mni.e nde z.apdmnkie. Dopóki 
obawa: złych hldzń di~żyta nadi nia.trnń przY· . ' znaJe, że n'ie mog-l'am pozostać tn· sattna· 
Ale te razi, J uiek InOte j.uż leclra:ć - i pde· 
dz:!.e !.., 

(Cf~ ~Y ll«stąpi.) 
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Gniezno. „Lech" pisze: Wiadomość, 
:\ :dlug której kiilku gospodarzy w1 Ja.rząb
:<O\\ :e zamierza sprzedać swe gospodar
:stwa komisw kolonliz.acyjncj, . pot":iier~ 

. .się . Jak daleko układy postąpiły, me whe-
ny. Donoszą nam jednak, że bardzo jest 
poż.ądanem, aiby się znaleźH kupcy Pola
~J1; a z pe\\'1rnośdą będz:ie mor'mai uratot\Vać 
Milka szmatów polskiej z~emL G-O'SJ>Oda.r-

twa, o które tu ch{)dz~, ob'c.jmuJą, 30 oo 80 
nór& i są w dobrym stan:ie; rola \Vydre-

110wan.a i nowe budyu-rki. 
Gniezn-0. Wieś rycerska Skrzctusze-

~-0, v:taisność N;emca Giiesego, zosta1a 
wczoraj przewlaszcroną komisyi koloniiza
..;yj11ej. Ostatnim właścicielem Pola:kiem 
Skrzetuszewa był paln Bolesław ..M.kkil 

KomJ[sya kol<mJzaicyjna tak wykurpiita 
częścią od Polaków częścią odi Nli!arniców 
. ~:i ększe madątki pmvitatu gr..~eź:nn.eń'skilego, 
_ie \V n1:emńeckich rękach prywatnych z 
·większy.eh dóbr poizoistają jeszcze tylko 
Zdziechowa, M~elno « Ry.bno ·sawLokie w 
posiadaniu rotlzJ:ny Wendiońów, Przys.'.ie
ka, własność landrata Dyonńsiusai, Dzia,~yf1, 
bar-011:a1 Sprengera i Strych.owo p. Iierr
mana. 

z polskkh posiedz;XcieH a~1i z. wie.Ikilch 
ooił z malych naszego IJ(>wta.tu żaden ju:ż 
~~ zóem'i kollontixacyi sprz.eckłć niemo 
:ie, oo cią.ż:ylaiby n.1a1 sprze.d:arwczyku· pogar
·<la }· p-rzekteństwo caleg.o pow(a1u ! 

Leszno. W czor.aj wybuchr wi1ełkD o
·g6 ei1 \V kamJLenicy ka:ptitaili:stki' J:bbocke i 
iintsxczy1 wietłd Stktad' pa1pi1er&w1, ks'.ąiżek 
itd. Dym zapetnrl. wszysflri:e pi'ętrai, talk że 
straż. ogniowa ogra:ruicz.yla. si:ę je<lyni.e do 
rntow<ll!1ia osób. - Wkrótce odbędzlie sic 
tu pubP1czne zebral!1ie celem z.aloieJ1iai Ban
ku łu<loweigo. Podobne zebrnnib odibę<lrz'i.e 
się rakże w Breamtie, równJie,ż celem założe 
niia1 Banku lu<loweg-Q dla Brerun.a; i okoky. 

.N~ jedno i drugie z,ebnurn1z prz.ybę.dziie h. 
·patra.n Wawrzyniak i u'Skutec:Zlnv WISZY-

stkie potrz.ełme przy z.aloże1~:u iorma.Lno-
śd. 

Wolsztyn. W <liru:u 19 bm. zalożooo w 
Wolsiztynre w Qibeaności patrona S~ek 

1k s. pra!l'atai W~l\Vrzy\lllitaka P()1ls:kt Bank Lu
<liOv.~·. Instytut ten w inaiszem rnr·asteczku 
;bardzo potrzebny, zwlasz.cza, że Polaków 
w mieście i oko~icy roraz wi~ej nap.tywa, 
~ Pclacy nie będą potrzełxrw~J~ odtąd swo
ich oszczędności w ttiemi·~"'ldch kasaich 
skl«dać, i w d~ym razie o I>QŻyczki u 
tydnże się dJoproszać. Prócz nowo zato-
. ioue:go baink:Uj, który w ni.ez.acfłul(.im .cza
sie sw·oią cZ'Y'J1,lIIDŚĆ rozwinio, m~y tutaj 
młeiską kasę oszczęd1lośd i: Vorsichuss
Verein, które J.nstytuty 'dość oob-rze. są ro

:'min:i~te i już zn:ac:it1ieml ka,Jlital.arnt pra
:1ti ą. 1\loże wtęc trndoo . będ'zie .nasz.emu 

,poFskk"'lnu łu<llówr na początek z niemiec
kiiemi kasamU konkurować, lecz przy p·o
parciu PokiJiów z czasem i n~ polski 
baink staJą i pev.11J1ą e-gzystencyą oobhe wy
rołJU. - WołsZ'tYfll dalw'nlie'i barolzo zn.iem,.. 
CZOQJY dzi;ś Już si~ 'Zml.czrue przeistoczył. 
'()dl pam tat naipJyiw Poiakówi się zr..vr:'ę
"-~a., a; miianowi.cie są, dOOre polskie oiko
'!fce. Io też połsklie interesai się mnoż'l 
i l"OIZw<ftaiią. . W jedne1 bran'iży mamy za 
'Wiele połshlch ~nteresów~ jia!k skfad~w ko
~<mfiałnych, z.a to w inn:ycl1 ·brainżiach brak 
połskk-h i:nteresów. Nie rooany bowiem 
Polaka) ga-rncara czyH pjecownfrk~. brak 
~Jsk:;iego ha.ndta zboża, hain.dfu b!arwatn-ego 
i Sktadu gotowej ~airdlerobyi d14! l'Udu wtiej
:O~lego. W tyd1 trz~h ostałtnilch br.mi&ch 
mmilalby n nais wiele ~.....a.Ja.ć. ponreważ 
W ~łrokcy prócz znacznych ~ich d!)l.. 
~1hfo·w"., jest bard'zo wiele polskich iOSc>O
darz.y d lu~'lli, którzy svro}e zboże i'Dno
Mercdm odstawiać 1 u: mich swu.i-e ~lip
na cZ}uiić muszą. Wpraw<liz!e masialhy 
Polak, kióry jeden Ju-b dmgi ,Wi rws~n!o
nych ill1'teresów chcila]'by u ~ otworzyć, 
w:t.ększym kąi.ta.lem dysponować, a<lv.ż 
kwpcy tutejsi nie mając poflSkiej koukurm
qt. się W3,'C1llwoh ma;j~tkówi dbrol:H~ i 
X:onkuren'Cyai z nłmfi na ra:Zl.i.:e m'e byłaby . 
łatwą Mamy przecież mięózlyi Polakami 
lud;zt facho'wyclt i ma..ietnych, którzy przy 
skrzętnej praicy i popa'fdu przez: swticb z 
CZ!a'Sem świetn-4 eicystencyą, IllOilibY so
bie WY\rOOić. Motże sit ~ ludJz.~.le cd
PQwiednj. 

Pozna4. Socyafilści. na seryo za.biiera
J ą się do robotłl!ików :J>Ol~iclt. W środ~ 
~<fibtył!a się ·zebra:nće . socy~U.'sJtY-cxne m Je-
2Ycach, w lok~ p. Sommera przy ul. Ja
Ó\\'\igi, a w czw~rtek J1laJ W. ~rbaraic.h w 
re.staur.acyi „pod bomb4". Na oby<l/wólch. 
Pi:en"J.a.w.ia)lta ~irt.Jtorka -4tr. ,Qo1lcl.e - ~
'\\1:aisem m6\vti4c, prze<::.fwniiczka polskich 
SQcyaJ~tów ~ o krzyw&ch Połakó'Wl pod 
~>iam.cm pruski"G!m, o Kota~h pols1dch., 
0 1\r::lecach prot~cydli, o· ciernoocile lu-
~' "''~-cego tri.ko w :ks1m ł1 e widu 

innych spra·wa~h. Referentka w znany o
beł.żywy sposób napada nai wszystko, co 
polskie narodowe i drw'ifa sobie z ludu pol
skiego. Na szczęściie nf e wielu ją, stuch.aJo, 
gdyż na Jeżycach byto tylko oko.to 30 wie
cowni:ków, a na W. Ga·rbarnch wszystkie
go razem „d\vunastu", w tych OCZY\v'iście 
przeważali „tawaTZ:ysze". Nasi st.ale po
\\fani stronić -0d w.szelkich pula~ek sacya
listyczinych. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Pożałowania godne ni·esziczę

ście spotkało w środę przed południem 16-
letlnilego ucznlia untro11:iga1barfl{i śp. Pa
wła Stei1berta:, który podczas śniadania u
siadł na oknJie a wychylit s'ię tak daileko, 
że straciwszy równowagę, spadl z dru
giego piętrai na podlwórziC. Lekarz 1naitych
mliast przywolany, stwtierdzil rozb!:de cza
szk·i, w skutek czego niesz.częśUwy zmarł 
krótko potem. 

Racibórz. Proces o pol'Skie k.5lążki. 
W ubiiegly pcmie&iailek toczyl się przed 
raiciborską i'z.bą karną proces prtelC'Jwko H·
stonoszow i' L. z Rybnika. Oskarżooemu 
zarzu1cano, że sprowoo!Zał z. l(r.aikowa pol
skie ksią:żk't modlirte·wne o treśai rzeik-OJmo 
da giW1altw pod!b:urz.ająicej. Proces wyto:c;i:y
la mu najprzó<l1 rybnicka prokuratoryai na 
Wnlimek urzędu clowegD, g~ie owe nie
be-z.pii:ecxne książki, zostały sikonfaskm:va!Tle. 
Tytul tych inkryminowanych książek byl 
następu§ący: ,„Tarcza pol·skau cz:yli! „Skarb 
dusz.y nrabOOnej". 

Sąd po dtu~ei naradZ:ie przyjął P:ler
wszy wtn~ose:k prokuratorai d ka~ait tloma
czowi odczytać najniebezpiecznjejsze m\~ej
scai owych 'ksii'ążek, lecz nie zdecydowal 
s: ę · d~finitywttiiie ·na kh sJmtnfiSllrorwwnie. 
Przychytiil si·ę tak samo do shirsznego żą
dalniai adrw. dr. Seydy E prxyz111at oskal"Zo
fl!emu zwrócenie wsz;ystklich 'kosztów, Iii u
wotnDt igo oo wszelk.li-ei winy, gd~ nil.e mD.ż
n~ mu· było udbwodnit,, żet wi·eooćaif, iż 
treść owych. książek jest tak p00buirzatiącm, 
że z.agraiia bezpieczeństwu państwai pru
skJ~o. •. 

WiadOłłloś<i ze śwłafa, 
Z Sakson:ll. W z.aml{u Pill!rHz. pdd 

Dreznem umarł w sobotę, jak to już; dono
&Hśmy, po krótkiem dlwule-tnve1m panowa
niu król saskii Jerzy. Był cm mJOctszym 
bratem z,marlego w roku 1902 bez~remie 
króla: Alberta i' po nrim też oł>.iąt tron sa
ski. Urodzony w roku 1832, ~wi~cil S.:ę 
act mlodoścr sllliŻbie wojskowej w w roku 
1866, jalf-.o ®wódca <lr~iei' cfyw~Z)i saskiej 
bral ud~rął .w wo}nie attistry.atl.Q-prusk;zj 
po strorn:e austrya'CkieiJ.. Ody @:ękr ~nk~r
wencyiJ ·ces:ama fnuroisz'ka Józefai, ~ któ
rym ląc:zyla go serdeczna ptżyjaźń SakSU
·nii~ unikln~ filsu, }akt spotkał Hanower i 
'dwa ksiest-wa. heslde, t. j. Wlciielenie tlo 
Pr.uis, a przystąp.iłai do zwńązku póitoorno
m>emieckiegl), ks.i'l:żQ Jerzy ~ziil się z 
OOWe'Jlli· stosm1k~ ~ iuż w następnej v.·oj
nie, fri!Ilcusko-niemiecki'ei, dowodził konr 

'tyn.geintem saskim, przylącronrym db 11 rmii 
pruskich. W ~u 1888 W.ill~rm II mia
nowa.l iO ,,)ekl'm#.tt"SXal!dem'• i ilnspek~
rem dru~ei arniiu nrem~iecłcirei, oo której · 
należą także wojska l(srę~ Poz:nd
sk:iie.io, W tym ch~terze z.marły ~ 
krotnie ~w,ilf w ·Pozrna1n.in, wi.iika'l atoli 
wszelkiej styczoości z żywfi\0-lem połskt:'m. 
OdlwJedizil on tam wprawdzie arcybiskupa 
ks. St&Dłewsdciego. Ztnll,rlry f>yl bowltm 
prz)fkliaidnym ka~em. 

T roilł sasłci o&}ąl po .Królu J erzy!Sil db
tychczasmvy lcrółewkz Pry&ryk Au.gust 
(Ja.n Lu<i.wrk Karol Gustaw Jerzy f'lPi'p) 1-
rodziany 2S mała: 1865 roku, a O\ŻeniiOaly! w 
Wied'Ititt dtn~ 21 ILstotJQda· 1891 roku 2' Lu
dwik~ Antoni.'ł .Mar~. córk~ bylego wieł
k~ego k~a toskańskńegn PCjrdynwi<la IV, 
Uirodro~ dnia 2 września 187D r. 1 a pu se
paracyi z ~żcm S'Wtim ni.OOZ:ącą tytt111 bra._ 
tl1ny Monrl!;i1oose. 

z rru#.!żeńst\va tego przybyto szesć
a!oro <łiieci: najstarszy jest w1 iich dru~ 
ksKtżę Jerzy, oo dwóch· lfu1i rnlJS.tę~ tronu 
saskiego, ur. w Dreźnie 15 styczn..ila: 1893. 
Inne c!Zileci k:róła Fryderyb Atl1gllsta na
zyrwaj-ą si(: Fryderyk l(m~. Ernst Hen 
ryk, M~.f~ta, M~'fl'tl Mkya i urod.2iona 
jll'i. po rozw-Ol<.i'ztie nl«'l2onk6'\V, .w cIDi,u „ 
nml!ia 1903 r. Ann;&. 

Krół Fry-O!cryQc A~ust ma ldlłroro ro- . 
cfaeństwa. 6ta1'sz.a' siostra księżnk:llłca Ma
tylda (Uir. 1863 roku) j-est me~; ~
dsza &ostra M~a J&zeła }est ma.l'7.on&:ą 
a·rcyk.Sięda O tona a.nstry.a.clń~; milbdszy 
brat J-a.n Jerzy o:iootlt>n~ fest z ksi~~ 
M~~ lza1>el4 w~rtembersk~; ffil}~y 
z c.iteig~ ltJdzefisłwa król~ kśł.iżę 

Maksymilian poświcdł się zawodo\\ i teo
l<YJicznemu i wyświęcił na księdza w dn-iu 
26 lipca 1896 r. 

Z wojny rosyjsko-Japol1skiej. O dal
szym ciągu boju nadszedlł w ponie.'dzjaiłek 
n.as.tępu(ący telegram z Petersburga:: Do
tychczas ostateczny wy.n:ilk ·walki nle zna
ny. Od rosyjskiego lewego skrzyx:Nai brak 
wLadosmośoi. Japończyic.y gtównfe skiiero
wali swe viys.irki prz.\:!ciw prnwemu skrzy
d'lw Rosyam, które p'.) śroidmv:ej w.alce z 
arm:ami. }enera1ów Oka .r Nodzai dę.żką po
n:iosło p.orażkę, lecz z.nO'Wu energi:czn;e wy 
ruiszyl'o dto walk1i. Zwlaszcza bit'WU! nad 
rzeką Szai przyrn>osfa oiężlde stra:ty. Je-
111erał Nodzu jest pono ciei.lko mamy(?) Po 
strooiie rosyjskiej straty byly ogromme.. 

W cz.ais.\\e w;ys.ylki powyższego sp.ra
woz<lianilai 'Walka trwiatai dtalei. Japończycy 
prowaidlzą bardlzo S1fone bombardlmvainie 
P~rtu: Arturn i prz.yptIB7X:xająi ni:e:i.i!Stanne 
ataki1 odi strniny lądu. Bombarolo\voo1e 
trw01lb 1()1c:U 12 bm., 2 godiz. po p-Ollud.iniu, d-0 
13 bm. 4 gcd!z. po p-olu<ltn.i u. 

Z S21a111gatiu <loooiSZą: Przy ostrzeDwa
tlli.u1 Portw Artu1r,a, .z;cJstal wojenln:Y okręt ro
syjsl<l' 1„Peireswiet", zirn:szc.zony ~ spiafil:t sie 
wskmtek. po.żanr, W2lnii<ecooego prziez jaipt0ń-
1l\Jile girain:aty. ,J~et\viizan" usil.lolW~ um
knąć z Portu Artura, lecz rnadaremn1te, 
Stoeissel :czy,nl\i wJd10czne przygioro~lni"'a 

dloi ostarteculej "\\'ialltl lro'Po La>atie~u. 

I róinvch stron. 
Langendreer. Dziieclm brow'.airzai Seer

ken zosta.il'o prze.techlaine prz:e!z wóz browa
ru Muser. Bied~cttw'O z,n1a-ła1z-to na mtiersci1 
śmierć. 

Da1rtm1mid. Roblotnik thrgedlorn został 
'W1 jed!ruej z fabryik tutejszy·ch. nii;ebez;pilOC'l.!n~e 
Pok al eczlOin y. 

Barop. Ził})rz.eczają z kół potw~!Olta-
nyd1~ jcl\Olb<y w. kiopalni' 11Lutlse\.. Tiileib:aiu" 
mr:a.oo z l 11iistopoolem m.pr:oostaić wydtoby
w.an:'a! węgl!i'. 

łlabioehorst. Dz.iś, w śrctłe o ·g'-0-0fz. 5 
pa JJfQł. przybY'\iaJ ks . . bi'Sllrup J11011aSter.skr 
d!ol Su<lerwi!Ch z. d)w;orca: Ra;uxel przez łfa
b'.tnghOlr.s't ~SaJ<:Ią.c. - ttab~~t u:icz;y '4000 
rrleszlk:aikÓ\.V., ntędey tytrnl aooo kait:o1i
ków, Przesz«> po!ow~ katolików twiorzą 
Pola.c;y. Jest z:amjair pobudlmvianF.ia łoościo
lo lratrotickiego w łiab~hors.4 'która to 
wteś ookży db pairafa He.nrricl1eln!blwg, na 
gir$ty {]Jyece.zyii: micrulsterskiier i· padler
\barns/Jdej. 

Bułmke. Na/bO;Ż.eństwo piołsk1e z b
zaniiieml będiZie t)Odczas l\'lf~y1; w tutejszyn1 
1kbśdel:e: W nie:d:zfoł~ 23 p.a1x!Zii·ernika e 
1gt~dz.. ;-:;.-4; wt m:!Stęime dni ~ do 30 .l)aŹ·
Clzierr:fk<t wyl~'Ilie k~aoo pl(}~ o go
dlz&nle 10 przed .pcJ!łdnicm. Porządek Mi
sw W1 aliiOO!xiiel~ 30 bm. wsianie z ·airnOOn.y 
ogl'~illlY· 

Mederschełden. W ln1d·e „Cbrl!otttell1-
h-ntte" dlostał się rnk>diy śłusami, l(urch pc
m'iędl'zy kótkai. W tej cfl.mlir ru:nął z roiZ
t~qaJnrą 1azlaMzką. 

Diilken„ Po!ż0.'r zniszcz:.vt przędza.hr.~ 
bav;r.el:n:y. Szkody ob!'CZadą 1J1ai 800 tys:~ 
Inr.a.rek. 

J(ołonla. Prz.edwcwraj ba'Vv":-1 tu król 
"'recki. 

Kołoma. W tułeaszym kośck.1e Mbno\.. 
rytaw rozb!Hi zkH.ilziierle ~arbook1 i1 Żahral.i 
.fi:eniądlze. · 

l(to nic nie czyta, :uie w~e~ co 51:-ę w 
śwtkcre ©iie'.ie. O wseysilciem moim.a się 
iedlnialk dbwtietllz:i~ z „VJiilamsa Pol'Sldelgo", 
to też TI!a:sir Szialn. Czytelnicy z.echcq, Roooi-

'kÓ'WI zachęcać clio zapi'Salll1:a P:sma naszego 
m ~t!o!padl il gm<lziień. 

Goch. Pe,vtlen ~ćtny wyskocxyt 
z wa1rOT11u, gdy po.ciaig byl w pel'nym btie
giw. Up.a<l1 pod kola wag'CCITLU, które mu 
gbwę oddęl'y. 

Volmarstei.n. On.eg<l:ad stwlĄt ma.igle po
ciąg osoboiw'Y' na 200 metrów oo stac}i'. m
tet;szej. Wszystko rz.1t.ci to $ę oo ddŁen. Po 
ronz.e przieduaid2.at się sJJCi~1e w:ól, któ
ry ani~ m~śla~ wy~ć z d1rogi pooiąg<Qlwi, 
dloc ll01romotywa dolrośnie giv.7:z~al, a i 
pociłrćlż:rui1 staralli si~ go spl'Olszyć \Wlanliem. 
Nti!c nie potmłQ1l-llo! Dop:ero fili~ z.diOfuno 
upairtego 1.vołu spęd/zU.e z tom kol-ejo\vtC.go. 

Rozmailołci. 
Hakatyzm na ~. Na<l.r~yser 

~Deutsches Theater" iiap:.sal s.ztu.ke te.a
trałną pod: tyt.ulem „Na Sełife\\ie". O}isu
je w niej stras.lny naturahrie k>s ko.kJini!sty 
nłemiteckiego i jego rodziny z pmvodn za
targu z· i)olskrim właśct!cieiem dóbr. 

Ostatnie wiadomości. 
Pe s z t. Prezes ministrów węaier

skłch Tisza oświadczył się stanowczo za 
obostrzeniem regulaminu obrad seilnu wę· 
Kierskiego. 

P e t e r s b u c g. Wojskami rosyjskie
mi, które wykonały z pomyśłnem skutklem 
atak na wzgórze pod Nanczłns, dowodził 
jenerał Meyendoń. 

R y b n i k. Tutejsza „Rybn1ker Ztg.'' 
donosi, iż posd centrowy fałtin zamierza 
złożyć swe mandaty poselskie do sejnw ł 
parlamentu. 

Kalendarz. 
Środa. 19 pridziernih: Piotra z Alkant., Fer-

dyn., (Ziemowit). · 

Ozwarte"k, 20 pai<Uiernika: \Vendelina, Jana 
KB.Dtego, (Budzisława). 

S ł o ń c e ; waehodzł., zachodzi, 
Jutro. g. 6 m. 32 g. 4. m. 58 
Pojutrze. g. 6 m: 34 g. 4. m. 56 

S t a n p o g o d y ; W poruedziałek cały dzień 
de1zcz. \Ve wtorek rakże. 

Term om et r wskazywał wczoraj 12 w 
południe 8 stopni R. wyżej z~ra.. 

·Od lletlak•yi. 
Panu Przybyle w Essen. W sprav:1t. 

tej zwróciliśmy się oo biura ,,Zjednoczema 
zarwodowego polskiego", }(tóre życzenia 
pańskie wypelnt 

Misy a polska w Dell wig 
rioopo:cx.nlie S:ię w rue®elę 23 paźwemi
ka ,j potf\V1ai do 30 paźdzcrnl,Mm. Nauki 
wygłosZ'One zostaną w niedzielę 23 i 30 
imidDernika o goe. 11 przed południem I 
o godz. 5 po południu. 

W dni powezednle będą aaukli o godz. 
9 przed połud1dem, a po południu o godz. 5 
I 8. 

Spnwfedź misyjna roZPO<:'znde się we 
wtorek 25 paźd'ZJienrulka o gOOiz.. 3 pa pol. 
W naistępne dlna b~iie siposO'bność dlQI spa
\wmi św. od ~dlz. 6 ~:o 11 przed po.I. i 
ad! 3 dlo 8 godz. IX) po.f. 

~odaków ~ Rodac-z1ki z DeUwig oraz 
~'ŻS/Złelj' i cfu.lszeJ oko[cy zachęca sćę da 
br~ łilcztnego nd.riaJ.'u w .Mtiisyi śv.·. 

Mi'Syę odprawią księża z arch~dlyecie
zy!j gruieinieńsko-petl'nańske:i. 

Wiec dla h vłników 
w Bruc!ihaa1s~na 

Ninlejszem zwraca się uwagę., rż w. 
niedztiele dtnfai 23 październtrka o godiz:. 113t2 
przed potud!niem odbędzie s'.~ nia salt p. 
Bnink.a1 przy uV:JCy Albrechtstr. wfoc ,;Zie
dntoczemhai" dła hutn1~6w, nai ktory się 
wsziystkich hrntn1ków z Bruok:hatt.rsen i o
!rołicy zaprasza. 

Po wittu od'bęcllzie si'f~ wspólllla· ko'nlie
re.ucya dla mętów zaiufaruia z Marrxlbh, 
łfamlbom, Buscbha~~, Neumiiftl r Iłrock
musen, nai który si~ wszyStkk:h m.ęł&w 
z.wfatni.a zaipra~a. 

,.,].Jednoczenie zawod9we połslde". 

Towarzystwo P,Jeclooiśe" w Bmc.kb.ausea 
u~ trzecią rocz.rricę swego istnienia 
w niedzielę 23 patdziiernika rb. na \\'tlelkiej 
sali p. Brink;a przy uky Aibre.chtstr,, polą
cZiOtnai z tańcem, gra, 00.'\v"'arzyską,. oraz 
strzelani:m do tairczy o nagrody, na którą 
wszystilnc.h R.odaków z Bru'ckhauWIJ.1 i1 o
~o&:cy, a sZ'czeigóD~ej towarzys.t·--a; potskJe 
Jatlro to ~,Sokót", P i-0tra i Pa'\vlai, Przemy
srowców z Bmckhausen, I(olo śpiewu „Je
dloość", Ś'\V. Ba·rbary z łiamborn, Kolo 
śµie\vu „Slowl-k''. Tow. f,\v . Sta:nislawai B. 
z: Manloh, l(obo śpie\\'.!U ,.Wanda", „So
kól", św. Ainrtmrie&"o z Laa r, jak najserdecz
nnęj się Zai>*~a. Począ.tck o god!z„ 4 po 
poi. Z a r z ą dl. 

·wiec polski 
dla Saksoaii, Altenbur1 w f(ippendorf. 

W niedzielę {fn[Q 23 paździemika r. b. 
odbędzie s!~ wiec pofski na sali p. Loui~ 
Kurt tteimersch w I( ippen<dorf~ o godz. 3 
.PO poi. s~. R~ów z całego ksi.ęstw:a, 
szcze.góime z KiVPendori, Brmsen i .Meu
selwitz ·I okolk:y nin~szem uprnejmie 2'a-

• pras~y. 

. Rodacy i Rodaczki, rolesz:cie się licz
me, bo "Mtżlłle b~ ohrndy, oraz i zał«le
n:te po.ble~ rowa rzystwa. O fak naHb-
nłe?szy rr~ ltr'osi · 

,,Zwf4tełt Polaków". 
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Z p()wodu powrotu w 
rodmnne atrony sprzedaj9 
warvstklr ........ 
i aprqty domowe. 
.Jakób Glo.-leLł, 
IIolthaueenbrnch, ul. l(a ... 

stropaka. nr. 37. 

Wiec Zjednoczenia zawodowego 
w Langendreer 

Tow. św. Stanlslawa K. w Katernberga 
donosi swym ęę onkom, iż podobało się Panu 
Bogu zabra.ć z tego świata po krótkich, lecz 
ciężkich cierpieniach naszego długo1ctnicgo 
członka i dawniejszego p1 zewodniczącego 

I 
I Polska kucharka 

p<>leca. si~ szan. Roda.
kom do pieczenia i go
towania na wesoła chrzci
ny itd. ProłZI~ uprzej
mie az&n Rodaków o 
poparcie. 

odbędzie się w niedz·i.el~ dnl'a 23 paiździer
IV.ka po poł. o godz. 4 na saH p. K{)·cha 
prz.y dworcu. Rodaków z Lanigemdreer, 
Weme i okoHcy prosimy o Lemy u<l'zi'at, 
ponieważ ·będą ważne sprawy tyczące nas 
robotników omawiane. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Diissel przy Dornap. 
Pli1erwszy wiec „Zjed'nocz.enia zawo

dowego polskiego" w Dilssel odhęd)z:ie si'ę 
dnia 23 paździ'ernAlka o god'z. ( ?) po pal. 
na sali p. J. Schmitz.a, przy kośaiełe ka:toli
ckim (stacya• kolejowa Domap). Na. w)~e:cu 
c1maJW1iane będą sprawy zwiąZ\ków zaiwo
dlowych w o·gó)nośd, a „Z,iednoczeinra za
wodowego poiskE·ego" w szczególoości. 
Rod'aików z Dilssel, Dorn:apt ttaniefurthi, 
Vohwi11kel, Aprath a okolicy uprasza Ol li
czny wclZial. 

ś. P• Zofia Grettzłtza, 
Alteneeaen Rahmstr.138. 

Antoniego Wyrwe. Z dalszych okolic:wy
atarczy napisn.~ kart~ 
docztowfł. 

Pogr~eb odbędzie się z domu żałoby z 
ulicy Heinrichstr. nr. U w czwartek, 20 t. m. 
o godzinie 8 zrana. 

Choroby 
łrnbłece, 

bra.k krwi, blednic~, rany 
na nogach, iyly kurczo
wo, leczyłam we wielu 
przypadkach ze akut~ 
klem. 

Uprasza się wszystkich członków o wzię· 

ZARZĄD •.. 
cie udzisłu w pogrzebie. ~-

wr11•• · Pani Wolff, 
BOCL UM, Kreuzstr. 15 
(w pobliżu dworca głó

wnego). 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

OBERŻ& 
w \1'ielkiena K•ff§t•łe Poznań. 

wraz z jedyni\ sali\ w miesćle fabryozncm 
od wieków l1tniejącw, w najlepszym biegu, 
wszystkta budynki oraz l!a.jezdne obery ma
syw budowane, jest dla atosunków familij
nych natychmiast rodakowi tło eprzeda.nia. 

„Samopomoc" 
towarzystwo samodzielnych kupców 
przemysłowców polskich W estiatti, Nad

renii i sąsłedn:ich okolic. 
W przyszły czwartek, dnlia 20 paź

dziernika a g10d'z. 4 po p9l. Q'Ci'będzie si.ę • 
DeJlwig, 

w sali p. ttesse (przystanek kolei elektry
cznej) zebranie naszego toiwarzystwa, na 
które się wszyst:kkh sa'mO!dzielnych kup
ców i przemysto"\\"'CÓW polskkh z Bottro
Pti1, Ostetield, Dellwig, Borbeck, OJ)erhau
sen i ok-0licy ni:nJejszem zaprasza 

1 Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne. 
W p!Jątek rano przyijediz!ie nladpnzew. 

ks. Biskup do Wairme. Szam. czfonków, 
chorą.żyich i padcho'rążych upraszia s.ię sta
wić do kośd:t>fa o godz. 8~ rano w czap
kaiah i oz.nakach, vv ceDu wp.mwad!zemia ks. 
Biskupa. · Zarząd. 

Olbrzymi wyb6r 
„Najtańsze i najrzetelnieisze źródło 

·zakupna"? 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią

gnięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę, O
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie! przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podzi~kowania ccxlziennie r.ad
choidzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne najpięknie.dsz.e zegarki z 

Matką Boską, z 2 zfoconemi brzegami i z naj
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
złocone litery, i najo~obniejszymi zfoconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z 1najlepszy_m na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 nu . . Zr~ar 
ka tego z ,pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

mr. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 1!1r· 
Zegarek niklowy cy!. kluczykowy 5,40 i 8 

Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie
niach kluczykowy 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie
niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po 1, l,25, 1,50, 1,75 mr. 
Ceanłkl bogate na GOO ila8trac1.i 
na zegarki„ lańcuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz n<r2e, brzy
twy, portmonetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
Pormat wielki. 'Egzemplarz oprat\Vtly w plót
no angielskie z futerałem. Cena 11,00 mr., z 
f.lotym brzegeim 12,00 mr., z przes. SO fen. wię
cej. 

li. DANECKI, Miejska Gorka. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 

obchod'zi dru~a: 30 paiźdiz.iemika1 lH'Oczy&tość 
16 rocznicy swego istrure1rni·a na saH p. Spe
chtai. Zaiba:w~a odbędzie S!:ę w zam1mi'ęte'm 
kóliku. Zapra:sza s1:ę szan. cz:t.onkó\v z r.01-

dz.hnami w czapkaich i ().Znak111ch. O godiz. 
4~ przyw~tan'.e c·zllcmków przez przewo:
dnkzącego, potem kiolncert, mmvy t de
klamacye, W; końcu tal!Jliec. O natlIB'cziniej-

Zgłoszenia do ekspedycyi „Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. 

Olbrzymi zarobek szy u<lfZrlał w zabarw~e prosi Zarząd. 

Dom polski \\ Bottropie. 
Dotąd wp.lynęt-0 1364,30 mr. Wszelkie 

sktadki na powyższy cel p.osylać można 

osięgnĄ wądrowni i podróżujący 
przez rozprzedaż górsko·karp:t
ckiej herbaty. Prospekta polsk10 
i memieckie darmo i franco. Bliż· 
s~ych wiadomości udzieli 

pod adresem; Jan Swoboda, BnkowłecJd, Posen W. 6. 

Westf. 

Szanownym Rodakom 
w Rauxel i okolicy do
n oazę, iż nadszedł 

wa1on puek 
na. tta.cy~ Ra.ux.el. 

Zamówienia na perki 
przyjmuje JózdLagódka 
w Rauxel .A.-Str. nr. 1. 

Z szacunkiem 

.I. Wierzbiński 
z Schwerin. 

····---

Kalendarze polskie 
na rok · 1905. 

Skarb· domowy 1,00 mr. 
Porto 20 fen. osobno. 

Kalendarz Maryańskl ~ 
Kalendarz „Święta Rodzina'' 50 f. 
Kalendarz „Katel ka'' 50 f. 
Kalendarz l.atollokl' 25 f. 

Na porto trzeba do każdego kalendarza 
10 fen. dołączyć. 

O łaskavre zamówienia prosi 

Księgarnia Wiafiusa Polskiego, Bochum. 
Ad1es: 

Baeznośe 
Rodacy . w Herne i okolicy! 

prania wyżdżymania, 

oraz 

Polecam szanownym 
Rodakom m6j 

skład 
żelaza, 

maszyn 
do gotowania, szycia., 

wszelkich sprzętów kuchennych 
po eenach jah. najtanszyeh 

Zakupione rze~zy odstawiam franko do domu. 

Za gotówkę! Na odpłatę! 

Stanisław Jankowiak, 
BEBNE, ullca Nowa nr. 85 

Antoni: Dzień dobry druhu Janie. 
Jan: Dz Leń dobry druhu AntxmL 
Antoni: DQkąd ta spiesznie biegn:es~ 

Janie? 
Jan : Otóż widzisz brade, zima bHsko 

więc zamówił-em sobie u krawca cieple. pa. 
letocisko. 

Antoni: A cóż to jest za krawiec · 
gdzie zamieszkuie? Ponieważ ja u Cohni 
staluję. 

Jan: Bardiz•o źle mój bracie., ponłewai 
tu blizko R'°dak.a maicie. Jest oni bar~bJ 
doskonały, -i w cenach staly. Dostawia 
tainio, z czego jest znany. Jego rzeczy bez 
nagany. Nawet czamary i· ubiory s~ole 
odstawi, slowo ci daję, ż;aden go nie P<YI>ra. 
wi. A hasło nasze swój do swego? Nie za. 
pominaj i ty tego. 

Antoni: Oto go masz, otwmzy?eś tni 

oczy jak wrota. Prawda, że to odemnit 
głupota. Zaraz idę ·z t<Ybą, do krn\V!Cai poi. 
skiego, gdyż potrzebuję palto zimowe. 

Jan: Dobrze brade, lepieu życzyć Ro. 
dakowi, niż Cohnowi \Vro.gowL Nie zapo. 
mi·najmy nigdy haslai naszeg-01: Swój d-0 
swego. 

Ant.oni: · A daleko ów kraiwiec polaK 
mieszka i jak godność jego? 

Jan: Bracie, nie daleko do ni.ego, 
Otóż tam wrdzisz. warsztat jego u naz}')Wa 
się 

Józef Hadryan 
w Rohlinghausen p. W an111~, Moltkestr. 17. 

. .„ 
a 

Klika nowyeh budynkow 
w Hcrten i okolicy Bił przy małej wpła.cfo 
zaraz lub późni~ tanio db nabycia.. 

Zgłosić się trzeba u JózeM Df\brow
sliiego, krawca polskiego w Herten. 

Adres: 

Józef Dąbrowski, 
Herten, Bakumestr. 1. 

Kwity prosimy dać znajomym 
i zachęcić ich do zapisania 
„ Wiarusa Polskiego'' na listo-

pad i grudzień. 

P ostbestellungs· F ormular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli· 

chen Postamt ein Exemplar der Zeituni 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs· 
preisliste 128) filr die Moniate November u. 
Dezember 1904 und zahle an Aborunemem 
und Bestellgel<l 1,28 Mk. 

f ~ 
~ ~ 2, 
~~8 
f E 
~~ 

Ob-i.ge 1,28 Mk. erhalten z.u haben be· 
scheinngt. 

. . . • • • • ' d.. • • • I 190-t 

Kal5erl. Pesłamt • •• • • • • -
Postbestellungs„ Formular. 
kh bestelle hiermit bei dem Kaiser· 

lichen Postamt ein Exemplar der Zeitung 1 

„Gazeta Toruńska" aus Thom filr .die MQ· 
nate November und Dezember 1904 :urrid 
zahle an Aoon1nement u.001 B~steJ!Jgeld 
1,28 oMł<l. . , ., ! . 1 
... I 

jf 
~ a . -if 
h 

0Mg'e 1,28 Mk. erhatteń z.u haibeit be• 
scbeini~t. 

. . . . . . . ~ 



lir. 242. Bochum, czwartek 20-go października 1904. Ro 14. 

Codzienne pismo foduwe dla Polak' w :na obczyźnie, p~ś~1ięcone oświacie oraz sprawom naro1u. rm, c:1t. czny i zarobko :y: 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poś\li'iątecznych. 
Przcdplata kwartalna na poczc.~ i u llsto\\7yd1 wynosi 
l m!. 50 fen., a z odnoszen;eu1 do demu l mr. 92 ien. 
Wiarus PoJ~;ld '" za;Jisany Jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za ·~łiarę i Ojcz .znę I 
Za inseraty olaci ~ie za v.ier z petytowy 15 feM., ~ ~ 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kta 
('7esto oglasn, otn;ynrn rnhat. - Li ty do „ Wiarun: 
Polsidego" należy i:ar:k wać i podać w nich dokl3d" 

nv adres p'szącego. Rekopisów sie nie zwrac " pod znakiem „t. polnisch'' nr. 128. 

-~-· Redukcyn. r„rnkarnia i Kslq~~u-nia zn&.:j<luje s!Q w .Jodrnm. przy uH--y I\falt!ieser::tra.~.'e nr. 17. - Adres: „ 'Viar s Polski", Bochum. -'L-"_ 

Ro 'zke po!scy! Uczde <.h:ied swe 
. ówić, czyfać· i pisać po poh•lm! Nie jest 
PoU~ldem, kto potomstwu swenrn znieuń
c.zyć się iwz1:t'oli! 

Ja!iiie statystyki urządz'*1 halrnty~ci. 

Ci~,~-~•:re zastaw k'fi~c p r z~ byU~,~t fi u
Lydrn Z.i·2mi \', t/zc.ch PW\\ 1;.m.:y::.d1 \\ scho
dini;2h, t. i. w Ks. Poznafr::k1~1m\ Prus1ad1 
Znchc1d1111'ch 1 \Vs~hc·dn:dL pocla'i.! pismu 
„Dc:1ts.::llc I:rdc" \V \'.istat 1,'.'111 sv .. ym mnnc
rze. \Vccl!r.: n':cgo przcszky \,' ra1b11 1903 

' z qk 1;i!cm:e.cidch w polskk' 51 foh\1.ttkó-..v 
i n:.tJ~n·n;d 60 \\'i:oś.c1iJ.(F;~\i°L h gosp::ida1 St\\ 

\\' .obszar;i~h eicu 3 c::~, 1G7 bektc:.ró\V, nat·G
ff';ast N.em~y nir&Jyii {)u Fol9li:t}'N' t. 1lko 7 

· .0!1\\·ari:ów: i . .(i ·gos.rJ.od~ustw chl'o'Psk· eh. 
Opr•\;z terro nabyli P.olwcy odi N'emcó\\' .:t9 
do~11· St\\", Ji,_m:y 113. Dd\HÓC tyl1~0· 13. \V 
ob-:·..: r1..gó ·nGZ'Y\'.·a to p;smo przcc11·:·z·.:c.11i: 
.39 rniejscJ·\1."0Śc'i Uchą korz,yśdą. Porn:r~i
.~:.ej prze.dstn,ri[';ą się \\ y,jorr do rad mic:j
s'1\ch, \\.:.. \'.::tJn hnY. Ic.:n m·l:ASLa'cir. jt1k \v 

Cudzyni:c Srntlz.i~ . .:Sr~·12:L 11, Bu:k11,. l\Ao::dnic 
i t. d. N.2.:;1...:y o::lr:ieśli zwy,_:·QSt'. ·o. 

Shls:..!i1,:c i.t.i11 \iaż::i. WvD'.:1' te.g;-Cl> ~,O:ę
do,~·,1~·,:~'': 

\V.:~.my d brze: C{} n, t,1 :·~· h s.atysty-
1...:Jdi c~ciz• C:. JL;,~ \'. scj ric pru.s~„>u rvzy 
ttzias<J.d'aii:min v:yh1lk{J:\\ ci 1:~·ta\'.'Y kol.a1n:za
LYJnci t\\ :;.crdziiil rrn:1nistrG'\\ ,i2, że PolJ1'-Y 
\\1ykupdl ~xi 3icmcó1y· tyle a tyle mlil kwa-
<lr2 to\\ yi..:!L 1)() m.~y1d1 Polaków zalkza.
no llctl\\ et 'i _·dó\',' kup11Jl1·.:yd1 d·.Jb1 a 111JJ Pa
lllQrz·ti. P.oqcbną g.:;istośc:i:), od'ziw.::ia s\; 
pod~.'J:c y\·y;~J.:j zesta\1.-·:en'.e, obl:...::z.one tyl
: ::i na 1:rab'anie op1:E'i1: l}':.~micck,:·2j Pi'ZC 1..:h\ 

• 1)J[a'kri:1. 

Ifakatyści s::::uhają rekruta, by wzmocnić 
S\VC sz~rc,gi. 

,Sarr .. Post", \\' y1chodząc:i \;' Saarbruc
. ckc!n nud }.(enem p:sze: 
1• Z źródła zupcini.e pc\\1neg;·o doin1oszą 
i num, że król. rcjoncya \V ł(oblcn1..:yi zau111h> 
S· rz.a na, przyszią \\·1i·osm~ u rzą.dz1.ć w Saia.r
u. hruccken kawli~ki za:k?aid1 przygotO'\nr.v
m czy, z .któretgo przechcd1zirhy µ1łod'zi1 pre-

Jl<l!rand:l'i ict:o 51em:1n.airyóiw n.:liu:czyoi:els'k1'.icł1 
w Prusach Zach„ w Ks1:ęstw1:;e ·u na O. Sk~
zkiu. Ucznimv1ie w tym wldiaclz:1e będą 
Z\\Xlbr:[erni od 10ipłaty sZ1kó~nego i jeszicze 
dostamą 150 mr. rocznej zaP-Oma>g·!,. Za1 to 
Z<l'OO'\V1lążą się, że po skQ(1czeiniu egzami
nów w semlnaryadh, 0befiimą posa'c1ę ruau-
CliYcielską w p.olsk::'c.h dZ1;e1n1:caich. Wta
dza bęcfz:~e wysztrkuwała ·\V tym c'Cltu ·głó
wnue uhog;idt ale uzdiotni·onych mlc<lz1iel1-
ców. 

1 

Ta wfaoom-0ść ode1bra1la „Sar.-Post." 
, 1 od sieb1e dodaje: Powyższą. w!takl.bmcść 

P?daJemy, ja!k nam zosta.ta: nad:e:stain.ą:. Zro
btQna u nas - n.ad R.etnlem - 111:ewątp.J!iwiic 
\\~raiet11ie. Co prawd'1J, j'Uż. 1nam w ostat-

er· 11tch <liniach donasziono, że niektórzy nasi 
g nucz.yciele sz.uka.ią juiż mt: ędzy sw·ymf1 u

O· czni~n~I - kandydatów na halrntystów 
1nd U1akatistenkandidaten). ale dzi·skisz:i w~a
eld 00rno·ść jest \vprost zdtu:miewa!iącą.! 

'Telegramy. 
l Santiago de Chile. Układ po
ojo-wy zawarty został pomiędzy republi

ką Cbileńską i Bołlwią. ZakDńczy on dłu
tole~nle sp()ry obydwóch państw. Chile 
Płaci koszta wo]enne. 

ł zw I( o P e n h a g a, Wydano tutal ode-
ę do narodu nawołuj~c do składek na 

l łtlnIJc zmarłego niedawno słynnego. le
arza Nielsa Finsena. 

B ~ r 1 i n. W wtorek. przed potu(fa7erH 
clwarto niuzeum ces21rza Fryderyk!!, 

L o n dy n. .,D~ily Telegraph" domJsi. 
że Rosya zakupi!'::a od f>1ailstw Poludni·:nvei 
Ameryki kilka fffążownilków. Wiadomośc 
powyższa wymaga patw'ierdze~;i~. 

L o n dy u. .,Time~·· donos~, ż~ rząd 
chiński n1e uz:i~ł nkiadu anr,:dsko-tyhe
tański "'go wskutek protestu pnsła nie1:niec-
!der;.o w Pekinie. · 

P c t c r shu r g, P~m1~e tutaj ona-wa 
o !or: :rnfog~ Portu A rtnn . 

't"t,t'.;_l 
llih 

'E ~ ' onezvzn1e. „. 

W H..;~ss~m przy :Ess~;n ocl!:.yla siQ: \\. I 
nbk~ght nicdz;:·clę pi(1 nw urccz,ysto:~ć gdyż 
t>C:1\varz:yslwo taimcjs.zc.: św. Józ-.:h d;..:ho-1 
dzifo 11rcczys1 t1ość IJ{JŚW,iQccn\~·- ch<.;·r~1gwi 
Pn·.tsto1 10 chc;ą·k~ .v1i s~:·s;ed1;ich br2.tr1'.ch 
to\v :i'J'zystw pnspli::szyło do ttriss·:::a, aby 
wzi<1ć nidz~a! Y tak 1J:ckuej uro·czysto~c;. 
Nai.i 1pu ód t dc:no si:c; \\ podwdz'.~ ct:o k~J~,q~a
Ji'.1 na1 n~11ho~;er'1sty·:o z ka'Z::ufr 111 pos:kr<:111. Po 
doko·.::i.ny1rn. ai\cie PO·ŚWlę-:crn::a. chc1«'.1~\\ i, 
wrócr:no na s::i:l~, gc.!z::e po za·g2~Jni:? u1101c·y 
sH15._,i przez przc\'."Od1~·;cz~··c.g·01 to:\'. arzy
stwn p. Gr,~ljka\. pp. prc;;~cs; .i• i~Lii Pod~~'cY 
sl·!adi:ii~ życzen'a mtO'd·~·nm '~O\\ c.rzystwt.. 
Pr7,·:m<r„\(~Ha r rlcplat<un 1:, 111· :i~rL11T ks
pdl P~l!':', Pc.dLSZ\\ y z Alst2td1L:1n m2r ... irr1-
11y:m1: \':ystę;1cJ~1,:. P·ol~i:ki d.;:s1r1::tstctz i 
ni,it'i~~.:;wy ks. prcba:-z·.~:7. przyh:, N fakż..... n:. 
urn.c7~l~~t8,·:. L-s-I też obc.~.tY rcc.d'l:k·L~Jl' I 
„.W\:ar,1~.:S~· P.olskiego" p. Arto!'/: Breis,ki1. 

\V 'kciric11 cclegrn11io d :\·,;·c ~·~~1"1\':nc 
sztn.c.zki: „N;e, ma' tą j;:i 1k harHid \\'c~rdik::i", 
ars.~~ ,„Or;oJiJi, go b~z mytEa". 

Ca ta nrc"~zystoś 1~ \\·ypri.c! kt ku z.::i·d!O\) o 
J..::.niu \\'Szystk::r..:h obecny.eh. Oby ter2iz tyl
lw 1~01da·•::::r z t:Ieissc·r:. w·szyscy srn1:1ęW pod 
sztar:.d:::.rcm św. Józefa. '1.!by \\;; .:c:mn!c 
s!t~ pGucza.~ i \\~ gronie I\od'a'ków c,J cz.aisii 
do· czasu g·odz:rw:ie się zabiaw1:ć. 

Towarz'YSt'\VU św. Józefa w Iic,i1ssl:n 
„Szczęś6 Boże"! 

Przestrnga dla młodych dz.ie1vcząt 
Z l(la:v piszą mm: Dnia 17 bm. bę

c~ą.c na d:worcu \\ Dortmundzk. sp-otkałem 
rnł10dą P;ofaę płaczącą. Zapytakm o po
wód smutkn i do.w.iedzia,lem s:ę, iiż owa 
d!z:iewczyna1 pra1cmvała prz.ez; lato w oko
Ncy Berllina i teraz w ródć eh dala ·do ro
dzimy. W BerK1111ie przybliżył' sh; do nqei 
jaikiiś młodziieniec i naklo1rl'ił iąt, że:by nie 
·wracała do Polski:, tyHm porlechała z. njm 
do WestfaL\ a oa1 się z nl~ą ożcnL Dz.iew
cz.yna przystata na pmpoz.ycyQ 11 przyie
chailit razenu aż do· Dortmu.ndu 1 gdz[!e stanęli 
w, sobotę rano. GaJy d'zief1 ch"Al.zi·bi· p::> 
mieście P'Od p,o·zorem szuka~:ai m!ieszkaniia. 
Prnenoc{)'\val·i s:ę w jednej z gospód. Na
zajutrz wylu<l1zil ów mężczy21na1 odl dziew
czynry 60 marek, powiadając, że mOiglyby 

· j,ej pi.einiądze ziginąć. Odda.łut się naistępnie 
twi'erd'ząc, że musi· się kaizać zbadać leka
rzo.wń, aby mógł szukać praicy. Jak p.o
sze<llf. tak się więcej .nJie poka;zat. BeZJ groi
sza, \\11śród ludzi zupeln1:1e obcy.eh bli'edine 
fatwO'w.ier111e dlziew:czę nlie wt1edZJiailo coi po
cząć. Gdy na dworcu z n~1a rozmai\V1i~em, 
zbl~iżyło się do nas ki'lkJai pra(1 z towarzy
stwa, które ma z.a cel za;jnl()f\vani!e się 
dziewczętamr podr&żlującemi' bez. op;eki1, i 
painfie te zaięly sie tą przez ow,ego oszusta 
w pole w;ywied'zioną Rodaic~ą naszą~ Z 
przykroś.c:ą zaizn:ac.zyć trzeba·, i'ż ów nie
godzJWJi, 1ni.iesumien11y czfowtek by·l ni·e
stety Pola:ld~m. 

z powyższego przykładu wu<lzii:rny:. iii 
rrasze mlod!e Polki· wyjeżldtając w śwt'.at 
wt:inny mieć s.ię na ba-cz.n<>•ści, aby n'ie 

·wpaść w s-itlła oszustów i Judz~ zepsutych. 
M.W. 

Pollc:.~a w Hc:ne Wj,'StępuJe pizeciw ohra~ 
zom połs!dch towarzystw. 

PoEq a ·\, flcrnc z.::rzą·dzjh, a1by usH
n)ęt:;· 0br2.ZY tnteJsz.y-ch polskt:ch tern arzy
st '". za\\ :cszcnc ,,, J:.ill:'la~;h zcb1a1i 
tychże. To.warzyst\\ a s1nszn ·~ i. :v:ercLq, 
iż pohcya nlc ma żadn:~go pr~rn a do takich 
n< irnzćrn r, i wspóbn1ie zam: "rzają praw 
S\, ych dochodzić. 

Tnk to prusact\\'o kluje ciqg~,;· śpHkami 
111<.l polski ; jeszcze żąda, ::lby Poiacy pru
s;ikoi:n \\ <l'z'.Q'czni byli. Tylku ta.k d.alej, '~ i 
n~1Jbr:.r:ci'z'ic~ c..:bajGtli1; zbud·7.q ~?ie z. leta1rg1 • 
i~oczurą s·'. Q Pola:kami i wrnz, z. ~;1:nymi prc:::.
cO\\ a6 bęc.:.ą dla spr~nvy m.~·c:k11\'1:j. I ality 
ka d .... 11rnczani~:., t. rw;tc.ps~~Y , ,.,._~,tator \\liel
kopolski''. 

De:!wig. Jak il:;'~ ll.l'.:Hl;·o.~ł-2m, tc;d'z,i.(~rny 
mid;, cl2<~k:: lcs. Laml.)?i.·tz.c'.v i, w' p.ars.fii 
·naszej rn:syę p:olshi. Spad;(c:\:am iiE\ iż 
I(rid3c2::0 i Pockicy z c~t.:-,u Ś\'.. N :·s-y~: ~ko
rz.ysrają ·i liczu[e ua n:ml ..... : rr~;s.fbc zb:c. ra~ 
~1:c bt.:Jq. Sk·orzysta:imY też z: M'syi; św .. 
a:by przy'i;ić rzk:>pki·z, ho tG Sl'.?b Maryi', 
tej n~:s~::~i krókj v1-.:j . Pms~ę też \\ sz.rs k.id1 
czytc Jn l:-6.\':1 

•• \ ;;;.rns:i PolsJ..::ego", ~1hy o
p:J.·1viedz:eh o NFsyii tyrn, któ"ZY ni8 mają 
w si\ yn.· d{•i::u n<.1~.zcg·o kol~ll'-'~nc;c·o' pisma' z 
Boclrnm. St21• jrny . ·c. aby ] \'.{}Ś~,;,· t za
\, sz1e był' P~'i~n, a: przez. to nad\ ·~:rszą 
~pr~i.:w11~1:, r<,~:kiść JvLss. "1nar omi 1!1.tórzy 
cht}tnie p;noszą tak;.e trudy, byle ty1lm 
nl..:Ś~ pl.)c=.:chy Je~!gij11K~ S\\'')'111 b ·.lJ_:-ot<l na 

al::c:~~ rczp10 z::mym Z1cni. K.. L. 

Wrażenia z pnh}tu \.\ Poface. 

B ss cu1 , dni: a 15 p·a ź d'z. 190·'1. 
Sz:::w.wnej l~cd:.rki.'.>~! •.. W'iiart1sai P-01-

sJóe:go" przcs.yinrn \\ Jv,z~mk c; \\ j:idimności 
7 stroin rndz.;'tłnych, w nt,d.Z'ic-i, 1·ż Sza111. l~c
dakcya w kl!lka słów w ł,2rna:ch p1:sma J1G
sz1c1go zam~eści6 rnczy. 

Dziil\\ ~ mrn!c· bardm, iż ·nCcktórz.:v. pono
\\'11c \\".'kra:j u tak chętn;ie •1ws 'S1Wój na. ~bcz:y-

z.111Q wei'bia·ią f przy każdie.j sposobnośd 
m.raz. lubi~ s!Q Rodakami na! 1obcz.yźn1 '. 1 e o
piekowa·ć 2.arzucaJ;ąc im rozmaiitc \\·ady i 
btędy, których w kraju stokroć'' ieccj zna
l eźć by możinai., ale <mi w.idz:ieć i'ch nile c11c<i. 
Naidmieni!ę tutaij tylko rn!iektóre mate m\aste 
czka i ja,ka tarrt p:1.nuic GibojętnDść dla! spra
wcy J11ar-0d!awej. I tak będąc w mi1as1te·c:zku 
Wi·etenfo, które leży 1na<l· rzi~ką Note!dą, 
pytam się, cz:y istnieje ja1kae torwarzy
stw0t polsk(ic~ bądź kQJśdeLne, śpi.ewaic..kiie, 
albo1 , .. Sokolów"? OdebraJem ()dpowie<lź, 
~'ź 1TJ1!,ema. ża.dnegO' pols'!Cie~o towarzystwa, 
tylko jest jak~eś n1iemiecko-katoti.clde towa 
rzystwo ior.az ,.krygerferajn'•. To tei g<ly 
~~;1emcy urzą'Cl.z1ają jaką zabiaw·ę w toj\v:arzy
st\\1ic, na1Sli Po:laicy zaszc·z,yic.atlą uieh swrym 
ud21iialem, zapomiruają,c o tem1 iiż oi, kt&rzy 
sii ę zna/iidują w ic11 otoczenuu pragnęłill:>y jak 
c11ajpręd1z1:Q wsz.ystko ro polskie· 'Z pov:1ierz
chni zie.mlil izmieść. 

Nuieleplej jest tatkie -w. .ih1<Tl!y'Ch miei
scmV10!Śoioch, jak na przykła{!J w DobrZIY
cy. Tam <ltug·ie l~tai nie bylo żia<lln!ego to-. 
warzyst\.va oolskiego. Oop.iero <l!z.iękr e

:re~Pczinmm s.tairaITTfru ks. prob. N~.ZJińskie
go z.ail'io!żono ta:m towa:rz,ystwo rolJotnPcze 
oraz pneinysrowcó\\". maJąc nadZ!iieję, iż 
praca jeigo odlnies.ie dobry skutek Leicz 
n~estety, r!iektórzy rodacy me unikają c1yti 
raJc.ze~ nli'c chcą ocen~ć praieYj gor~ttwego 
kaplalllaJ dlai spr.arwy pol:s:kiei.t. ty&~ smrpiq 
jegQ sl.awę il godn10ść kaiptaińską,. Skutek 
jest ten!, te 01We towarziystwai zamfiatst S!i~ 
ro.Z'\VliJ.ać pocZyiJla.lfą zwOl!ooi upaidrać. 

A dalt ·siię ma z v.i-yichovtaniean ooieai,? 
I w t)mt wzgjl~c;lizie rodzice ruie wypelmf..aią 
sw1ego ołx>'\\iąz.ku. g<lYż je.telli. -st.ę i<lizre u
~icąi J SP<Jtka sie dziied polskti·e, to nic wf.ę
cej s.~'G od' nich lflie u:sl~rszy, ia.k tylko same 

,,gut ·a mD'rgeny1 1i ·ttnt in tag·:". J ·t pra
wdą. ;.ż d1zi,s1'1~;1sza szkcfa pruska.i in'.1.:z~j 
ksz.tal'ci::~ 111ic myśh, lecz tuta1j .kla1d'ę rcrllz.i
com tar.mcjszyim na serce, aby (mi samr 

111ic przycz~1:v:al!: s1:.c d10 ·ger!ua111iz~y:: "\ '1 11 
d'.z.iec~. aby oni sami ni' c ~uęciJ1: snłb:e po
stn:i1nk:-,1 na kt6r~n;n !Uaią bj'l: otw:e ·zerni. 
Nj.e,ch tyl'ko l'ZU'C(l •kfiem l11fl 'POh gr.m1:a::i

ce z Do!brzyq, a nal';.,żące n1: f{dyś dn ma
gnatów pclsk!L.~h. to zoh1'c2~i {} :.. e pala za.
l'::i.n·~ morz1em1 k·"h 1n::z.a.1torów n:rnni'eck~ch. 
a gdy b wsz:y ~tko z<:rba..:z<:1, i 1 1 tm~ ·so
lJl'.c dla S("nXl·, z pe\ "11CŚ iq Il;L będą ~:',liUt 
11);.~rnc1:,yzny i,<Ji\\·liel<s.za~. 

Z PO.\\ :x!u 1c1ho·ętno&~.i n:,~·który;ch Po
d:3..l-(J! v Y1 l~rn~tll, ~wa:lt~m c;.5rn·1.1 m· s·ę do 
ust wy!· rzyh11lk: „oi ty b:ęcmy lu.dz,· e rroi
ski na -0i!Jczy•.tnc1e się z,n2ldtJiąc:,r. ty zaikła
dasz te,\ .a rzystw1 koś.cielne, ś1ic.\VC.cJ-0ic, 
So'!mló:\'.l, /,\\>O·l ·jesz wi ~= ~. t~' z:.:Jz_-:isz '\' y
c:!c.cz!~i' i sta1ra1sr, s..ię n.:: każclyi/11 kroku '"'' 
ob~·'...:. sto.kro:~ lkznl,f,ljsz:·go ;:!c ·wroig:.cg; 1 7,Y
\H!~łw. p-o.dinie.ś.~ tq~.o ducha n.a:·{il 'iq ~. e1go, 
a tan n \' krniu g·d'ziie jc::t o '1 .:eic s \ ,CbJJ
dn.:·cj"Z'C' j){)l1e doi d7.1:2. a.11-i:a ula. ~prcl.\\ y n,.
nodOr\\ 'C.i, ta.11 te.~(:! ~h obojęr,i'ejc, tam t:n 
chic.h z:..tnrna ~i~ jade111 prw:z:c?ymy, tam 
s;ę Jck·ccw'aliy pr2.'ce dla lepszej przyszlo
śd. A \\ · 1;ęc tj~m p~.nom, którzy j~l· wspo
mn· kr!!( t:il· czule Gbczyzn~ ~1:ę nhnować 
.,raci.::t, r<~1.zę;. ai.cby c1rni \'v p~env ntm po
myśk1 n pou·c1::u~u Prcklków in .abcz,yinie 
zdirz"r; do ludu n ,;emfGżoncgo. ję<;..z,ą...:cgo 
pudl bi~:zem ir.agna(:hn~ d:o hllći'u tal-· gwat
lO\ rnfr· f.1•0trz..:tmJ~_...,:•.;\p.;O, \,1i{;i.: .... j OS\\•:J.t}'. 

Nfe-ch p:::mw.ii.ę ci 2ajrz<1 do nk'~dórych rnha
stercz.ek, ·gd'zic I~otlacy na.si h:1c~ w objęL:a 
rxvszychi nnliserclc.cz~1tieisz;ch, jak pszczdy 
d.oi uh, 1 i:1::: .... h p.rzypomn.ą w·szystk1:1m tym, 
kt6rz,y ll' zieloim:go stol:ka grą hazard,ową 
w 'karty ha(1bią sw:;J, słmYę, którzy ir~ mer
czą z,iem;ą prnoclkćw naszych, łako1tniq , 
siQ, n:t marny zysk. jakri .i'm pod.suwa hakatn 
;;: pe\v1nio:ś.cli'ą ranow1ic d prz:y1jdą do przc
kona!r.1:ai, ż1e błą<lr,ą i uderzając się w piiicr
si powiedzą: tutaj w kraju mamy :eszcze 
\\1icle poLa poikrytC'go ch1\aistem, chqc zaś 
1cdięgnqć zbożny plon, prz~1d!Cwszysuk1:cm 
trz12ba n.am będzie rozpocząć działalnoś
cią tutaj w kraju, dla1 d,obr;a' 1u<l'u i cticzy-
wy. . 
. Owzety zaś wychoicl:zące tak w kra.ju. 
Jak !1181 01bcz:yźnie., jeże],j chcą s-01bric z.jcdlniać 
isyimpatyię '11 fudzli ', jeżelii chcą \V·olQ l'udu 
HSZ.aJnl()l\VtłĆ, nie powi1nny się; \\r c:Ji~wać w 
bkz.o1wocną poJlemJikę, nie powlilrmiy pafać 
nien1aiw~ś.ciią jed111a priie:c,i.w drugiej, tylko 
\\ry z.go<llneti Jl braterslojej rnilości, z \\.farą 
w l1epszą przyszfość„ ni'ech n1:.o:są ludowi 
kaigainic.c o:świiaity, a sprawa naiSz.a: n1ie zgi-
nJle. N ar dem. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Strnszna> walka trwająca, jtW; dzj,e1ł 

:dltiiesiąty pod Jentajem <los.z.la· d:o !l1ie:by;wa
lei dkrtąd zaciekłości. Szala) zwycięstwa 
waiży si~ i. jeszcze n:iie wiaid.omq. na którą 
przechyłJ się stronę. Rosyamue w osbaltnicll 
dnila1ch od.nieśH Zil1a>c2lJ1Je korziyśd. 17 b . .m. 
przed po.fu.diniem oowiodlo się Rosyaniorn 
przełamać centrum japońskie, zdobyć kil
.ka bateryi i wziąć do niewoli parę set 
cł~łopa. faPończ.yików wyparto w środku 
z.re~ stanowisk. I(uropatk>inoowoo.zfi ł oiso
b1śc1e Rosya.rrnom. Mimo t-0 sztaib jeirveral„ 
ny fest zdania, iii bitwa rozstrzygnie się 
nie w cent~m, le~z na wschodniem skrzy" 
die (I(~roki). Bć11 toczy s.ię dalej z Og'ro
mną silą. 

W:. niiedz!ielę otoczyli Rćs.yanie bry~ 
g~~ę 1enerala' ~<rmaty, która narjpienv 
"~czyta ZWYCJęzko t zdobyla Z't 
<l!Lała ~o roziirczliwe.J w-alce Japoń~.c.y 
pru~:~r otaczający foh p:erścieri rosY!lski 
utracłff iednakowot 1000 ludzł i 14 dz.iał. 



Zdaje się, ż.e strony rt.leprzyjacidskic 
wakzyć beda do wpehl~ zagfady, gd'Yż 
strat}, dotychczasowe wynos.zą już kilka
dziesiąt tysięcy ludzi, a vgromny bój 
'\VC.:~i }eszcze się wmna.ga.. 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol
sldch kupeów ł przemysłowców. 

lłemle polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Gdańsk. Na dyrektora miejskie.go gi
~yum powt>iłano d!r. S~esse dotych
czasowego dyrektora przy gJmnazyium w 
Bochum. 

Szczecinek. Straszną śmiercią zigOOął 
21-letni syn W'laściaiela mlyna Miiilera ·na 
wybudowani111 w KLi!n;gbek. Nieszczęśfi'
W1YTIJ! wypadkiem spaidif ero IO stóp gtebo
k.'iego ·~, w którem. maj<luje 'Slię glówne 
koro mlyńsklie r rostal zmiarżidlżony. Pra
rwtllopio<lk1-bn~e chciał zairzuok; naJ koto rze
mi.errnny pa!S\, stracił równowagę 1~ •\Vlpadl 
do glę.bi• , gdzie ·go kola poszarpały na ka
wały. 

Koźlin. Na! śmqerć wyrokiiem przy
stiięgtych skazaITTLY Be'rger, o czem w prze
sztymi numerze dormsilliśmy, powtiesit się 
w swe& celi~ wf.ęmennetl. 

Z dyecazyi warmińskiej. Ks. kapelan 
Wojiai1ech Pmth:m.ainn przemiesiony 'Z moro
wa .j.a!kd c·zw:arty kaipelain d{)I Olsztyna·; ks. 
dr. Max Meifnert usuainowiionyi ·kape~atr:am 
w1 Gf()tOIWiie. 

- Dnli.a 13 b. m. otrnymaii instytucyą 
ka1rml!liczmą: probosZ'cz mlisyJniy ks. Ber
nard Poschmamn z J ańsborka nai probo
stwo w Nxem. Dąbrówce pod1 MaiMx:l1rk!i1em 
01 ks. ki0tmend!a:rn K..a:rol J abłonkiai na pmbo
s t\vo, '.którem idDttądl zarz.ąidzat. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Gwaltu, co isię dziieie ! Jak 

"\vfadomd, otrzymtiją urzędtrfty nhemi\eccy',, 
crtiatają,cy w dz,i1elrniK::wch palsJddt, dJoidJatki 
pensyjne, tak zwi3!I1e ,,.,Os.tmarkenziuLaigi". 
Cd tych ·dodartków wtiadomy: 1niena1wriośc 
przedwko wszyst~iemu co połskJ1e - krót
ko się ,,ry.raziwszy. I o z!g'ro'ZO! Wśród 
ty.eh suto ze żto'bu pańistwQWe.go ob&arza
nych urzę!d!nlików, trnfi.aijąi snę; „,zdra:jlc:y". 
Dowfa.'<iu}emy s.ię o tem z pi"Stmat nadesf.airue
go „Posenie'r Taigieblattowi" z prow'ln1cY!i' .a 
zamieszczonego w nhunerze :niedzielnym. 
Autor owego pi•sma wtyikryl, że urZę'dl111ky 
w pewnem mailem mieśde kupują u Pola
k®i (? ! !) M!niilej jeszcze u·rzed!nky;, ja'k 
raczej u1rzędlllic'Z'k!R, pande\\ilaŻ pa'llJie owe z 
\\1iększem zaufaini,errn ( ! !) udają się d!o k11p
ców1 ~- rzernJ1eśfoików :p<Yłskkh ( ! !) 

Tak hiaidla: korespondetnt „Tagehhaitto
'\:\-'"'Y" ~ wol.a: ,„Kro ·w obecnydł st{)lsun
łooichl w dzi-eh11:ic.ach polsk:Jkh lmpuae u Pola-

RESURREKTURI 
Powieść 

J. I. Kraszewskiego. 
(Ciąg dalszy.) 

Mlodz~eniec staJ niepewny,, czy mai t~ 
<rlrarę przyjąć. Serce mu bi.ro. Bo czy 
mfial: prarwo tę, któr~ im zastą,pil.a: wszyst
klich, rosta1w1ć samą na.i tej pUstceh z. }e'Clmą 
tylko pracą? Ale Ces.iia<, nie pozwaJaóąc 
mlt:E <l.fugo się namy.śiać rzek la: 

- Rzecz zatem skończona. Zhi:erai 
się Ż)TWOI, myś} o tern., czego ~ę będ.zfiesz 
11iczyl, a mtni·e zostaw samej sohi<e i api'ece 
Boici. Przypommnjciie sii:>'bl.ie, że, roodąc lait 
sz.esnaśaie ,Qtpuśdlam teni ddmi, nieśw.iadb
ma: życia, świata, n~eznaiąca: lu<lzll:, i w'Ołą 
ty~ko nJi1eztomną pracow.amiai dlai w~ i dla 
siebiie. Z tej prośby - westchlnęla - 1wry. 
szlaan;, jeśH nile zwydęzko, to r~ą O\bron. 
ną, sJ)Qkojna na sumtenht i m~gitam jeszcze 
otwurzyć wam drzwi db nauklii ii pracy, n.at 
chlnąć WaJS odwagą!... Zosta"W-cież mrue 
z ogródkiiem, który będziie moilm, przeze
mn~ie stworz.on}'lID światem. Pow11edz 
c.zemże chcesz: ro stać? 

Julek się zatraoowial. 
- M<Yże to ndewiypada dla łforyżku? ... 

sz.epn:ąl. 

Cecylia się roześmiała. 
- N:e rozultniie!m .--- r.zśfa. ~ Mógł

byś na:wct zostać sz.owcem, byle me par
ta.c.z.em. 

- OM przepraszam - x.aprotest.owaJ 
Ju~k - w takim razj:e wola:.lb~m? być o
g.rodlrui'.kiiem. 

- Wi-ęc cremże? 
- Gdybym stuchał skłonnO'§d, zosral· 

bym artystą. - Ale wolę ·1'0Slucliać rozµ„ 
mu. &Ytaniika Już mn11e trołeh~ przygoto'wa 
ł.ch .• Ot, zostałbym. dlokrorem ... 

ków, staje się - zdraj.cą sprawy niemiec
kiej". 

Trzciel. Zamordowano w lesiei. nale
żącym oo Lączny. teśrtrczego pomocnku
go. Zamordowany byt straszliwie pora
niiony m twa;rzy ,1 szyi. Morderstw1a nte 
tlokonaino, jak się zda.ie, \\'1 ·Celu kr.adzri.etży, 
Pdnieważ przy zwlokach zna:lezi0111.0 p:eruią-
dze, zegarek i, rower. · 

Z Koronowa piszą do .,DZ!ienruika Ku
, jal\\l".Skiego": 

W m~eście naszem istnieje od kirku Lat 
niemiecka spól~a: pożyczkowai „Spar- und 
Darlełmsvere:in" (system Raiiifeisena:); dly
rektar spólkb tej Wetteric.h skax.a111y został 
za sprzeniewierzeniia:, fa.tszow.a.inu·e weksii 
~ t. d., prz:ez; oo spółkę mraizlut na Olgrolmne 
straty;, m 2 ~ pól roku więzienia; w tych 
dniach ul\olt!nlit się bez p00Jcignal1!:1a! Cllrugi 
cz:l<Jinek zairządu, kupiec Fr. BrummUJnd, 
pozostawiwszy w żelaznej szafie c~e -
diwie mark/i; rewliZ}1e książek Oł(:l.lby\V'ają się 
już ·cały tydziie1i, svrat spółk·i dziś jeszcze 
wcale ob'Iiiczyć nie mtQliina; mad malią;tki.em 
Bruttnmuindlai otworoono 'konkurs. - Otóż 
obrazek sla wnej ·!1lie.mtlec1dej gospodarki! 
Niestety do spólki tej ooleży \Vrielu .c.zk>Jl
ków pol.a!ków, którzy za zobO'\v.i'ązania 
spótki majątk'iem S\V'Y'm będą musidi 01dipo
\'V1Paidać. 

Gniezno. Ksiąd!z pralat Goebel d"łu
goletlnli' proboszcz. ,w I(ruiśwf.icy z.ahiiamo
\Vany 'ka:nodikiiem w Gni·eźniie. 

Poznań. Ks. Toodior Simmski, wi;ka~ 
ry1usz. W\ Wysko.c~, otrzymait prezentę na 
·probost\v(() w Ifakzui. opróżn'.i0ne przez 
śmieró, ś. p. ks.. ·d.ziiekana Kucharze\vticza a 
tks. Ma tuszewsku, wikaryuisz z Biakza\, Jo
w1olany wstał na wika.rryiart do Wysirod. 

Poznań. Proces prnsimvy. · Retlaikto. 
roww nPracy" p. Boiestarwr0mi RakQwsl\!i.e· 

1111Jllf \\""Ytoczono oowy proc.es, termin odbę
dzie si1ę na :końcu paźdlz:i'er.nitka przed poz·. 
111.a1ń:ską Izibą. .k)airną. W jednym z, numerów 
s~erpniowych „Pracy" UJrn.1i1eszcz.ano arty
kwl' p. t.: lł•J aik najmn.i·ej ofioer'ó'\v". W tym 
artykru.fe dopatrzyt 'Stię minister \VOfffY1 0-

hnaizy oficerów1, <lila tegio p0daJt w ·imieniiu 
pruskiego korpusu oficerskiego \v111iosek o 
ukairani1e redaktora. ów numer .„Pracy" 
skio'nfiskowauw zaraz po uego \V}xi'anJiu. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Proces „Gwiazdy" o "podburzenie do 

gwałtów". Bytom, 16 paźdlz.i.emika. Przed 
ti'Zbą kamną -turteiszą tocziyl się w piątek pro
des przedwko byłemu ddpowiiiedzllialmemu 
redaktorowi „Gwiazdy" p. Janmie Omań
'kowSkie1i o rzekome ,,podhurzaITTJie do 
gw.altów", którego to przesltępstwia'. ·dbpa
trzyl ~ó~ prolmrato·r 1bytiomskii1 !W. airtykule 
om,awńająicym przyjęcie ustat\viy 0-StalCI.tni.czej 
w sejmLie pmskilm. 

Prokurator ·zaraz na1 wstępie schairnk
ter~rowa~ ,„Gwiazdę" jako pismo stużącc 
„w1etkopotsklie'.i agita;cyi" (gro'sswłnli:schen 

- CudoWllliie !... - z:arwolala! CesiJa. -
Czy może być oo pi1ęk!nejsizego? N1e .by
łże~ Chrystus Lekarzem? ... 

Po takiem pastaioowi1er1;iu Julek z tten
rykiem osinuli: plan wstąpić do hriaibiego na 
pożegnamóe. Nateżalo mu s:ę to za tyle dlo
·wodów przyjaźni. 

Wesolo przepędzili ostatnie ch1w1iie. 
Ałe w mia:rę, jatk się przybLiż.ał dzr.eń ooj?arz,
du1 srnutn/i·eli wszysoy. Ju1k0Wll: lzy stanę
ły w oczach... Cesia' żegnata kh z uśrrnie
c~ent a jednak kiedy ·bryczkai poóocziyla 

· SIC od ga'.nku... schylila czo.to i cicho za
płakala ... 

Pięć lat prawie uplynęto od op~saJn-ych 
Wfypaldikó\.V il. byt:a zinów w:ił()ISJ);a prześJi. 
czna:. Rośłi'ność szyib'ko s;ę rozwi!JlaJa db 
noweigO' żyidi.a. Toż samo niebo ~aizurowe 
uiś:mf.echaifo S1ię z przezrocza lekkuch chmu. 
nek. Zd!ala pa'trz.ąc, podróżlrny inie zn:afarzt
by praJwii·e ż.aidin'Y'Ch zmfa.n w ZalW!:echO'wtre. 

Muryi pailacu trochę. paszarzaify a za . . ' 
merru w~dln:iiat las mk>dych drzewek w 
1szkół'lrnch, dalchy d·epłami1 i szeroka prze
i.strzeń szairych łes.xc-z.e grządek 

Praislkfr, w aks.amitruei czapeczce, chio
<lz,~q. po tern s.wojem państw~ie ~z 'Zad~o
.]enfom spoglądlar, . Ja!k rosly iego wlU.ibfme 
wyichowanki. Zaklad Zaiwiechowskr oo-. 
szedl~ już W1caEe powalżnych rozmiarów i 
~w'O!F 1n:abywal slaJ\\"Y w sąsiedztwae. 

Wszyscy, 1co wpierw z. przekąsem oo
zy;waJr się o dziecónnej fantaizyti· pantny Ce
cyl~. in.auczyłi się oceni·ać j·eJ z2JStiuJgę. O
gród, JakkolW1iek nie prz.yllQSM krociowych 
zy~ów, ale starczył oo przy1;wmre utrzy
mJllnte., na pomoc lienrykow~ il Julkowti i 
~ stworzio-..nlie z.a:pasu na. lnli<ep~;~0 

'rwtYJ'ad.lkt. wrnro -się ~ roku k leptet 1 
radim'eti. 

FWć lat spokojnego l pracowłtego żY
cf'ai nie wsta,wi.ły po sobJe śtaóóVi• na mł'o-

Tendenzen dienende ,,Gwłi:a.zi<La."). pociJem 
gł&w-ny .nadsk klad1 M to, że \.V artykule 
ónkryminowanym UŻ}"\VafilO zwrotów tak 
dosadn!ich na napiętnowanie tej ustawy, że 
artykuł ten mógl rzecz.ywlśaile :i ta'k iuż 
systematycmie podłn.l'rzany lud gómośtąz
ki sprowokować do g.\Vialtó\v. 

Prokurator pir.zyszedJ do przekooarni:a, 
Iż caly artykuł oczywjście ma na! celu pod.
su"W'ia!nlie luidowi polskiiemu chęci. oderwania 
„starndaiwnych" ( !) częśd Il1()[ba.rchii pru
sl<lei, taJ wdbec rozgorycze.n!ia w1 jakiem s'.ę 
lud polski na Górnym Slązk,u znajduj~, po
trzeba tylko drobnostki, aiżeby się dal p:or
wać do gwattów rwoł>ec z.ni:ka\iąco matej 
Bczby niennców ( versahw.itridlendien Zahl der 
Deutsch.en), WJ gómoślązkim Qbwod1z.iie 
przemyslowym. 

W przemówfoniu: prokuratora byt je
szcze nad~wiyczaj dekla.wym ustęIJi, że no
wie pralW'-0 osadlruicze •nl"e jest przeciwko 
Polakdm skierowane, tylko m~ nai oelu 
bron!Letrtie memców od .naszych napaśd, 
z.aś o ·ziJamaJnJu 'konstytucyii anli! mo\v1Y być 
1ni!e może. 

Wobec tego urważa za: odtpawtieid!ni'ą 
tylko 'ka:rę więziięrmą i stawill w:nfosek o 
ukar.a111!ie 4-mies:ięczmą utratą wolności. 

Bylai odp. red. uGwi.azidy" p. faI11ina 
Omiańkowska zazlnalcza, ,że artykulu tego 
.nie pisała, zostatl' on już późno przysla111y 
ti dopiera w; korekcie go czytał~, w2b.r.anJi.a 
si1ę jednak podaC a1Uiorn ~ przyjmuje zu.pet-
1ną odipow;:le.dzHafoość. 

Obr-ońca; oska:rżonej p. mocerna:s Cza
pkt z Bytomia w prZ!emÓ\v\i'eruih.lJ za.!Z'rnaicza, 
że rozgoryiczenie przeciwko 1I1owej ustaiwie 
tern wli.ęce~ mu si być dta kaideg-01 z:rozu
mliałe, że .nie tylko znacznai ·część postów 
ntemi:eckich, ale takiże powiagii.1 naukmve zie 
świata prawnJc~ego .nie ~ina;cz.ej się. nia to 

·zap,atmią. W sz.a!k nawet w najpol\.vialżlniej
. szeim piJśmie fachiow.em prarwnJi\ków. .nie ... 
·rnlieclGch wyra!żoino żyiczenie, alby po raz 
ostat~i konstytwcyai pruska 1narażona byla 
nai teigo mdlziaiu dooatk~, a: potrzeba tyllko 
wzJąść w rękę gazetę; z jaikiegokohv1i.ek 
dbozu niemieckiego, który '111Je przysiągl 
nial sztan<lar ha:katy2nnu, to mnJ·ej włęce:i 
wszęd.zie z tern sameun spotka się ztaipatry
wainliem. 

W odlnośnym artyilm~e ziarzwtu~ sta
\Viianego przez p·roku1natoryą ż.adną m{i.a1rą 
dlopaitrzyć się ·nie mogę, bo autor dziiaiłaiąc.: 
pod' wpywem mzigoryczenh11, które ogairnę
ro 1aaite s:poleczieńst\vo polski1e, rr1ri'al zupet-
111~e ·co 1inn1ego na ceLu, jak po<lburzain\:ie do 
gv.1altóvt, ruie wzywal ido czynnego dµoru, 
da zaczepki, ale db satrnooibtoQiny, do przy
,g.otowanJia! podpór tam, gdz.ie się gru'Z!y wa ... 
Ią. 

W cal'ymi artykule prnebijai tai k'Cllna 
myśl przew()idlniai, że autor :nJie myślar o 
przestępstwlie przewMz.!anem \V. par.aigra. 
fi.e 130 kooeksu kamegoi, ał-e mvszem do 
czego i•n'lleigo zmierzał. 

dej ~ za'\vsze pięknej twarzy CBcylii'. Swie
żość rlie zn&kfa z. ob hk"Z\a;. 

Uwiclbiaoo tę niezmo.rdowaną ,vytrwa 
łość plię!lmej, mtodei swdbddr»eii kobiety, 
którn, pcxś'Wtięci1W1Szy s!·ę ob01W1i·ąz!korJ1, spel 
niała: je z bezprzyklad!ną gorlfrwoiśdą. 

WS"l:YSCY też, nawet nieichęml~, skladali 
1na:?eżyty hold \niezwykłej w.ytrwat-0·śoi11 ro
z:um!Owv 1ł sile wlOH mtiodlej d!ziiew1czyn1y. 
Zaz<lrośdilli! jed:ni, podizihvfaJi drmiz:y; byli 
ii taicy, co tw1i.ercLz.iJT1, iże tq. wlłl.aśdw1ic mó
w.',ąc, stary Prais.ki wszystk'O st\v•arzyt ~ rw 
pornąd:ku utrzymuije. Ale ostat.eczniie owi 
opuszczeni niegdyś Iforyszkowie d:zliś ni·c 
od ru::kog-o nie potrzeoowalii: Julek ko6czyl 
me<l'ycym;i, a ttenrytk mia4 posaid~ zairzią. 
<llz.ającego w jednej ze znac:znłiejszyich fa
brJnk krajowych. 

Jeden i cLrug~ 1niety1kQ, że .nie byli iluż 
cię.furem <llla siostr:Y1, a~e .nadrto od ·czaisrn do 
czasu i z wlasinaJ, 1k11esmnii przysparzali 
grosza. na powi'ększenie za:wti·echowSiki'Ch 
z.a.kładów. Parę rnzy do roku, podczas 
wakacyi1, przyjeżctża1i sami w -0dlwliied'zli11y 
do starego giru:'aZ'<l:a. 

Boc.zdwa Pliotrusiai oigromrn~~ posta
rxatai .i: choeiiaż wcią;ź niezmoridiawatnie 
krzątalai s:ę po gospocllar.stwie, jedlnak gfo„ 
wa się jeti trząść jut poczęlia, ręce .cJ.ziit\vn•ie 
jaJkoś slruchać nie chtda!ly, ai oczy do .snu 
k)eify... Drzemiąc i szepcąc pacierze, ni
ig<ly srę wyspać ~ wyp()lcząć n3!Le.tyde nh~ 
1tlQg lai. J a<l'la mal o, żyw i'ą!c się saimą, nie
mal kaiw~. której teraz nrie mfala już potrze 
by oszcz~.~ .gdlj'lŻ d001 był zaopatrmmy 
we wszystko obficie, a nal\vct wtdlnfafy już 
paniekąd! w Zawrechowde początld pewmej 
skromnej w;ytwomośd. 

Zmrenil sie również i post3!rzal k~ą<llz 
-'Wtka:ry. W raicaiąc raz od .chorego, wywró 
~ się nte~ęśbilwie, 'Zll-amat n()lgę, ai zmnr
szony do ół~eJ .kit.traicyjh postratlait sify; 

Ja się w tym artykule żadnego prze. 
stępst\Va oopatrzYĆ 0rie mogę, i dla t~ 
w1rroszę o uwolnienie lub o lżejszą, karę pie. 
niężną. 

Mowa p. mecenasa Czapli zrobi~ na 
słuchaczach wiellcie wrażenlte. 

Sąd po dlu2szej nainatl'.zie skaz.al oskar. 
żo'ną nai 300 m. grzywny i koszta są<llorwe, 
przy.czem przewodnliczą'Cy wyraźnie za. 
zooczyl, że sąd! aut się zniewolonym, wy. 
\\"ody obwny w.ziqć pod rozv,ragę., rui.eza-oo. 
znawa}ąc faktu, że rz:ecz-y'\'Viitś.cie ludi p:o!ski 
wobec prz;yjęda owej usta'W'Y mólgf być 
ro.zigorycwnym. Autor jednak artY'kułu 
tego, chcąi:: dać wyraz temu ocznichr, \Vy. 

powJ:edz·ia~ to we formie, :która prze:kmcza. 
La granJke <lm:\vdlone.i krytyki. 

Trzy dni aresztu! Przed sąde•m la. 
\\,niczym w Katowq(":ach starwalai, ia:k pisz~ 
•. Górnośtązak", jaiko światllek pe"\\.maI 29. 
letnia kobieta z Bytkowa; nde chctail:a ze. 
'Z'nawać po niemiecku, uważając pe\\lila'e, 
re niie włada dostatecznie tym jęz:\nkiern, 
aby mód!z ookladnde 2,ema'\V'p!Ć pod przy. 
si·ęgą. Sąd atoli' uzoo~r.. że Cz .. powilnmai ck). 
starteczm·e wł.ad.ać języ:ki'em ni1emi.ec.ktittn, -.. 
poniewa:ż przez. 8 lat uczęsz.czalai .do 111lie. 
mliicck.iej szlroly, a: przytem fonnu~ę przy. 
. sijęgii poWit:órzyla z.a s~d·z.ią. Skutkiem te. 
~o sąd na1byt przeko:nanfa1, że Czt z opol'u 
tylko 'rllie chce tnlÓIWic po niremiedk~ więc 
skazal ją zia niestósown1e zachow1a;rni,e siQ 
przed sądem na trzy cln:ł aresztu. 

Z innych dzielnic. 
Z Galicyl. W sobotę odbyta się w 'Sej. 

rnli·e ·gał!icyjSkim dyskusya o polażenU.u po. 
Rityczniem. Nam!iestnik hr. Potocki, omó. 
wU .po'Clróż gahcyjs'ką d!rai Koerberaj, pa 
któreii spodlZliewa s\ię najłepsiz1y.ch rezufu.. 
tów, poczem przoostawiiif szerom lllaikreś
ślooy obraz. naszych poLi:tyczrnych siJost.lin. 
ków, zaznoczająic, że najtważni'ejsiz:ą; s.pra. 
wą, jest uzdrow1e'Iliie pairlamcntu. M~ . 
wę n:amtes.tn~kai, która za~her.ara \Vtiele 
wa:żnyich ~ ciekawych wyjaśrni!eń, co do 
stosuniku rządu do Pol'a.ków, pirz:yjęto hucz. 
nymi okl'askaimi'. Mlin1~skr dr. Pi~tak ()-0. 
rpieral zairzutyi, ja!kQby żądan(..ai kr.aj.mve 
niie byty uwzględlniatne prze·z rząd. Wiei· 
ki•c po1ityczme mowy wyglosm p. Bo
brzy11ski :i: hr. Wojdech Dzieduszycki. 
Prrema;wiaLi takie ks. Pa!stor, dlr. Gre'k i 
hr. Stadlnfold. W końcu po d!lU\&'0ilch obra. 
dach, które trwaly caly dzlileń, uclrw'.a1ono 
•następującą, r'ezołucyę zredagid.Wairnt przez 
hr. S taidnii.ckieigo: 

.• ,Koło se;imowe, tr\viadąc 111JiezJl()l111die na 
sfanowł·Slku, ile uzdrowienie pairlanw..ntu 
jest naijkoniec21rniejszą potrz:ebą zarówno 
'kraj.ów koron.nych jak i C'al1ego p:aństwa1 
wyraiżla Kotu polskiemu w W1iledmtlu uzna. 
nie za usit-OtWainia~ mające nai cehl' sam· 
cyę stosrnnków parlamentarnych ~O· 
św1ilaidcza, że zigadza si·ę zupe:.t111ie ze sta· 
n'O\Viiskiem Kota w W~ednfo, które st-0· 
Sll!Ileik swój d'a rządu uczyniilo z:ale'imle.Ill 

których już ntle niógł odzystl\iac. Piomfaoo 
ro po:rosital ruJe mni,ej gorltiiwym w pe~rOOniu 
kaplański'CbJ obl()'Wiiąz.k&w. Odwiie<lzal czę
stokroć ogrod'y Horys.zk&w, ai patrząc na 
ich praice ·i zabie~· , nie mógl s.i~ nacieszyć 
w1~dioczlne:m blt0t.:.oi0s.larwiefl:sitwem Boski.em 
iaklie rn1: opusz,croną rodzvnę spływa~o. 

Skutl\:ii'em antryg ID'1!rsz.ai!ki~, po:dko· 
mo.rstw101 RyngQFclJo.wie zirazu rn:eco dla pan 
ny Cecyfiii ostyig'lf. O Mawroffi\llkzach nie 
byi(o żadlnych \vfośdi·, a Slatw1czyń~1 ani 
źte, wnJ: dobrze o łforyszkaich 111i;e mówit 
Z osób wmgo uspos'O'bilOnych poZ101sta1 Je· 
d!en tyI!ko marszałek. W mi1a:rę, 1.atk 'Slię im· 
ter~sai sierot poprawi.al1Y:, st"Osurnek jego 
względem sfostrzeńców sta\.v:a! s:!ię coraz 
<llraźlirw1s:z:ym. OdJczurwail to <lohr21e, ale 
pierwszy ·zbliżyć się nii1e mi!al icYd\.vagi, a 
zre:sz:tą 'brc:J.1.(ło ku temu spoW!brnO'ści. RadtY i 
byil\ wyjść wreszieie z tego f.a1tszywego ~ 
rożenlia, gd'yż, lako czJio.wiek praiktyó1!n~ 
romm:ał dbsik>C'fila.I~, że ptęd'zej 1cey p(yźniri 
opi1t1Ji8J pubLkl'lniai zwróci się ku tej roicMnie. 
naJ której on· .c.hcial mścić sF,·ę talk TI1icli'l'OŚ· 

·O~Wi:•e p0id1stępem d1 potwarzą. Dow:iOOY· 
wal się ze ?Jdum:lenilem o powod'Z'emfi~~ 
Ji.enryka L J uDian.a o szacu1n!k11 wś, iak1 

zjoona~z sob.ue Cecyliia, gloSiila fama ogól· 
na. 

W Zaiw<iechowtiie, i1ekroć rodll;:m ie· 
bralai się raiz:em, urn.ikooQ rozmowy o JI13!r· 
sziafklll, Jwkby pan Boleslarw 111ie ~stnia.f"'"a· 
I~. Jeidlniakże raz Jatk<1ś si.ę zliOżyfoJ, ie ~u· 
]rallll potrzebolwat wydostać pe'\vtrue paP1e· l 

ry z kancefairy,i ,ł w tym 1ceL'U1 pojechail ~ 
miastoc.zkai. Tryibem zrwy.czad1rrem ~il 
JJOdainOe, o któremi pam Bolleslaiw wnet Sle 

diowd~<l!zliial. WiJackittność tai mOClno go Vo' -
ruszyła.; ro~lrnzai~ sekretarnaw~ · s-pral\VC 
natychmf:iaist zal a twić a: J ułiana w~1 

efo sieb:e. ' 
(Ctąg ·daiłszy oostąpf.) 



-Od aego PQlitycznego zachowattllia: się w 
prarwa.ch odnoszących się do kraju na

sz.ego i od szczerego popieranfa przez 
ruid usiłowań, podjętych celem uzdro
włienia parfamentu. 

Rewlu·cya niezbyt szczęśhliw-ie .wysty
ł1z0"\.rnnia, jest wynt:kiem pewurngo rodzaju 
kompromisu Ił d~ai tergo dbść bezbarwna. 

. Wiadomości ze świata. 
Z francyi. Rada mi:nisteryalna posta

!l-O~ila wnieść w izbie posebiik'.id, by nai
,pieT:\\' obradowa.'11.0' ood interpelaJCyą w 
sprav.--i·e z.erwanfa stosnmków dyplOimlaJty
cznych pomiędzy Prancyą, i Waty:kainem. 
1Prez.es mi1n.tstrów Comibes już prziedstawiJ 
tOCipowiedJź swoj•ą na rzeczoną 1h11iterpelacy~. 

Z Włoch. Dekret rozw:-ęz:ująicy izbę 
poselską został już. oglosrony. Nowe wy
bory odbędq siię w przyszłymi mllesiącm 

Niemcy. Ochotnicy nai wyprawę oo 
Afryki·. Niemieckie g.azeiy doooszą i:ż 
wlmze wojskmve pioswkują, ochotn1:ik:&w 

1Jial m:iwą wypra.wę wojeniną, droi Afryki:. · 
· . - Przywódlz!Ca1 centrnrwcówt, rta:cllzica 

'przy sądzi·e Rzeszy w1 Lipsku, d!r. SpaJhn, 
ma wstać prezy<lieintem w:yż.SZ'~igo ~iąidu 
naid'z:i·emiaiń1skJe·go w K (}k:J111i·i~ Po raz p; er
\VSZY od' czcrs16w waltk:i kułtu111n1e1 nastąpi · 
·wi~ \Vypaicl ek;, że wy:bUi!n y oentrow~1ec, a 
"1vi ęc w znaczetnfo fuberail'ów ultr.amo1111ta
ni111 p :ia-stnwać będ'.zrie jed111ąi z najwyższych 
gOOn(liści· w s~diowrul'ctw:I~ pru6lk!Lcm. 

Równl(}cześndre glmi telegratm), że fa
brykznt wyimbów sukietrinych w Berbnie, 
żyd Simc1n, zostail przez c·esu.rza zarrruiai'rl/0-
\v-:aury członkliem pmski·eti Izby Pain6W1 w 
<lowoo 1uzl1)a'ni1a za miliooy marek, które 
JPrzezmucz:yt na budowę muzeum cesarza 
fryd.lery:ka1 w Berlinlie. 

Żyd j.aiko cz:loo,ek pmsikilej Iz.by Panów 
byt dlotądl bialym krukiem w postaldi z:m~r
lego ',v mku 1886 Ka!rola: Rl()rthschlikl)a:. Za
Vi:ia~ WUdać Olbeonie korZ.Y'Stn:y ~aJ żytdów 
wiatr. Ni1e będzie \.Vięc dlziwinem, je,beli 
Bal1in1 z;osta'nde kiedyś kamderzem 111iElm.ie
t:kim. 

bLLLW 

.Z różnych stron. 
Liltgendortmund. 06-rnik Kein dlastal 

ię w kopal1n1i1 
•• Neu~Iserlohn:" pomi~y 

wó'Zlki, które mu zigntiotly :klaJtkę pi1erS'i10Wą. 
Nieszczęśliwego ·odstawiono do dOlmu cho
rych. 

Erie. W kQpa.Lnii ,.Bi'snmrck" wstal 
gómik Lehr bardzo Il'f·ebe.z.piecznri.e pcYka
lecrony .. 

Buer. Górnika BU'scha zais.ypafy wę
gle \vi ko'pa:l,ni· „Bergmarrmsgliick". Nli:ebez
preczrnŁe pokaletczonego odlwieziono -d.IO dlO
rn'll! choryich. 

i(eivelaer. W UJrneglym lecie przybylo 
oo Kevelaier 479 pidgrz.yunek. W roktti 1903 
byl()I 470 pliełgrz.ymek. 

Hamborn~ Tuterszy sklaidJ węgiu syn
diykaru, ()lbejmutią;cy 20 tysięcy cen.tnairów 
W1;"g'liii zaipa][t si'ę. 

Zima z.a, piersem. Wiie.czory <llu)g;ie. 
Cz.:isu ·na cz.ytain1ie po:ddostatkiierrn. Trzeba 
:s~ ę mtem s.twrać, aby w kaoo'ym diottThUi pol
.sklim n.a: o'bczyźnhe zrnalidlol\va1l si'ę „Wli:airus 
Po~sk.i" . N.a. li'Stopa.d ri grudzt·eń :moiżJna 
ilsn11101 to z:aip[ISać rua 'każdej P'OCZ'cf.e z.ai 1 
mairkę r 28 fenyig;ów' z.a którą to ma4ą su
mę otrz.ymaJ kaiż.dy 6 razy tygod'rdowo 
. „\V1:~11J!Sa Polskiego" alż oo 1 stycznJ:.ai 1905 
roku. 

Roda:cy! .,Wiarus Polskii" 1icząc na 
&ior!iwe JJOpaJreie ze strony Polaków ma Qb
tzyźnie, JJQiw1iększyJ fonnat bez: pOd!wyż-
zenfi.a: pre1rnume.mty. Prosrimy zaitem Bra

d Rooaikótwl~ aby teraz wtaśn.ie diototyłi 
stara{}, .aiżieby pii1simo ludu pol'sik!:ieigo, roiz
~msz101nego wpoiśr6d obagio ży;wiol1u:, na 
li~topadt i ·gmdlztie:ń Ti.cz1nyich ®wych zy
skal'()I abicfilentów. Kwity zalącZlOIIlle nia 

~wartej stronie prosimy WiY.c.iąć i1 d;ić wa
Jomy'm z zachętą do zapfaainfa sobie gaz.ety 
IlOiskńej ·. 

Gerthe. W kopa•Ln1 , ,Lothrtitng en" zo.. 
sta~ zabity gómik ttirschttnamu11 z: Holthaiu-:
sen. 

Bielefeld. Posel socy,aJlistycz11y Al-
bert Schmidi rzucn Slilę po<l: kotai podiqgu i 
iosta ~ n.ai mie~·ścu z.ahi ty. 

Duisburg. Dz.i·ec:ko pewnego urz.ędnf.
kai Pocztowego wypadlo z. piierwszie!g<j plę
tra, !lal uJ~1C c i Z:aJb illo Sil({. 

.Rieka. Okręt „Ult<:mie", wti.oz~cy 2200 
Wychodź.ców ·ziatonąt wraz ~ podiróżUJi~cy
llJJi' F zaroigą. 

W Hamburgu wybtu.dmqf qgól'ny stretik 
Stolarzy. 

Rozmailośd. 
Straszna zbrodnia. W WfodiltlU id'n~a 

l l bm, odkrybo zbrodi:nię, jakiej. jesxc're inie 

notowa·łY rocz.nUki kr}mtnalne stolicy Au
stryi.. Przed 6-c.iu druiarni wyjechał z Wie
dnia z żoną, rzekomo do Budapesztu Po 
posag żooy, cyzeler Jan l(lfliQ, wspótwla
śdciel zakładu bronzowniczego J. Piet
scha. Dnia 11 b. m. Pietsch, przechodząc 
z prokurzystą Rappa·portetm przez ulic~ 
Magd'a·l>enek, gdzie mi1esz.kat Kle1:n, zaur-.va
ż.yr, że pomimo deszczu okna m~eszkain.ia 
wspóbn~ka są otwarte, a firain:ki mokną na 
deszczu. W-0bec tego, zandepokojctny, 
wszedł do domu ii poprosiwszy gospo-dyn!ą 
o klucz mieszkami'.a Kle:m.a udał siię tam z 
prokurzystą. Zamknąwszy okna.i, opuścili 
m:ieszlmniie, po d1rodz.e jednak po.wrotnej 
omarwfaliąc 1nfreQbe,cność I(le.i!nlaj, przyszli 
obaj do wniosku, że •nietl'becnemu muslialo 
chryba przytrnfić si1ę nJeszczęściei, iż tak 
da\Vmo o sobie w,iia<lornośc~ nie daje, po
wrócm więc po poludniiui na ulJicę MagdaJe
nek w mniemaniu, ·iż znajd'ą tam ltiisty fub 
foine wsklaa:ówki. Wsz:cdtszy <lo pokoju, 
w którym z rana oikno zamknęlii, uczul~ 
obaj przykrą woń iig1nmzny, poim11rn0i to 
wszakże prowad'zii,Jli' ,poszukhva111ura, prze
glądając mruós.two l'is.tów i pocztówek, roz
rz.uooniych lJIO meblaich.. Zwróciła. w koń
cu wwagę ~.eh otomama, stojąc.a/ poidl oknem. 
Jeden jej koniec byl wznJesiioniy. Na pod'
lod'ze wi'dnfa1la· wielka czair11JaJ plama. Za
diekaw~·enn p101dn1teśli otoman·ę; 1i! oczom ich 
przedstaiwtil się worek, za:w1ązia1ny c.hust:ką. 
Z worka tego wla§nie rozchod'.zdlfa się po 
pryk-0ju woń zigniillimy. P1etsidh dotknął rę
ką worka. i wnet c.ofoąi stę przerażony, 
uczu.f bOl\v1iJem pod ręką ksz.taitty ludzk.i:e. 
Zamknąwszy tedy po:spieS'zrni1e mi;e'szkanie 
Kl'eU.naj, uldali się do nalihlli·ższego komjsia
ryatu:. Przybywiszy na miejsce z.brodni, 
poliicya otwiorzyla tademrnkz.y worek i z.na
Iazfa w :nim poćw~a·rtowane z.wlokii star
S'Zego icz.lo-wt~eka, które ule'gly Już częśic1iio
W(j rozikładlOwi'. Dalsze śleldlztwOI wyka:
ziailq, iż zamordowcrnym iesit wl~śóai:cl cfu
mu ona Zbnikgasse, Ja:n Si!kiorai, który od 
dlużSiZego już .czasu utrziyrJ11ywar srosU1nki 
mlit•us.ne z Klelinową, oraz że mar<llerstwa 
dlopuśdlia si·ę je:go kochainkat. Po <l10k0ina
rvi1U1 monderstwa, zbmdniiarika uidail.a się do 
mi1e,stkia1nfa1 Si'kory, gdzie prz.y p01ITJJ01cy kl'u
cz.ów, zaibrainych o~ie1rze, ziraioowalai całą 

1gO'tówkę i' paJ)tioery pmce1ntowie, poicxem z 
męże:!11\, zarwdadomionym naJjWJiidocZU1li·eli' o 
Zibrodmii, uciekla. fak si~ ok:az.afo d'ail1ej, 
Klelnnmva. byla1 ju!Ż k1iłkialkrotnie: karain·ai za 
kraidz(e-l i os.zustw<lt, których dopuszczała 
się na 1i1cmyich swych wie'lbilClielaich. Klein 
QŻen:'.il się z nią sk1uitldiem Qglosz1eruia, poda
nego przez: inią w diz.i.en1ni1kaieh1 iJ przez pal
ce patrzył na' sprawkJ roniy. 

Zbrodlnia:rikę z mężem a•rnsztQwano. 
już w Paryżu. 

Ostatnie wiadomości. 
T o k i o. Rosyanie wykonafi w nocy 

z pon!iedzialku na wtorek straszny szturm 
przeciw; stanowiskom wszystkich trz.e~it 
armil japońskich, zostali jednakowoż odpar 
oi z ciężL:iemi stratami. 

W i e d e ń. Posiedunle rady mieJ
skle miało przebieg bardzo burzliwy 1i za
kończyło się wykluczeniem socyallstyczne 
go radnego Reumanna z obrad i z następ
nych trzech posiedzeń . 

B e r I 1i n. W olnoiny~lne stronnictwo 
ludowe zamierza wnieść interpełacyę w 
se}mie w sprawie :zatargu miasta Berlina 
z rządem o budynki szkólne. 

Kalendarz. 
Czwarte le. 20 października: Wendellna, Ja.na 

Kautego, (Dud1isława). 

Pilłtek. 21 pllŻdziernik&: U111zuli p., HllaryJna, 
(Drogomir). 

S ł o ń c e ; wschodn, 
Jutro. g. 6 m. 85 
Pojntrze. g. 6 m: 37 

zaehodzł., 
g. 4. m. ó4. 
g. 4. m. !>2 

S ta n p o go d y ; We wtorek cały dzieA 
deszcz. Wirod~ pochmurno. 

Term om et r wskazywał wcooraj 12 w 
południe 11 stopni R. wyżej zera. 

.Nabo!eńsfwo polstle. 
Misya polska w DeUwig 

roowcznie sr.~ w oiedlzie.l ę 23 paźd'Zliernł
k.a .~ potrw)ai <lo 30 paźcł:rorn'iGra. Nauki 
wygłoszone ZOSta11't w nłedzłełę 23 I 30 
paidzłemika o go<H. 11 przed połttcłałem. I · 
o godz. 5 po południu. 

W dnJ powszedme będą nauki o 1odz. 
9 przed południem, a po południu o gQdz. 5 
I 8. 

Spowfodź misyjna rozJ:l()Cmie się we 
wtorek 25 pażdzńemika o godz. 3 po pot 
W następne dm b~e sposobność do spo
wk.<lZi św. od godz. 6 do 11 przed po.I. i 
oo 3 db 8 godz. po pot 

Rodaków i Rodtaczki z. Dełh\iig orae 
b~~ ~dalszej olrolky za.dię:a Siię do 
braln.iiai lilc2mego udzfa.h1 w .Mi.syu; św. 

Misyę odprawią księta z arch'~dyece
zy:j gnń eźni.ef1sko-poznańskc-j. 

Misya w Diissełdori. 

W n':edz'ielę 23 paź.dz~em ika o gx><lz. 
8.0 na wieczór, rozpocznie się misya dla 
P{)faków w kościele Ojców fraindiszika-
ITTów. Ojciec Konstanty. 

Nabożeństwo polskie w Annen. 
SpowbnoSć do spm.viedlzlil św. od 19 do 

23 paiź.dz:iemika:, a kazanie polsklie w nae
dzielę 23 o godz. 1 O po Sum'.e. 

Tow. śś. Pi<>tra i Pawfa w Bruckhausen. 
Zebrainie od'będzfo silę diniiiai 23 bm. Po 

pof. o godz. 5, rna iktóre się szian. czllonków 
' z iich rod'zllnamii uprzejmie zaiprnsza. O li
czm.'Y u!diziiaJ! prosi 

Jan Drozdowski, prezes. 

Towarzystwo św. Barbary w Bitterfełd 
,dc:iinois.11 ia!k niajuprzejtmti;cj wszystkim Rorl!a
kOilTih iż w n:i.e:d.zielę dndia. 30 t. m. urządza
ffi'Y' 1!1laJSZą l3uletnią rocznicę, poląici:on~ 't 
teatrem, na którq wszystk,i·e towarzystwa 
pof.skie oraiz; wszystkich Rooa!k&w. jak naj
up.rz.e~11nl;eu· mipraJsz:a. Początek o god2„ 5 
po pot. Z ai rz ądl 

Towarzystwo św. Jana Nep. w fńntrop 
donosi swym cziłonkom oraz wszystkim 
Rodakom, iż w niedzielę 23 b. m. odbędzie 
się walne kwartalne zebranie o g-0d'z. 3~ 
po po1. Są ważne sprawy do zaratwli1enna. 
O Iłczny udzrat członków i· gości się upra-
s?}a. Z a: r z ą d. 

Tow. gimn. „Sokór' w Liitgendortmund 
1dlC\nlO'si1 szrum druhom, liż zebra111de zwtyczaJr
:ne odbędzie &·ę dmii1a1 23 paiź<l'ziemrn!ika1 o 
gcidlz. 33/i po pol. na sali.1 z,wykJych posie
dzeń. Po zebrantiu WQIIDe 1)1\.V'O -0d -gościn
nego il strzel.a!n~e dn ta1rczy. Zwraaa1 siQ 
uiwa:gę tym cLruhomj, którzy siię zigfosifil w 
za.barwne n.ai cz-V01nków, aiżieby się wszyscy 
stCl!w.iLi' :gdyż w prz.eciwn-ymi razie n1ie będ<i 
\V1Ciiąiginuęc1i w Hstę. U.ewy udziial <llruhów 
J}Oiądany. Oo&ie mile Wlitlzanli'. Czołem! 

Wydział. 

Towarz~ głmn. „Sokół" w Neumiihl 
donosi swym d~ruhom, ~ w nliedl21ie.tę 1dlnia 
23 paźidlz'jerndka po pot o go<lz. 1 odbędzie 
się u p. Eilckhoffa przy uil. Kiriippe111Str. 
walne zebranie,, niai które srię sza!l11

• druhów 
tjak'. niai:iserdecz111frej zaprrasz.a. Prz:yJd:i waż
ne sprawy pad l()ibrady., więc wszyscy dlru
hcw~ c są pożą<lan~. Goście mlile W1idzi1all1'i. 
Cool em! Wydzfał. 

Uwaga: Rew·i zomwiie: klasy wJnni1 się 
sta~vlić wkołwiek wcześniej. 'Wydztiał. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
dOniOSU swym 'bradom 1 S1iostrom, aż W so
botę. ~n!ia 22 imźdzjerruika o igolC!Jz. 3 po pot. 
spowbność do sporw:iedrzii św. Ni·e'\:vliasty 
uprasza się, aiby sLę jak najliicz.n1iej zebraly 
w sobotę. W n1iledZtidę po pierwszej Mszy 
św • . wspótnw Komuni'O św. Po pot. k~i-e, 
po naiboż.eństwtie zebrarnie i z:rrci.ama, taiem
n.i'c. O 1ic'Z:ny udzJal w Komum:~ wspól111ej 
'1 naibożeństw.ie się uprasza. 

Nadzelator. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herten 
diotnos:il swym cz,f()lrnkom, iż w n1ied'2Jidę duuia 
23 'bm. o godz. 4 po pal. odlbę,d:zie się pół
roczne walne zebranie, na którem przyjdą 
wiażne 'Sprawy plO<l abr.ady. Zarząd. 

Uwaga: Zairząd i rew1iwrow;ie kasy 
wtimtl: s.i-ę pól goozjny prze<ll zebr.am:iem 

' s.tawiić. T. Rybarczyk. 

Tow. gimn. y,Sokół" J. w Oberhausen 
wrną,<lz.a1 wieczorek famiiljny w nredzjelę 
ctnf.al 23 paź.d!zier.ruka w lokalu p. Kolter„ 
przy nowy1n rynku. Po·czątek o g{)dz. 5 
po pot Na w'.1eczo rku wolne pi'W10:. ki:órlj 
;w;ydaije szan. diruh Antonii O:tda:sZ!e,wskii za 
-paplieralflli.e swe<go przed1siębl:orstwai , pO'nde
w.aż druh Gdla'Szews:ki. jest życzliiwy nasze
mu Sokootwu• ~ popi·era go, <l.Ja, tego po
wmmr s:ie n-a tern zebrnru:u u~·śdć. w in.nem 
na w!leczorku zn;ajdi0~1ać, . aby moglti się 
oorwdzJ-ęczyć <l!ruhowi OL<laszewskicmu i 
razem mu po trzykroć wykrzyknąć toast: 
Crolem! Dmih Gidaisz1; wskh ntiec:h żytje ! 
Wliocrorek pot.qczony z tańcem. 

Uwaga: Zebra.rnie odbędzfo ·s:i'ę w1 tę 
samą nietlziidę o godz„ 4 p0 pot Drub.owJe 
którz;y Zltl!legatią z składką mJeisiięczną, po-. 
\\1'Jrunill się m etm zebranfo utlścić. W irniTiieITI 

na.zie tracą prawai towarzyshva. Wstęp 
igościli tyllklo z.a wp:settn na ~toirrka O Vcz-
ny ~air prosit Wydzhll. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosi szan. członkom~ ·iż w medziclę dnia 
23 b~ biorą v. szystkle towarzystwa kato
Nclde z Gel:Semkirchen udz.;.a,t \V prz}ięciu 

loojprzew'1elebniiej-sze:go ks. Biskupa. ~ ... 
d2Jie przedsta-v.-ienie \VSZ}~tki.ch tow-a
rzystw całego wielkiego miastai Gelsenkir
chen~ udll.ielen.ie im Btogostawieństwa św. 
przez ks. Biskupa. Czlonkowiie "\\inru si~ 
stawjć jak natiliczn1ej w. czapkaich 1 ozna_. 
kaich o godz. }'l5 na salę zwykłych posiier. 
d.ze11. Kto niema czapki ~ oznaku. musi ~ 
wylegttymować książeczką. Zarz21d„ 

BAC Z N OS C! 
Tow. polskich Strzelców w Marten„ 

tlej Braaia strzelcy do grona, 
W nilezad~f'll'gim czasie będz:ie w strzelarnitt 

na;grodla. 
Kto dohrz:e strzel~~ tcm honoru d't0idzie. 
I otrzymai ladne podarki. 

Na rocznicę mu>sz.ą być gotowe, \v1ięc 
ter.az. \Vyp.'O\V'iemy ·w rej sparwie mor.vę i 
ta ·lllaJ zebra'Illi:u, które s.ię o<llbęd.Z:ie \Vl nie
d'z(i€łę 23 paźdz~·emikai o gcidlz. 3 P-0 pol. u 
gościlnniego Dystelkampa. W szystklicir 
członków i· Rodaków uprzejmlie si-ę zapra-
sza. Koclm.fmy się! Zarutd. 

Towarzystwo św. Wacława z Linden 
donosi swym czlonikom, iż \V niedzJielę dn. 
23 b. m. po pol. o godz„ 4 jest nadzwyczaJ
ne zebranie. Pont:ewai waiżn31 sprawa; jest 
·do zialartwdenf.a, u<l'zfat wszystkich czton
ków, pażąicfamy. Kto nie przrybę-dz:ie na ze
bran~e, placi karę 50 fen. O l:lcz1ny udlli.at 
upr.aisz.ai 'Si:ę. Goście mile \vid'Zfoo!i. 

Zarząd. 

Towarzystw<> św. Marcina w Kirchlinde 
ozn:ajmiai swym członkom oraz szan. Ro
dakom 2 l(iircMitnrle i okoli.cY\, iż. <llru:a 23 
pa.źd.z1Lemika rb. dbchodz~ nasze towarzy
sl!wlo 14 rocznicę swego istnienia. Zaib3Jwa 
-01.ct:będt:zjb się w zamkniętem ikóJkui na sali. 
p. Brii'ssemairnna, po<lluig następu~ącego 
progr.amru: 1. Przytlmowanie gości 2. O 
godiz. 4 po pot konc~rt. 3. O godz. 6Y; 
teiatr p. t.: „Kom;ni.arz 1v m.{y!narz" Potem 
d!alsz.a z.abawa: z. ta.ń-cem. Szan. Towarzy
stwa, które za:proszenia odebraly1, li te, któ
re dfa braku adresów te-gOiź nqe adlebr..a.ily, 
uprasza się uprzejmiie, ia:by ra:czyly wz~ą.ść 
uldzhal w naszej roczin~icy. Goście mfle wi-
dlzlia1ruL Z a r z ą dl. 

Towarzystwo św. Mar'Cina w l(irchlihde 
daje db w1i'aidbmości swy1m cz.tonkom, IiJż w 
niledzlie.łę <l'ruiai 23 paidx.i{!rnrlka o god!z„ 110· 
prz,ed pol'U<lniem1 odlJ.ędlzf.le się Z\\-YCZ~1Jne 
zebramlie na saŁb Z\Vyklyd1 posi.'e d:ze li. O 
ficzny u<lZL~:it prosi Zarząd. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herten 
zaisy.fa swemu rran. czl-Olrukowu zastępcy 
seknetaJrz.ai 

p. JÓZEFOWI WOLSZTYŃSKIEMU 
dr>a.\Z, jego na1rzeiczo.nH:j 

pamnie KATARZYNIE BRZEZIŃSl(IB,J 
w dniu itch śfu'lm (20 pazdzi~erruikJaJ mi-
1SZiCz:ersze życzeinia z<lrowfra i wszelldci 
pomyślności. MllQld!a para nl ~ch żYlie! 

Zarząd:. 

4.łfHłf;~***łff•*•* 
Baozność Ewing ! 

SzaJ11. Rodaków zamueszkalych w 
E~viinig L oko1ioy z.aprnsz.amy r~!llk:; -z em na 

\1łlielki wiec 
dnia 23 par.ld!Ziernika o godz. 113/i prz.ed 
pt0JudnJem zaraz po· na.:bcżeflstwtc na sali 
wd. p. Klodt. Na wie.u będzie wyjaśniona 
spra'W.a dotychczasowych za!hiegów i sta
rań o pols.kliego ksńędza. Na wtlecu tern 
11ie powónno llikogo braiknąć. 
A. Paluch. A. W.asielewiski. A. Kowatsln~ 
T. Duda. J . Jen'Sch. J. Mądry. T. Kuś
ni:erz. M. P techota. J. Grabiński. f. Pie
·chota. W. Zborowski. G. Bremoor. M'. 
~arolczak. J. Junig. P. Bremłmr. P. Ste-

fański. L. Cieślik 

Wi ee w . Kt-ay ~-= 
w;tec ,.Zjednoc.zmia Zia'\\"Ddow ego" od

będZlie sfę w 111„c<lZiie!ę dnia 23 paźdz;ernjka 
DO J)Oll. o godz„ 4 na sali p. W. l(efenhOr
ster, d'a.'\\'ln!ilej Deuter, I<ray-Sild'. Na wie.cu 
będt oma"\\<iaine rozmaite spraiw--y wtocze 
ł organizac}1i1• Uczny u~at .Rcdakó\\~ z 
okolicy Steele 1 I(ray pożądany. 

Zied:ooczenlc zawodowe połsllde. 



Wiec w Diissel przy Dornap. 
P~ern:-szy wiec „Zjednoczcn'a za:\\-O

dowego polskie-gu·• \V Diisscl odbędzie się 
dnia 23 paźdz!ern:ka o godz. ( ?) po pot 
na ali p. J. Schmitza. przy k<Jściele katoH
ckim (stacya kolejow:::i Domap). Na w~·ecu 
()m:nr1iane będą sprawy zwi'(zków zawo
do\\·ych w ogółn-ości., a ,.Ziednocz.einra za
w-0dowego polski: ego" \v _ zczegółności. 

Rodaków z Diissel, Dornap, łianefurth·. 

Vohwinkel, Aprath i okolicy uprasza o li
~zny rndzial. 

„Z}ednoczenie zawodowe polskie". 

towarzystwo samedziclnych kupców i 
przemy·5!owców polskich \Vestfalii, Nad

renii i sąsiednich okolic. 
\V przyszły czwartek, dn:a 20 paź

dz cr.1ib o godz. 4 po poL cdb~dzie się w 
De,!hvig, 

w sali p. tiesse (przyst:rnck l olei elektry
czne.i). zebranie Gasze:go towarzystwa., na 
które s:ę wszystkich sarn-0dzlclnych kup
ców i przemysio\\ ców polskich z Bottro
pu, Osterfeld, Dellwiig, Borbeck, OłJi;rhau
sen i okolicy ninicjszem zaprasza 

Z ar z ą d. 

- --r--·-----·'----·----

Tade i cie 1-J• Nt: l~siąieczki 
powie :i .,;ov;(.a. 

Antoś z Skalina 30 fen. - Asem i królowa 
duchów 40 fen. - Bajki, przcpowiastki i ro
wieści 40 fen. - Baśnie i powieści gminne ·łO 
fon. - Bolcsbw (dalszy ó1~ Gcnol\vcfy) 50 
fon. - Hratobójca 40 fcu. - Bukiet napięk. i 
najcick. powiastek 40 fen.-- Chata :Vuia To
masr.a 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. ·
Cudo\vny los siernty polsljej w Paryżu 40 fen. 
- Czemu dziad zawsz0 dziadem, choć mu wszy
scy dają 20 fen. 

J ·a porto do każdej l-;siążki 5 fen. więcej. 
Dourv franuś i zły Kostuś 1 mr. - Dolina 

\l!,1cryi 60 fen. - Doman i Lilio.na 40 fen. --
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen . - eusta
t.:h:usi ;·o fen. - Oadu-gc..du 30 fen . - Oawę
dziri rr.. 50 icn. - Genowefa 40 fen. - Olos Sy
nog-::i.rlicv 1 mr. - Głowa św. Barbary 50 ie11 . 
- liirlancla czyli zwycięstwo cuoty 40 fen. -
łiistorya cudowncg-o obrazu IO fen. - tiistorya 
o Alim Babic 25 fen. - tiistorya o cierpliwej 
Gryzeldzie 20 fen. 

liistorya o cierpliwej ł-Iclcnie 30 fen. -
tiistorya o 11 królewiczach 20 fen. - łiistorya 
o królewiczu 40 fen. - tiistorya ') s1~~\;11rn 
braciach zamienionych w kruki 20 fen. -- f!.i
storra o Siedmiu Mędrcach 50 fen. - tllstorya 
o wiecznym żydzie 20 fen. - tiistorya •) Zloto
szku i Czerwon. 30 fen. - Ita z Toge:1llllVi~U 30 
fen. - Jaskinia Beatusa (z obrazkami) 1 1n1. -
Jonek i niewidzialne szaty 20 fen. - K1townie 
więzienia piekielnego 30 fen. - Klara 40 icn. 
- Kopciuszek. Powiastka o sierocie .30 ien. -

Koszyk kwiatów 50 fen. - Kręte c.lro v. i 80 
icn. - Królewna łfoża 25 fen. 

Krótka historya ·dcuownego obrazu 10 fen. 
Krzyżyk ·drewniany 20 fen. - J(siażka o 

zabójcach 50 fen. - Kwiaty milości '. przyJaini 
50 fen. - Lampa czarodziejska 40 fen. -- Le
gendy 30 fen. - Listownik 50 fen. - Los sie
roty 30 fen. -Macocha 20 fen. - Maiazyn za
baw przyjemnych 40 fen. - Marzana, hist0rya 
bardzo ladna 30 feu. - Męki piekielne 15 fon. 
- Milowid. Historya o biednym p. 20 kn. -
Mistrz Twardowski 30 fen. - l\'Uody pusteh1ik 
(z obrazkami) 40 fen. 

rBaciność Rodacy w Oberhausen 
i okolicy! 

N a.byłem drogą kupna 

skład kolonialny 
przy ul. Lujsenstr. nr. 20. 
Mam wielki wybór 

artykułów spożywczych. 
wszelkiego rodzaju. Polecam szano
wnym Rodakom mój towar spożyw
czy i proszę o łaskawe poparcie. 

Usługa. skora i rzet.elna. 

Mam nadzieją, że Rodacy pu:j
dą 2a. hasłem, swój do swego! me 
do składu hakatystycznego, lub ~y
dow::;kiego. Z szacunkiem 

Jan Sobek, 
w Oberhausen; ul Luisen!tr. 20. 

......-~ 

~ ~ „;· 2-
4 c:E -- g 

:::... "ti ::: . O'Q ;:; 
o ('I> o i=> 
:: .... __.~cc 

;::~ ~ g-~·~ 
~ :;). 2; 8 ~ o 
• "-'· C" ~ ,__, 

'Yielki wiec polski wHorstermark 
odbędzie sit~ w niedzielę dnfa 23 paźdzLer
nrka o godz. 4 po pal. wstarej s.ali naprze
ciw gośc~nnego p. Mollera, ul. Bischerstr. 
5. ~ Bliższe szczegóły zostaną jeszcze 

ogłoszone. - O liczny udział prosr 
„Zwląwk Polaków". =- t=.J tl'l s « p g;. 

o. ~ o""~ I'\.~ 
{i-,..::~ C..~o ,_, 

::t g~ ~ ~ g ~ ~ Wiec Z1ednoczenia za wodo w ego 
-Q ~C'?- ~ 

i-J :::: :s ..... ~ · " L n" Młfte„ g .::... ill„ ć. ~ ~ w ange a • IW " 

=' ~ ,? 15 §- ~ odbc;dzie się w nicdz:~elę dnia 23 pa:źd'Zier-
« ~ c... ~ o 111:ka IX> pal. o godz. 4 na sali p. I(cd1a 

::= ~ 2"·.:..: ~ przy d\'»Orcu. Rodaków z Lamgendrccr, 
~ g er, ~· ~ Wcrne i okohcy prn·simy o liczny udZi:at, 
~ ~ ~· ::; pon:ieważ będą ważne sprawy tyczące nas r· 3 ~ IiC)'bOtnikóW Omawiane. 

~ ~ „Ziednoczenie zawodowe połskie'6 • 
o oooaoococooocooooooo OCOO!l ooccocoo.oo 000000 
g Podrjsana Sr,ólka. płaci od depozytów 4°/o. Knpitał i* 

procent ·wypł ca n~ hi.ż<lc żąd~ ie. ~)o~wintlcze~i.a. (~(fojo: S 
g ~u wpłaconego lrnp1tału - na. :T.yczcnrn. od \·rotnq .1~s1ązeczk1 0 o depo.7.ytowe - wysyli~ osobną pocztą. o 
8 Clrnłmce (Bez. Bromberg), (Lia 12 X H!G4. g 
o _,.. ,,. l ~ 

es~ , "lt'' ~. ~· •(f<'- ~ł ~· ,· -~,._,·.~· :l o ~„ " ~· J..~~ {l/P ~ ,_., \·~ "-«ł %"'· v·„ t)r ' o 
g ,v,apisann spółkn ,:,; r;icogranicrną o'l powiedzir. lnoścą 8 g (Eing~tr. Genossenschaft m. u1.l:e~cl:r. Ildtf1icht). ~'.} 
0 ,;J. r ,zfow_ki. (~N •. §4piych1~~0 ~-;!':i', .J. j'"felil"lVf'!ł.. ~ t:» ... oaoccc c~.'<»~aoao~c~o 1,0 oooooouoechltiOooc~ooocoCJ 

~----- - -- -- - -- --
Baczn.OŚ\~ ! Sodh~gen-Bornig. f~aczność ! 

8 ·anownym I~o !Hkom '"' Sodingcn-Biirnig <lonoszl2 uprzej
mie, il~ zało~yłetn ta IHZY ul. §z~t.ÓHnlf·J Uli.'. ~~3 . 

s "ł ~n, cy a.r i · a~t"ito ~(5~1. 
Polcca;n ta1Jake do nnlcnia ·j falcia, tal.:i.c plwo b telim\vc. 

powin.:izowania, kurt)r .v. \~·ido!~ami itd. 
Sprzedają V"t·zy.„tko po jak lrn,;r[n1,..,zych ecnnch, a~clly 

sGJ1ic po~yskać jak 1wj' 'l •h,.,L'.Y odl>iord1\\. 
Stnr11niem moim b(:•L.i•~ f.7.a'1. H'Hlal·<'>"' zi,w:::~~e rzotoJ:1!e 

ohsh17.yć, j·o t •;7, Bot:c pOY,WOl~ szan. Go lal (y·; poprosiÓ O g<)l'
liwc poparcie. 

~18~dc~o. 
.o: ~'.J. 1mbm!. ~~h'~ a ł 

Ro CZTrtanl:l, wł··zarJ~ć·v, powim:;znwa~ I'·cl„ 

" „ (1.f ,. . .i:r! · 1# § e ~ .- 4l .t ·· ,,..~.I t:lr 

111 Bitterfeldzie i okolicy. 
\V obce walki W\'po-..Yicdziunej nasz~mu sk1

D,dO\\ i 
pr_rnz tutej::'zych lu:,k~t.yst.ów· chcących irns ogłot17.ić, 
polecaniy gorąco wisz 

shbd towarl.w kohniclnrch. 
,/ 

tłus~c~n, artyhł/1 .Y ksic:gur~kich i t. rl. 
J ::-- ·~r. 41~, ·r.ij e~-, lf•"': fur .i 

~i po1skiej fabryki C. Admnskicgo 7' Poznan1a, .z<.l,ws:z~ 
do ml.b,,'c·.a. „Sck111ł1nn" pnletttmy po hurto,-vneJ 
cenie hos:i·u.Hr..i ~ piu,;' f. 

&~<Hlacy! flfo ro1 ""(~lei „, &~by mrn !}O!~d·rn
ż~·11·~~Y Kll!!3.J:.•no łJ'. 41{~ tt.~TI1rt~:1.1H! 

\!· H~u :!17 r)ol.:ki , r"',mi;.:;o.ir~~~"r""' M' !!i".~? \V Bitterfelchie ~„ 
• .~ f "' 'b > lol~iO.'l'•,,~V> .... ~~_.l.!l,, i!.A_, . ') 

p~ Bu„g::;tr u·: t!4. • lbrgstr. nr. ·.ł:. ( • 

&~: ~· .,..~rm , . ~ "''"~.~~··1·1 . \ ~.J;l'i. ~ ~!}~I!;Jt ..... •3.:J:ff:"l•"'„i ~~ 
~,f/JV·'dj6~r;{~::.·J/ .... ~cy~ł,.,~;,., t~1fii: 4~z_„~ t1,,i &. ·~.' ":_\~,~t.' 4i./~_:'~.:_ _ 

\Vykład lekcyi i ewangelii. 
księdza Ooffiniego, na \Vszystkie niedziele i 
święta wraz z wynikającą ztąd nauką wiary i 
obyczajów i gruntownem wyjaśnieniem roku 
kościelnego. · Wielka księga o 976 stronach, z 
wielu pięknemi obrazkami, w mocnej oprawie, 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 

Dom polski "' Bottropie. 1 Kwity prosimy dać znajomym 
Dotąd wplynęio 1364,30 mr. Wszelkie i zachęCtĆ ich do zapisania 

skla<lk1 na powyższy ce1 posyłać można „ Wiarusa Polskiego·' na listo, 
pod adresem; Jan Swoboda, mi~trz kra- ł ń 
wiecki, Bottrop, Westf. ł pad i grudzie · 

Postbestellungs-Formular. 
Wszędzie: Adres: „Wiarus Polski", Bochum. -
Nauka wiary i obyczajów 

ko6ełoła katolieklego 
wylozona obszernie, stwierdzona i objaśniona 
miejscami z Pisma św., Ojców Kościola przy
kladami z życia, oraz przewodnik życia dla ro
<lzin chrześciańskich. .Egzemplarz oprawny w 
plótno angielskie, bogato zlocone wyciski z pu
del'kiem. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. 

kh bestelle hiermit bei dem Kaiser
Iicheni Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" auis Tirom fiir .die Mo
nate N<Jvember und Dezember 1904 Ulnd 
zahle an Ałxmlłlemerrt um:l1 BesteMgeJd 
1,28 oMkl. 
~· 
~:i 

Historya biblijna :i~ . 
ctia rodzin chrześciańskich czyli jasne .a grunto- ~ I r 
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowego Te- .'!! 
stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Stagra- j] 
czyl1ski. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 o- ...... ; 
brazków kolorowych zdobi dzielo, które się Obage 1,28 Mk erhaMen zu haben be· 
składa z dwóch tomów. (Stary Testament w scheinigt, 
jednym tomie, a Nowy Testament w drugim 
tomie). Cena za 2 tomy oprawne w plótno an
gielskie 18 mr„ z przes. 18.SO mr. Ka łserł1"'-

1904. 
Pl)ctamt • • , 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hŁermit bei dem KaLserli· 

chen Postamt ei-n Exemplar der Zeituni 
„Wiarus Polski" ans Bochum (Zeitungs· 
preisliste 128) ftir die Mo.n.ate November u. 
Dezember 1904 und zaihle an Abormemen& 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

1 
•• 

Obige l,28 Mk. erhalten zu hahen be„ 
tcheinllgt. 

• • „ ... • . • ' I. . • • „ 
l(aJserL Posłamt „ 



~r. 245. Bochum, niedzie~a 23-go patdzlern" a 1904. • 

€·>dzienne pismo ludowe dla Polakó na obczyźnie, tH.~~ \?'dęcon~ o~wiacie oraz, sprawom narodowym, politycznym i zarobkowy . 

Wychndzi codziennlt: z w-yjątkiem d11i poświątecT.nycb . 
Przedplata kwartalna na po-~;~cie i u listowych wynos! 
l mr. 50 fen., a z odnoszc11iem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku poczfowyin 

W imię Boże za \~iarę I OJcivznę ! 
Za inseraty J>laci sie za wiar!z petytowy 15 fen., a u 
O\!toszenia zamieszczone orzed inseratami 40 fen. Ktc 
C7 P.Sto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarus!S 
Polskie~" należy frankować i podać w nich dokl&d~ 

pod znakiem „t. oolnisch" nr. 128. ri v adres piszące~o. Rek0t3isów sie nie zwraca. 

~- Redakcya, .Drukarnia i Księgamja .znajduje się w Bochum. przy ulicy l\faltheserst.rasse nr. 17. - Adres: „ \Vi1trus Polski", Bochum. __.ll.L_ 

- -- _ ------ -- _ §!k!!_±!!i' W!M&H+e77R '-----~ § IW!!:.i± iAIWJBP ZE ------~-

Rodzice polscy t Uc:.':cie dzieci swe 

mówić, czytać f pls.ać po polsku! Nie ie~t 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem" 
czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Rząd zaprowadza uowe środki germaniiza

cyi na Ślązku. 

,.Neuc. Pol. Korr." d'anGsi, że 1ni1nlistcr 
OŚ\\ ia·ty wyz.n>3.!czył poważną sumę na 
spra'\\ iren1:.e ncrwych środków pedag·ag„·cz
ny:ch w dw~ęzycznych szkołach na. Sllą
sku. 

Niemcy vomiędzy sobą. 

Do \Vallnego. zgroma<lzC'nia \\''Oh1omyśl-· 
ndr piarrtyr l'.lldlowe.j w Ifarnm sfa1\\niJi rt:e
mie·ccy p:ostępmvcy w Barmen n.astępt.l\iącc 
\\lilios!d: l. Zgromndz•~n,'.e wiyrarżai swe 
rl)'J1jwyż.sze nicza!dlJwolen('e z po1\\'1oidlur wo l
~rngo, pal1stwa wprost niegod'neu fermy, w 
jakJ:rej prezyd·ent parrlamentui niemieck.ie:g·o 
lu. BaLlestrem w 1imienr·u posłów ces8Jrzo
wi1 nicmiecldtmu zJożyl życz·enia. 2. Z..gr·0-
m1a:dzenk spo'diz!'ewao siQ, że pairtyar w pa:·
Jamencic naf,st;\inmviczej za'Prntcst11jc prze
ciw mi·esza-niu się pre.zydyum Zw i ą'Zku nie
mieclde.gn do pra\,vniopa!;stwowe,go re.rrul :J 
waini\3.1 r ejentury w ks:c-stwic Upprc. O<ll11'tYŚ
n i1e pu•n~du pienv sze.go nadm: enr'.ć trze1bai, że 
hr. BaH~strem z. r>O\\C.\0,du za'ręczyn nl'em(icc
k'.·ego nasrępcy trom1 wysbJ <lo \\':'1i1elma 
łl. tdeg1raim z życzeniami. w któryni1 w 
·niezwykle J)rz.csadny spo'Sób \y:yrafa1!' włcr 
no-p-0d<la!1cz:c uczuci.a. 

Telegramy„ 
łi or st c r mark. Wiec \V lforster~ 

mark zakazany. W niedzielę 23 paźd:t.ier
nika odbędzie się \\'!ee u p. Lebra w Kar„ 
nap.je o godz. 4 p-0 pot. 

Londyn. Z Bombay don.aszq, że w 
Bengalen w angielskich Indyach, odln-yto 
wMkie pokłady węgla. 

Cz umb i. Przybyła tudotąd ekspe
dycya angielska po nadiz;r uciążliwym po
chodzie. 

Pet er s bur g. Depesza z Wł'ady-
wostolmdonosi, że uszkodzone swego cza
su w bitwie pod Czusziimą statki rnsyjsldc 
są już naprawione. 

R z y m. „Italia Miłitare" donosi, że 
nłem!eckie statki transportowe opuścriły 
Seho. Wiozą one pono 75 tys. chłopa i 300 
dział oraz zna<!zne ·zapasy amunicyi dla 
arm.ii japońskiej. -

Drnga armia japońska będz!c się skła
dała z 400 tys. żołnierzy i 1000 dziat. 

W i e de ń. Se,jm Dolno-austryac!d 
Przyjął nagh' wnliosek posła Gessmanna 
wyrażający rządowi niczadowoleniie z p-0-
wodu zakazu korowodu z pochodniami w 
rocznicę urodzin burmistrza Wfodnl1a Lue
gera. 

N c wy-Jork. Z Czekingn donosi 
„New Jork Heirald": Jenerar ](uroki za~ 
padt na dysscntcryę i i-est śmiertelnrie cho
ry. 

Polacy na . obczyźnie. 
Hucicarde. Dn.!a 16 paźd'z, ierntika od

było rncznc \\ alne zeb1:1a1n:e Kol ar śpic.\'\ u 
„Lufo;ja" w ffockarde , na którcm byt ohór 
zarządu. Do zarząd'u 01brani zostali: Sta
n11skuw S1\\'l:1 r.1 ~arsk!i przew., \VladysL K~m~ 
blow·ski s.ckretanem, franc. Lukaszewsb 
shl'Htmiki'cm. Wawrz. Skorupka· i Józef Gi
boiwski re.w·ziorarni kasy, Mardn Brze'Zi'ft
ski i Leirn1ard Blenski ta\\·r.fka111t. Cześć 
P-Olsk6e1l p(eśnf! 

Barop. Prze'by;\\ !3:111 ta już dhrższy 
czas il wid1zę1 ż.e d'użo mt-0<lzicrż.y lgnie do 
ohcyd11 tuwarzysl\\r, uczęszcza 11.ił zahaiwy 
.,.t1rrnfer2.1j.nów", ,,g.·;sangferain6:w". W -0-

bec tego pytaim się\ . czybyśmy tn zalo·żyć 
.nie mo•g-li'. k·ola: śp'. ewu? Jakby to byfo 
p:ękni.e, 1g<l:ybyśrny uczyli się śpic\va(; nia
sze p iękne pieśn~ kości elne, lud:C \~ e, s<:;1kol-
1s:kie itd. Ter,az pora zinxrwa· s'..ę zMża, 
więc wrurto o tem pomyśleć. M•ażeby też 
było diobrze pomyśleć o teni) aiby \v So
kole, uaki w liombrucr.i-Barop istnicie u
tw>0rzyć od'<l'zi~a1 ł śp'.1ewu, boć usla\.vy prze
cież wyraźnie mówią, że .i;;;d.nym z 1celó'\V, 
ta -także p:e1ęg:i1•ol\\ i1inie śpiewu. Pr.oszę 
Roda1kó\1.r z Hottnbtruch :i Barog, aby spra
wę tę wzięfi! pod rnzwag~. 

Cześć pteśni polskiej! Cz.otem! 
Młody Sokót 

Baterield. W niedz.ielQ 16 paźdz:ernl
ka ks. prob. z DeJitsch przy p0\Że;gnm1~u 
rnaszei paTaf1 ~ , (boi 1cu1 jest .naszym tytu.Jar
niym prrołJ.oszczcm) tak ostro w.ystąp:l na
prze:Ci\\" nam PoJ·akom, że aż zg roza. Skla
daiąc \Ą '1;nę na nas biedaków, wymyślafł na 
lud polsld11 a gazety nasze w ordyrn:m1y 
SlXlSÓ'b zaiczepia,l, twierdząc, z.., n.:1~pra\viclc.; 
pisat.y \V sprnvv ie ks. Gerwina. IvlówO, ż.e 
\VSiZ.YStkernu tylko radyka.Jo\vi,c. w1:nn~;. Ks. 
Oerwi·n w HoJzweiss i·g di::>pyty\val s i ę, czy 
iuż dużo tych ,,radykaló\v:" Bitt\~rfcld {)·pu
ścirfo. Cieszy s\~ z tego - .i.ak m6 ~: i -
„zwyc!:ęstwa" ks. Gef\\~ini, lecz za to przed 
Bog-iem -0dpowie za te niecne czy1n:y. 

Rodacy! Nie da1my się zntsz.czyć, 
brońmy siię p1rzeciw haikatyzmowi1. który 
tutati na'\Yet w lmśc!i ełe i na aimhon ie by\\ a 
uprawfainy przez ludz1i ni·esnrnfonnych. 

Rodak. 

I-!erne~ Wielka· "śródJ czytdn il.h,v 
.. ,,Wiarus...31 Polskie.go.'' zapa110,wafa1 rndlość, 
gdy {)trzyma·li go w pc:vvf.Qkszor:,_;; n fonna
~i~, .b?· ~ernz \Ą: s~~st~D' jeszcz_e ·obsz.~rniei, 
Jasmea 1 wyrnzrn1e1 Jest w n::m op·s.ain.c. 
Wi;eke też zadow'Cllcnn jesteśmy z „Gazetki 
d[aJ dzi.:.ci", b1oi ·nfat.\v(a nam to u1ezoo.ie 
d'zicd po•lskiego czytanl!a, a op'.esllatym 
przypom '1:ia1 c-0 tydz i·eii i eh o howfąz.ek. Mo
je dzieci. z nk!,cicrpli'\voś.'Cią czekają na. kaiŻ
dy ·numer ,.Qa,zetki dfa dz1ied" i chętniej 
niż da1wniej limą s : ę do cz.yfa:n ia1. Jaik wi
dzimYf, t.OI .,W'.;arus Polski" bardzo gorli
w iie s : ę ·O nas, robotrn:ków p.oJskich na ob
czyźnie sta:rn, przeto też i my nie prć0nui
my, tylko· teraz na J':stopad i, grud.zień sta
rar.:my s1· ę p.o.z.ysikać m111 LcZ'nych no"\vych 
a'bonemtów. l(to nam{l1Wi chc;:6 jc<lmego Ro 
daika do z.apis111nia. „Wiarusa PQ!skieg;0'·, 
wyświ.ad:czy temu Rodakow~ " i·e l'ką przy
sifngG, bo dJajc rnll dio rqki uailepsz;:i bm(J 
przec:w germatniz.atomm. A zatem Roda
q n: Mźmy od' d·Olrnu d'o d'omu i nama,wiaj
my Pol.:lków, aJby zapjsali sobiC' ,.w11aru.sa 
Pol·s!<i eg.o " n~1 listopaid ,i grndzici'i. S. J. 

Uała w Saksonii. Są tu d·wa to\Ya.rvy
stiwar JJ-Olsk:e, ale niestety a11i· w jednym 
am( \\ i drug1'. e:m ni1e parm11je praiwdzil\:vy duch 
p10.Js1k·o-katJol :dd, n:i:wdowy. W jerd!nym 
rnictżm11 spotkać ludz:1 dla których ., Vor
wr~irts" w cfru1giem, takich., dla któ.rych 
,-Gcrma~fa" jest najmilszą, gazetą. Tu i 
b'.1111 germa.nin1.icya, - to ceJ ostateczny, 
a skutek też napewno1 taki. 

Tam, gdzie dud1 c.cintrowy panuje, ma 
w·ieWd e \\plyiwy ks. Pt'Ob. Schwermcr, któ 
ry bardlz10 nieprzyjaiźnie ·dla Polaków uest 
wsposobi1ony. Pcma:ga nw zaś n'.1ejaki 
I(c( ch1. czf.owiek już starszy, który umie
jąc poi polsku wabi do obozu cemtro:weig.o 
111111'.iej 1J1amd.:owo nświa<lomi1onych Pola
rJa.ków1. 

I centrn1wcy i so.cyaliśc~ s;i <l'z,iś \\1ro
g-ami Pniaków, bo jedni; i drndzy pragm1 

ms Z'l1i ·emczyć, zatem i od jednych i Dd 
drug:reh stron ić nam należy. Chcąc pozo
stać Polakami, tylko z Polakamli lącz;yć 
się w:,nn:śmy, a unikai.; wszeJk:d1 ·nicp.a.trze 
bnych stosumk6\v z D.bcym i \\ mgim nam 
żyw[ołem niemieckim. PMni.ej wi ęce'.i. 

K. 

Buer-Be1ckhauscn. Mamy tutaj \\, Bu
er ,i \\'I Beckhauscn trzy Toiwarzys.t\va.: 
T<:)\\". św. Fr.a:nciszlrnr, Tm\. Matki Boskiej 
Szik.aplerzmu i· Ko;:oś.p:e\\ a .,S!owik". Ale 
tutaj Polacy bardzo mał o dbaiją o tff\\ arzy-
1stwa pal'skh. I smutn ie .wygtąda '' tych 
tQl\\"arziystwach, ho bard.Z'o' mato czJ'<m
k6w [czą1, ch()lc1:ai tułaj d.ość <l 'uż.o P.ola~<:ów 
zamieszkuje. Przypatrmny się iwnak nie
mieck,im t•Oi\Yarzystwom ! Htti tam Pola
k6\v1 w 1 sz.ereigarc(i1 ,.krygierfera:inn'" ma
szeruje? Ody to czfowiek widz\ te> aż 
si'~ seiice kraje. Gdyby v. szys.cy P.ola·cy, 
·którzy ·są, tufai \\ ,JJrygic1ierarlni•e"1 wstą
pih <Clio t•o\:..:a1rzystw pol'ski·ch, jak ,„·ielką 
liczbę czkink(iw by ·one posiada'lY ! 1 ak 
S.3!mo smumic turt·aj "ygląda z gazeta:mi. 
GclJy cz,kJW(1ek d>01 tego lub owego Pob
ka przyjdizic, zobaczy za;miast pisma pioJ
siki..::rgo, bi'bul'y n.ie1n'ecko-h'81katysiycrno
polakoże.rcze na śdanie. A gdy t3kiego 
Polakcu s:·G zapyta, czemu g,az.et 1>01lskich 
ni' c ma\ to ·odP:owi-ada, boby ni•enl'cy się. z 
nibgo. śmia:Ji i że P·olskLe gazety 'Sć1.. za ma
łe d>0 zal\\'t:]an'.ta chleba. Tcrnz jur.Z Polaku 
tej wymówk. nie ni:tsz-.. ho „,\\iiarus Pol
skL·' w tak w.ielkim fornrncie ja'k 1gazety nie 
micrckie. Przeto nawróć z: tej: zlej drogi. i 
zapisz sobie teraz: na listopad· i grmi!z.ief1 
,,Wiamsa Polskiego". Strni'1 także -0<l 
k\,varzystw1 niemieck'.-ch, bo tam •nk ma 
micti.scai dla.· Polaka, bąrdź natomiaist czfon ... 
kiem tow-arzyst\va połs:k1ietgo, a· zostafTfesz 
dobrymi Polakiem. Jeszcze raz się do 
wszystk(d1 Pofak{rn: z Buer ,; Beicikhauscn 
odlzywam: Uparni·ętatlcie się i prorwćci\::; nie 
mieck1:e blaty, a z.ap1iszcie sob'.e na. listopad 
i g.ru:dzie:f1 dobre nar-odowe: •[:lIZcty pol
skie, a wiefe s.korz.ystaic.ie z nich. Vv'akzG 
tak, ja;k nasz, kochainy „v;;:1a.łrus P.oilski": 
, •. \V imię Boiie za wi::lrę i oJczyz:nrc;" i· wal
czyć nic przestamę, d>op.óiy, dopóki' w O()r
rnu kaiżdergo· Polaka polskie·go tisma nie 
zobaczę. Dau Bo•że, aby R.odla:cy w Buer 
to sobie \YZ.ięl!, do serca! Walczący. 

Br:rch. Szarno.\vnrą Red.akcyę ,.Wia
msa Polskiego" pros.zę uprzejmie. ·Or udzie
krn· c mi w lama1chr p:isma nasZ'ego m:ejs.ca 
n.a kilkai stów. 

Drod'zy Ro<l'a1cy! Myśl:d;~ może, że 
u nas w Bmchl\1 to \\'SZystko jest tak, aak 
to s•:Jb i-e teg·u nasz. kochany „Wiarus" ży
czy, ab rn:estcty, ktoby tak sąd1zit omyl.i /
by s1"ę ban:l:Z·O'. Oto pos.luc.haj.cie. \V ·ni·e
dziclQ: rnno zostałem ze smt z.bu<l1z.m1y 
przez sfrzn~y z nw:~clz1:crzy. Przyporr.mia
~CJI m i Si2G~ i.ż ,.krygi:erfor2J·n'· obcho.d'zi rswój 
.,fest". Od1

} " n2:dsz.cdt cz·as pochodu, po
śpie.szyte:n1 , aby si' ę przekom1ć , czy czasem 
który z rnasz.ych Pol31ków s i ę twn nieza
bląkal. Czy mo·że myśli. cie dru.dzy m<la-
1CY , że s1:rę cmylitem? Niestety nic! Rzc
czy\\·O: ście zioba,:zytem \\1 szeregu ki1!ku Po
l'a1ków. Są tOl \Vfaśnie ci ro<la-cy; którzy ie
s.ziczc 11J:e wiedzą , co s.ię dziś \\' Ś\\ ,l::cie 
d"?: ide, bo 1ie czytają naszego „\Viarusa 
P O'lshieg-o". Nte JK1 ·leżą 'OC!'. też <:lO' żadneg8 
polskiego st{}\\ arzy1sz·cn.!a. A więc d101 w.as 
I~oda-cy dziś się odzyw1rą którzy 1111leży
c) c do owcigo „ferainu": Jeżeli mra1aie 
szla·:hctne sc.rce polskie, to co tchu porzuć
cie kJ\\~arzystl\\ 10 1 niemiedc:ch \\ oja~\Ó\11, a 
m t ysŁąpcie do to.w. pols.k1:.og-o. Wyrzućcie 
te;: z ck)mÓ'\V ·waszych ,,blaty", a z.apisni·e 
sobie diclbre p'.snw, to jl:st ,,W,i.a!cusa1 Pol
.si!~i eg0", który tak \\alecZJnie bron:! zi·{)lnl

kfr,\ ·sw·oiiclt I spra\\"Y !eh. Przez to p.Jk.a-

,~ecie, żeście ddbryrni Pola kiami. N~ dziś 
ko1kzę i myś:lrę, że mój smutek sic zamienL 
w ra.d-Ość. gdy s.ię dow·;em. że O.\\ i Pola.cy 
wystąpili z owego .1 fera\inu". Pozdrawriam 
SZa'.11.0WJlą Redai.~cyę , życzq,c .]::tk na1jwcie}(
sz.e.j h' czby abonenrtÓ'\V . pozdrn\\riiam też 
me.g.o lwtegę-k1orespon'Cl.enrt1 p. Śm[a.!oei,go i 
\\ szystk!:'cl1 1(-o<larków, zasyłając wszystkim 

, sz„.:zcrc „Szczęść BoiŻe !" 
Nieboiący. 

Bertin. PiS'Z4. nam: Będąc w Berli
nie •OO\\ ;e<lziłem jed'no z. naJpopuhrniej
szych towarzystw, jakiem jest niiew~itpJj_ 
\\ i·e T ·O\V. śpiewu św. ~M:· · 

Nie n11o·gę wpra\nlziie początku vpisa~. 
oo się spóźnUem, !C'cz wtaś:nJe śpiewait chór 
m:1eszainy, a śpiew ba:rcl:zo m~ się p{)<l.obaL 
Potem na'StąpJy dckhmarcye i 11110\\-y d~
legató\v i d'e.bagatek tow. iel'1ski:c:h. Jcd ... "n 
z nxfa,ków1 zdał sprawę ·z \\ ·:: eca 1x1p0<1'u
d'n:mv-ego, rn.~ którym sala Ś\\ icdła pustka
m) chrcciaż clli:;dzSto o op1:ekę dn·chowną. 
Ommul w::ę.: mówca ro<ln.kóv.~ i r-0daiczki 
z.al tę ozi'ębrtc1ść ·i Z)1.<:hęcał dJ \\ ytnn\li1;a 
w <l1cbrem. Zach~carl też do przystępaw1a
nia do tosm.rzystw, a szica:gólnf e tow. 
śpiewu „Cecylia" przie'Cl'stawr t jako towa
rzystwo go:dne popairc.ia, ha nictylko lm
~kidny, .ale i •1Ji3:flodm\ 1n-lu.drO\\'Y śp!e\v po
pi.era. Wszystkie występy z śiiewe.m i 
d·oklama'Cyami ctklarskii\Y'.a.n10 gr0rąc-0. Ptzc"1 
\\1Qldinl"cz4cy nai zako1kzenic podziękował 

z.a li'cmy ud"'h.l i p'r-0s:1t rodzt~ców. aby 
d7.~eci swe przysytarli nar lckcye śp1; ·ewu. 

2Jb}~ i one śpie\n:tć się niam::zyly. 
Hękn'l, tę uroczysto·ść zakorkzyl Spicw 

wspó-fny ,.Bradia! rocZ'llica", potcZ'em nastą
p i far claif szai za lxuw a. 

Życ:zę tmV'alrzystwu temu jCl!~~ niajlep
szeg.o rozwoju .i pm\i0id'zeni1:L. Do·brzeby 
tC!ż bylq. gdyby wsz.edzi1e d·ziaiwQ ·uczono 
śprcww. kdz;'1.:!'.kohvieik Kob śpCewu si·ę 
zn<t}d1u.je. Daj w Pa-rie Boże! 

Swój. 

-===== 
Język a narodowośe. 

N~e~nieicki filoz.of Ma•x Nor<lan pośw1~r<;
C•al jelClen odldlzl1al swego drz.iefar: „Paraidto
k.sy" kwestyi~ 111amd1owDścim\ ed. Jest on 
;adia1n1:ia) że j crd.yn eirn iródl em 1nr-odowoiśc.i 
'jest n11ol\va, tein język oj'czystyi, który s101bie 
Jrożd'y n'1'rócl: utv„1orzyl" i roz:v..1inąl. i w któ
ry wlal tailemnice sweigo ducha n::urod'owc
g·o. ~.Przez: język staje s.i;ę cztowfc.k p11ZY
brnnym sy'!1em .i spadkQbri cr'C<łl wsz.ystk:iich 
miyiśkd:teli i pioetów, nauczyc1:eti i \i.·r0'Cl.tzów 
I1Ja.rrodu, przez język podarj'e s!1ę on d•z.'.ia.ta
;111i1u1 cigó~ne•j suggestyi, którą \\ Y\\'t:'en. p'.ś
mieninktwo 'i historya narodu; n~:i jeg·O' 
wszystk'.k:h członków j którai czyni:· kh sie
bie podobn:>1mL " " uiczuoia-ch i czyinaich". 
vv:ęc język {;!Jczysty jest lepszym lqrezni
k.1'.•em luc:llzi: jak naw2t \\ ę.zły krwi. Zidarza 
si:ę w ielokrot111iei. że brac:1a ro<l'ze1111:, nie mo
gący s.:ę rrorozwmieć c}czyst:rm jęz3·kJ:em, 
sq siobic zupdni c. -0bcym'.. po'd'czas gdy 
dwóch ln<lzr, n·I e spckrn\rn :rn1ych z soJbą. 
\\fdząc silę p.!.erwszy raz "- życi'u w IOb
cym ,.kra~u", a mogąc s::ę J}Orozumieć oj
czystym !czyk;i ~m. czuj~ Ję jak bracia. 

„J aJ\ie Zilaczc'.tll ie ma wtaśc(rwf c kw{!
Styai mtrc<lowościo\i. a, o tcm ndema wtyo
bra..lcn.''a\ kto żyj., spc.k-Oljnó~ pośród S\'. yich 
wspótz!'<:nnkó\\" j.ako oby \v::tcl gmfny lub 
par1stwa t\\ 1orzący~h na. rod O\\ ą je<lncść. 
- który li'·gd'y ni•e by-wa zmusz c1r11yn, 
\> styd'z~ć lub zaiprzcć ! ę swej mowy. 
Op's lub cpo.w1:eś~ n1! e da1jt1 \i y()'.braiżc1~·a 
D z,awstydz1enf u i \I śdeklości, które się w 
piodo.bnem pnl1ożeniu adczm\ a, tak samo 
jak nie możm3! so-bl'.e wry()braz:ć fizycznego 
bófu, którego s : ę 1n~1gdy nic cieirpr:afo. O 
tern ten tylko mo:że mówić, kt-0 się 11rodz.il 
w krniu, w •którym ·jego Tlv1.'1'6<l jest w 



tndejsrości .i u -~śn'.•OffY, w którym jego i~
"ZYk m'.e te t jezykiem pai1stwow'Ym i gtl!Zie 
jest Zll11llSZC!iliY uczyć sę obcego językaj, jc
Żl\!W nte chce być obluµ:-0nym na zawsze z 
wszystkich praw obywatclskch w gmtnie 
i Wi pa!1stwfo jak śrcdni:10\\!:e ziny ni:ewol
n;k. 

,,Co zma'Czy od,jęcie praw honorowych 
w-0bec zabranfa mowy -0jczysite3? Co ma
czy skrępowanie rąk J1 nóg "cibcc skrępo
wania języka? 

11D-0bmwoll11ie żaidcm czlo-wiekh który 
zaslugujc na t-0 miruno (czl<rn Leka) 1n·ie ze. 
z:w10,Li na ta~;e stosunki. Bo ktoby bez ·OP~· 
ru z.rczy1gn10wal z ·własnej osob(1stoiśd (Per· 
sonkc hik ei t)? Rozumiem pra \\ icw i crn yc.h 
In1diów, którzy s!ę rzuaaią pod Ś\\ Cęty wóz 
z Dżr!gemnut, , aby s1: ę dać zmiażdż.yć; 01111! 

wierzą, że ich indyw-iidualn10ść n\ie z,ginf.e, 
ale \v1 przyszl1cin1 ży1ciu tem św(etn1:ej się 
roz\\1:1n:c ... Ale nie r<>zum!cm tych re'll!e· 
gatów, którzy nie. wzdryg"ti<l się przyijąć 
oboej mowy, aiby ją cale żyde kaleczyć, , 
annym nai śmiech i szy,derstwo, s-0i})ie na 
ci~gty wsty;d. Kto czyn1i podi01bną -0fia:rę ze 
sieb:e ze s1trachu, slaibości lub glupoty'1, ten 
jeszcze gl()dzi·en P<)'lt:towaJn:ia. Nicwyp1owic„ 
dzi:aJn1i'e ·wstrętni jcdnruk są ci, którzy swoją 
mcrw:ę(. to j•cst s1\\--0ją osobistość, uzmysfo. 
wien1:e swoich wfas1nych myśli, o:d1rzuca~·ą, 
2iby, w -0bcą skórę wlcść - dla pi~cniięii'nych 
korzyści. N'. e: ma slów. aby scharaiktcry-
21owaić wlaściwie tak b.::z:dcn111n pcldltość. 
Chl1Ub't dlai lud'zk<Yśc,i jest, że ITTQcJizmlt ci 
zbiegowi:~ narodio\v1i w s:zędz·ie two1rzą 
mni1e1jsz•ość. WięksZ'<>ść zacho'Wu/i'e SW<1 
mowę. i 'broll1i s.wej na:11od'Owości i.alk życfa. 

„Zgwakony na1ród staje się wrogi'.em 
śmiertclruyim sweg.n prz.eślaidiowcy, gryzie 
z wśckktośeoiią, rękę., która 1go krę,pui)e1, i 
krzyczy o plQmoc, że niie .wolniQi mu: m6wić, 
ai starai si·'ę z siilą ro1zpaczy rnz1wa'1ić budlo. 
wę pa(1stwową, która: mu n.!1e iesit przy1tul
kkmi, ale miie:lludlzkieim więz~t'e,niem. 

;,,Nalrodlu, który wyrob::l w sob:ic pn. 
c.z;u•ci1e samuwiedzy, nie zmu,si się prnwtami 
dlO tego, ahy s1:rę wyrzekł jGZYkla: i0dczyste· 
g10 ,i wi/arśc1: v.uo1śoi nano<liow:ych. 

1r,W·a1lka· o; mO\V'ę liest inną f.ormą walki 
o żyic1ie". 

,~Nar'Ddiow1\ któr.emu 'chcą1 w'z[ ąć ję. 
-zyik ojiczysty, przys.lugu1ie prnvm samio
obronryi. W·0tLno mu walłcz.yć o S'\V1oje na~· 
śwf ętsze dobro". 

Z wojny rosyjsko1apońskiej. 
Doniesieruia: rosyjskie z Muk<l:enu' i Pe. 

tersbu11ga o rzekomy.eh powodzeiniaich na 
pl'acul hotiu1, spotykają slię z powS'zC'chinem 
niedoi\vi1e1rz.ain~em, Najp:Jwa1xnielisze dz1ien. 
ni1ki 1ońd'yńskic wykaizuoą, że 1na1wet z sa. 
my;ch urz1ęc!Jowtych raiportów, rosyjs.kl'ich 
wyrn!k~1. iż tryumfal1ne okrzyki' dzieniników 
rosyjskich są nieuzasadnJ-0ne. P()ll·ożernie 
bowiem Japoń'czy;ków nad rzeką Sm· jest 
st1ail1lOIW1czo lepsze niż R.osyain: i1 'ieżelii R.o
syalnUe nf e oitrz.ymr:i.ią w porę odpowiiedlrni1ch 
piosilkó"1, to Kumpatki1nowi1 nie po1wstainie 
nk nnego, iaik cofnąć sę pośpiesz.n[e. 

1„Birżewija: Wjedomo1sti" d'oniosi z Muk
denrn, że: 20. b. m. paint01wal na piaicu boju 

RESURREKTURI 
PowieSć 

J. I. Kraszewskiefo. 
(Ciąg dalszy.) 

Wiiadomnść ta zdaiwata się mocnio nie. 
pok10iić Srnlew1skiego. Na1 wyjczdtncm wy. 
mólgP sfowo ()d\ Julka, że go k{)1J.1ue.c:z1nie 
jeszcze przed podróżą odiw<ledlzk 

W niiedz·ielę, P·o·m:mo ulew:nego dlesz
czu , przyje·chałra p(}d'k10morzyna1 z. córką 

do Zaw1: echowa. 
- Ces~lil mQóa - z:a\\101!1aotai zia'rnz. na 

wstępl'.-e Ryngiol:diowa - czy to prawda, 
że nas. OPiU:sxczasz.? 

- Lekairz: nadwlOrny nakazuje mi 
zmianę plowietrza; muszę goi słuchać, w1:ęc 
jedziemy Qbode. 

- Jaka to szk<Ydai - wtrądiła Jadwi1ga 
- że s:ę ten d()łktór w to wplątaL Gdiyby 
nlie {)!n, fal rn wzdycham db Wlochi, byi!:l
bym cli s'.ę r.iarzucita 'na towarzyszkę;. 

Spojrzała ma folka. 
Ces:a się zm:ęszata, Julek pocZ1erwlie

n1:aI. Rozimowa jaknś nie moglai ·się skf.efć. 
Ce:~1:1w zajęła s·ę p-0dw i'eczorkiiem. Ju. 

Dek zbliżył się do Jad'Zi, która :wnet ·rozpo
częla żywą jakąś sprzeczkę. Gdly zmów 
zaiczęlći móiw:ić o zamiernonej pndróiży;, Ju
J'ek n.admieril ża1rtem, ż·e po powroO:e za
stani1e zapewne p.:i.·rnnę J.aidlw\'1gę1,i jako po. 
ważną jmż mężiatkę. 

spokój. Obyd\vie strony wizmacrró.:ą swe 
stanm\~iska. 

Z Pctersbmga dbnoszą 1 że w n::;cy z 
20 n.3! 21 m;1ał 1nastąp;ć cgóluy atak, które· 
g~ jednaikow()ż zaniechano wskutek ule· 
wnego deszczu. Straty rosyjs:kie są oklm
pne. Niektóre pulkii J:czą tylk0 p8 800 karabi 
nów. Usposob:enic v.robcc te:go jest b1·r
<lzio pvważne. Kof1ca teigo straszE,weigo 
wzlewu krwi przcwid'Ziieć n::c mcżna. 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol
skich kupców ł przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Wat•mii i Mazur. 

Gdańsk. Deputa,cya Polaków1 u Bi
skupa R.oisentretera. Czytamy w „Gazecie 
Gd.af1skief': 

1,.Deputacya Polakó1w z Gdańska·, z.liO'
żcl11jaJ z pp. dr. Kubacza, redaktora „OaiZ'ety 
Gd1af1skiej" p. Palińskfog.01, Czyiżewsk(ieigiQI, 
P.okorniewskieg;o•, Świtały i. Gcf!aińca, slkla
daila w dniu 17 bm. w południe ho1M'. ks\'ę· 
dzu d1r. Rosentretemwi, biskupowi chel
mi1iskiemu, :który baw::! w Gdańsku. Po 
przemów1lenl'.u· dr. KuhaiC'za, prz1e.d1staiwio
no ks. biskupowi sprnwę ud1zi:e1!3l111ia naiuki 
dlo1 Sakramentów Ś\V'iętychi przez, odnioś· 
.nych pr-0hoszczóiw tamtejszych p1arafiil w 
języku polskJ:m. Ks. bi1skup przyrzekł pe
tentom\, że sprawa z.ostani:e -\Ve ,cJlłe życz1efi 
rod'ZĆ'CÓW z,alatwi:Oną. 

\V spraiWie śp.i 'ew.u p{).lsikille1go w k{)lś
ciele św. Mik-0faja zaiąl ks. R9smtreter to 
samo stanmv1is'ko, co 1i· jeigo poprzed'n1:k, śp·. 
ks. bi'skup Red'ner. Wedle: sprawo:zdiairn:a 
ks. proboszc·za 'k:ościloła św. Mlik.10.fa1ja1, ka
rnonika honorowego i ctiztekaina ks. Schar. 
mera, ·naidesfanegiO ina ręce ks. łi'sku1pa, ma 
ib'ywać nai mszy ru:ed'zielncj w~ęce1j niie:mców 
n1.ż Pofaków-katiOHków i z tąd też ze wzigltt 
du na tę większiośó, liest śpi1Cl\V n[eirnieciki. 
Petenci ks. b1:.skupowi' zwracHii uwagę na 
to że takie przeds·tiaiwi1en1;e rzeczo/ ze stro
n'~ odniośneg-o priQbos'zicza n'.1e zgakflza! się 
z rzecz.y;w.istością. Na to biskup odpo:w1:e
d1zia.l, że miejscowy ks. prolblosz:cz, je1st je
gto mężrem zaufania 1i je1gio spraiw-;oz.dlmJu 
·w'.1erzy6 mus1i". 

Ks. Schc..rnrer to znany na caile Prusy 
Królc:wis1kJie centi~owic1c-haikatysta. , który 
llliernz: S'WYm a:ntypolskim p0glądem dat 
do1bitnyi wyraz. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Praktyki pocztowe. Do „Kuryera: Po. 

zn,ańskieigo" pisz·ą: 

Poczta d!aiła nam znów ba11dlzlo za1ilmu
Jący dowód swej domyślnlOścil) w1:edz,y i 
sizczcrośc1i. Dnia: 26 z. m. ,W1ysfakt1 se'kre· 
tairz je'l1era1rny ,.,Straży św.Józefa" 200 mr. 
nru ()d.nowle'lllie kDśdola w Prochad11, któ
rego ubod'zy, nietuczni, a przez. kom(s,yę. ko
licmiz:aicyjną przietrze1bk\ni1 pa1mria1n1;1:1, '°' wfa. 
snych siłach diokunać rn'.1e mogą. Ad'res 
przi:!k1;tZU pocztowcgio brzmiar (ze wz1glę
du1 na' to, .iż poczta -0d pe,w:ne,g101 czasu ty
tułów w polskim języku niite zn!Qs1i 1i1 1niie 
prziyjmuire): „Prurochus Zkintkiew~'cZI in 

- O wątpiQ (),dpio.wiedzfo.1l'a„ - Jestem 
trudlną w wybmze. Popsul1i mrn:e r-0dz!'1ce, 
z1ostCl!wiając w tym wz.iględz,ie sw lobodę. 

Ofczu.lek powi·adai, ż.e gdybym. s,!ię niarwct 
w uczciiwego rzemf1eś111;ka z.akoc.ha1l,ai, to. 
by mi' z.a niego ·wyjść po'z,w1on:,r. 

Na! te stowa Julek p1ochyril głowę i 
gl'ęhoik0t si:ę zamyś~J. 

- Panie Juil:anite! - mówda Z'riK:/\Vu 
- Czy d ie żal d będizi'1e Za\Viech1J1\\o1a1, Ho-
trusiii, Praskiego, nas i'... mniie? 

- P,a,rnnlo Jadw1:go! - 1o'clparl wzmszo 
ny JuEan - miej btość Mdemną !... Tego 
c-0i czu·ję, WYPoWliedz :,eć nlie m1ogę. ... 

- Dlaczc:go? - spyta11!a. 

- Słiyszai!aś to pau•i zapewrue od! Ce-
s;i, a ja: diodam tylko,, ż~ b :1~d111y n1Jez;na1ny 
d1aktór medycyirny ni:e śm:ałby ... 

- w:ictzę, że Ces1:a w.szcziepiLa w pa. 
na ja,kieś niedorzeczne przc.ko•n1J1nia:. 

Mówtiąc tq, podala1 mu rękę, którą mln 
dz!:en.:ec z uczuciem pocaliQ.wal. 

- Prz.yjd'ź pan jwtro d'O nas 1i rozimów 
s:ę z rodzr:cami. OJde:c będzie już uprze
dz.cmy. A potem dlor,i:ero oz:nalJmJ:my Ce
sii. Czy z1g,o'd'a? ... 

To rzekłszy, w1y1bi'Cgłai 'Clioi <l'ru1gl:ego 
pok()ju·, gdzie s:1ed'zi,aifa pc1d:k1-0ml:J1rzyna1: 

- Mam1J> ! - wotafa - desze-z ustal 
zbi~rajmy Sl:ę do domu:, bo droga zla, a: po
tem może być ciemno. 

Przy pożegnani:u przypomn·iała: sobie 
Jadfztiia' że ojti'ec kazial jej prosić pana Ju-

Prochy bei Rak\ r;tz4'. Przekazy z taką 
tytulaturą ekspedyO\\'ala p-oc'ZŁa za.wsze 
bez ogródk:; tyrn razem ie<lriak n. rócila 
przekaz z dlap.:skiern: .,.Ein Parochus Zic'rlt· 
kiew:icz in Prochy unbckannt. Es g:ebt 
nur ónen ril:p.o.fit Zientkiewicz" - a na dD
lączniku zapyta.na s:: ę: iiSoll eh\ a Prcbst 
Zi.e1ntkiewDcz Empfanger sein ?" WIQbec 
tego udał się Gddawca d10 nadd'yrekcyi po~ 
czty z tfomaczc'n:: cm., iż tytul ,,Parochu1s" 
przys.ht1guje ks:ędzu Zientkic\\;:cz.o: .\'R W'l.!
dle urz~dGi\Yego dyrektoryitm dlai iarsh"1diy
ccezyi poznaliskieL 1est też w Niemczech 
ogólrn:e zncuny i używany, żądał zatem p-0-
wtórnego wysf.an:ia przeka'zu na: miejsce 
przc'Znaczen ia. 

Dnfa 13 bm. na<leszln pi·smo z naldict'y
rekcyi z wyjaś1nic'l1k:m, iiż: ,„Urz'ąd poczl.'O· 
\VY w I<ak-0n1:e,v1:1c;:rch myślał, żie sŁ01wo 
Pamchus oz:nacza im:ę adresata. A P<Y
n':'eważ w Prnc.ha1ch żad<nei osoby z pdd-0-
bn;!e brzm~ącem imieniem niema, wi:ęc slu
szn:ie urząd Z\Vródł przekaz. Na!Zwiai „Pa
rnchus" n'.,e jest za;ś byna1imn/:1ej \\1 Nl~e!m
czcch używa1nyrn i· ci~ólnie zr:an1ym tytu
łem duchmvn1ym - i ztąd sh11sz:n1:,e merż:na 
by1fo1 rni:i::ć wątpLwości co do adre
sata." 

Ponieważ \\'·Obec poct-011mego postęp-o
wa1nj'1a poczty jesteśmy bezs1Un~ wi1ęc -0d
daiwca postara się o to, aby za po1rr110cą 
prasy w Niemcz1cch, gdzie tytul , 1 Par·0r~ 
1chuis" znany jest i u'żyw.any, d<:J1W::cd1z1'.anu 
się ,oi praktyka1ch p:O'czty irn kresa!ch .,vs.cho
d;nich. 

- Żegluga na rzeilrnch spla:\vnych 1od 
I~i.hku1 rr:('e~1i1ęcy dkl' niskiego poz:omu \Vlo:dy 
rns:zyć s'.ę nie może. We Wiśle •WIOid'a, tak 
opadfa, ze lf;:cz'l1e szku1ty od Włocławka: ku 
gramicy Ks.i'ęstv,ia P,oz1nańskielgo, rnsiziyć 
'Się n1:emogą, a przed1s1:1ęb:orcy buidiowtl we 
Wa1rszawte musieH przerwać robo·ty, nie 
mo'gąc s;ę. doczekać d:O'\VIO'Zu ohsta10iwa
nych kamieni! i1 :;nnego ma1teryaJlu. Taki 
saim stan: w·o<ly jest na Warci'e. 

Od: czternch miesięcy st·oiąi w. P:ozma
n1iu szkuty z, wysyłką ·cukru i <:ld\płynąć r;1'.e 
mogą. Przybyfo zaś ze Sz'czeci'ina.1 z wl'.iCl
kiemi trudnośoiami kilka s·z:Icut z; r<YZ1ma1itc
mi tmviaram·: ~, tak samo z Iiam1bu1rga i tu 
po p(ędomi esięc'Z'n,ej 'żegludze. Lecz., pod
czas kiedy przy normaluym poz1:iomie 1wio· 
dy mo1g l y s1z kuty z a1hi'e rać do 3600 ·OE!nit1n a
ró W' lad1unkUI, ()bec'n:i e mogą zaib'.•e.rrać co 
n.ajwyże1j 800 centnarów,, a1 i tę ifość je
sz:cz.e spłalwla1ć trzeba. Dla tego ew.a 
transportu wodą z1naczrn:1e pml:sko1czyfa. 

Zakazaine przedstawiewle, teatralne. 
„Sokól" W vVągró!WICU obcho:cfz/:1ć bę;djZiie 
"'~ nHedz1:1dę 23 października d'zi:esiątą no.
cznicę istnJemi:\a. Prngrnm Qbchod:u -01bei
mowail te:ż przedstawc1n:1e teatra.J'r1e. Jak 
dlcmoszą, przedstarwf.1cn1ie zostato zakaizarn.e, 
mimo, że odegrać m:ianio ·ni'1ew1:1n1ne s:z.t11· 
czki: ,,,\Vizemnek mioje.j lrncha1111h" ~ „łWu
jcxszek' Alfonsa". 

A wi:ęc wal'lrn z solmfa'm: na ca1l~ ej: h· 
nui ! Nt:e mo1żna się dziwić posz.cze.gólnym 
wJadzom pol'icyj:n:ym, że prześl'ad:un'ąi so
kofó\w1, s'kom póturzęd-0wa „Nordd'. AUg. 
Ztg." napsafa, że S(Jko1IY, to - prz:ys.zk 
k;iicJlry polskie ! 

Germanizacya i protestantyzacya. Z pod 
LubD,wa pisz·ą do ,.Lecha": Smutne. -cza1sy 

Fia1rna, a,hy przy;ie·cha.l porndv~ ć co stairiemu 
Ambr·a.żemn. który c::ę:ż'ko za1riiemógt Nie 
móigf w:1ęc doktÓ'r odttnó\J..-.ić, chod:aiż Ce
s;'a in1:~ bardzo zdawala s i ę. być z teg·n za
d!ow·oloną. 

-Wl:ęc jutro znów jed:z(esz d\o Żydb
wk na pasuwę tej n(egodz,iwe1I Jad'z.i1, -
rzekk=t: ·dl()ló w dwdze. - Wrali.:aj-ż.c przy
na!imn.ilcj pędko. 

Zdaw.a1fo s·ię nazaJutrz Jul'ianowq, że 
w' ŻytkoWic.ach wszyscy oczekl\vtahi: na }e
gOI prz,yja!zd. Podkomorzy przyiął ~ na 
gainku i w;ta:jąc, oo piersi przyc:isnąl. 

- Ażeby ci oszcz'ędzi.ć kl:opioltw 
rziekl - powliem na wstęp:~e, że Już wiiem 
o wszystkiem. Niechże w.as Pani Bóg bfo
gostal\Vli !... 

folek paidll mu dlo nóg. Pocz1em po1szli 
idlo po dik·olmo.rzyn y. 

- Przyprow.adz.am jejmcYśc,i1 z'.ę.cfa1 !... 
- zaiw1D1taJ wes10fo1 poid1komorZ1y. 

W tej chiwiJi, weszla Jad:wi1gcu powa
ż111a i' pr'zejęta szczęśdem; podafa rękę. na
rz:eczonemu i oboje mów padbi dJo nó!g ro
dziców. 

- Pragnę - rziekl Julek wzrusroniy 
- abyrm zia1slu1żyl na ro s~cz~śdie, dak,i1c w 
tej chwil.Di z, nie'bil()1s na mnie spadło. 

- A ja ci p101wiem - z:aiwola1ł poldko
mlOrzy - dl'.a czego ono na w1asi spa!dito. 
Oto żeś.cie pcczC'iwie prnc10wai,iriil 1n1:e sli~· 
H ani' myśl,ą, an sercem nawet I>Qi s~c'Z'ęś
ce kosztem osobiistei godlnoś.q'. Bóg -za
icnei prncy pioblogoslawil. 

nast:iją w naszej parafii. Kom:sya kol101;;,,; _ 

zaq"]-na zaraz na pc•czątkt: S\\' Cg-·o kkCern:a 
nabyłai dom:n.ium Lubowo, a z, niem razi:m 
patmnat kościota naszego. Osmt111:m wla
ścic:'.·elem Lwbowa był Lewaindowski. -
N:e dlugo potem nabyła dom[1nium Lll'bów
ko <YdJ Brodrr:·ckiego. Oba d•omj'ln::a rozko· 
lcml;zow.alai pomiedzy samych lutrów, a 
d'fa nich 1w1ystawila luterską szkole i1 zb'ór 
protestanck1i. Mi1eszkanie p3.stora mteści 
się w <la\,1n1:ejszy1m dworze Lubc1wa. Po 
rnzkofoti:ZmYaniu rząd P·CJiączyl Lubówko., 
L1vbowo dominium 1i Lubol\\lo \\!~eś w jcid'nę 
gm(,nę wiedską „Uhau", ·mimo priotestui i 
skargi. \V wydz'iale pol\YC11tDWY'm i w yd\.ziale 
obwodowym z strony p0!skid1 gospodarzy 
Lubo;\va; wsi. W tym mku n1a:byfa trzede 
d1orrir•l'. t11m. p~·erzyska (Wi1ddau) od Ni,~mca 
Mtillera:, dawnlicjszy majątek Krzyża11skl:!ch 
i je parcelu~e Z'i1ów pom:ędz:y l'Utr6w, a 
rnbotnikom p01lsldm 111a· l-g'.01 kwietniia roku 
p1rzys21łeigo m"cjscc wyp·o,\\iiedizfał'1!, któ:i:zy 
nie wiie;d1zą, g1ct1zic s·ę po.dziać. W jednein. 
dlotmir.1:u1m k•ok:Jln('z.aicya wykupwjc. 1i wyid!ala 
- przy1chod'zą do drugieg10, tutaj k·ol1on:iza
cya wów1 'v:ykuprn:c i wy;d!ah t tak d!alej · 
·id'z~:e. Do· n11sz1eu param n'łlcżałio cz.tennia
śde gm ·in, lecz naiz,wy prócz. diwóch wszy
stkie są zrniemcziane. Już ws.p:::imni'.a0llem, 
że Pierzys.ka1 przez1war:o „\Vr:da·u" (st 2.1cya 
ko1leiowa), Luho1wo fr Lubó\vko n:a „Libau'', 
Żytdówlm na .Judirtten", Lu:ho1ws:kie: Olędlry 
n.a „F6cdc1niort" , Chw<l!fko1w1J1 d:oiml:'n(wm 
cFaiwtnied na1zwa1r:o ,,,'vVei.ssenbuirg" (sta1cya), 
w tym rokui także wCeś Chwa~kio1w101 n.a
zw21 1~i::)I „\\l eisseinburg", Chwalkói\vlko ina. · 
zwano „\Vorłh", Przyboro1\\·o ,,Fi.irsrt:e
nau'\ PrzyhormvskCc Olędry n'a .. Jag-e:rs. 
walde", Leśniewskie Olędry nl1• .,Am. 
'val:d", poz;ostaly tylkio Leśnl't0tw\Ql i Leś
rn:ewko. Lubolwslóe OlQdry u Chwa~ko\vo 
wiieś prz'ez:w'a1no w tym mku, chioć Pol!aicy 
gospodtarze mają w 1gm ;·ni'c przcwa1gę. NaJ
smutm'.1ej·szem prZ'Y tern 1iesl' faikt, że lud 
p0iliskiej nazwy gmfo· wca·Je 111: e utżywa1 
tyl'.lm nl'.emi:cckieu n. p. pójdę oo We1iiSs1en~ 
burga ! ! 

T1akże a1d'mJ°1rn:·sitrncya :k0;lei' ż~:~Ja121n.::j 11 
przycz.yni:'.a s:ię do oslabi 1en:a naszej p.aira!Lr. 
Na 1 listopada) wypQ1w1iicdz1:ano m:ejsc.e i 
pracę pięciu robtni'.kom resp. pomocrn'.'czym 
straż1ni'kom kolejmvrym z Chiwalkowa-. N,a. 
Z\\ 1:s1rn tyich l'ud'zn, kt6rzy swe ma1te po
sia'Cii~Dś<Ci chcą sprzed'ać i s 1'.ę. wypr>0lwa~j!zić 
są: Józef Sldjbi1{1ski 1 Wailenty Panmvi·cz, 
Andrzej Rygowski, M·i:cha1l Mliku la: i J aikób 
Cieślak. Wszyscy· sł mży N w .,v101jsku bet 
'Il!1tgalny. Herws,i trzej pracowaH 16 do 23 
lait mai kolei. Teraiz i1ch wyd'ało1nio1 z pracy 
n!)e pioidawsz,y nawet przycz1yny. OgólITTie r 
mówi:101nio, że wydalono ich. ba rnlrn 'ZCS'.Zle
go gillosmvali! na -kafol':ika Pofakai dlo sej\mu 
prus:ki:ego. Tak wygl'ądaUą stosunk;i w na· 
szeu parafii pod G11t:1ezinem, St()h:·cy Miicczy
sfa1wów i'. Bokslawó1w i stotcy po l'skfcli z 
prymasów. 

Poznań. Aresztmv2!11a w po•nii. e.d!ziiałek 
w1iecz.on11111 nru tute.Js:zym 'dlworcu foolcao
wym K-0;walskioio, w)O,źn~:go ko.1sy glóiW
II11eu diyrek'cyi k-0.Jejow;e,j w Król'ewcu1, który 
sprZ'en1"mv(1cnyl 42 OOO marek i urdi1ekl. 
W1iększą -część p.)crniędizy miał jeszcze przy 
s101b'.e. Oczel(;wa1t on ni'l d'worcu lmlejio~ 

wym swoją ,na1rz.ecz.ciną z Gdaińska . Kry-
lll@!'!E t 522323 ' 

Pozoasta1wa1lia na 'koni·ec nadtrudirn:ejsrn 
sprawa z Ccs.!ą. Led.Jwie Julek wys.lad'! z 
bryczki, na g1a1nku <Jczek1:1wala1 go z:::.m1:iep<J~ c 
ko~ona1 s::ostra. In 

- Wddz.'sz1, jakieś się z1:1.ibai\Yf1ł ! - za-
wiofala z wymówką. 

Usi•edH do st1Qh1, Julek ręką pio'ciągnąl d 
po cz.ok. a \vz:rok sJostry pa1dl, na; pii erś
cionek, który miat n11 palcu. 

- Pier§C';0~'11:;k fad:zi? - z1ai\\-1ofa'1a· 
z.dzt,w1:1ona. 

- Taik - rzekł Julian. - Wcziorai 
zaimie111iE'śmy sto.wo, a dziś plerśdcui1ku1!„. 
Dra źLe zr·nzumfaincj dumy n1'.:e mc1głern 
szczęści~ S\\''cgo pośw,'1ęc•;1ć !... Prz,e1baic1, 
mi Cesiu, prziebacz... Stalo· s1'.ę - id.arui. 

Ces.ia wHczaita ch\\1]~ , pio1teu11 rzuc1ila 
·s:ię: bratu1 na) szyję ... 

- Stal.'°' S'ię ! - ziawiofa.ła. - Prz.yzm:a
jQ, że w'.e chciałam tego, ale wyście prze
mogl1i. Stawia'm jedin1aik wamne!k: k()lcha-

1 
ny Juliek nfo wyrzec.ze sr:ę sweigia p:crv.·1oła· 
·nf!a - ii będzie nadal pr,arc(l·Wał. Jadzi~. 
~eś!~ aię k{)chrcl.1, mus,i za kar:ę być pian:'l 
dbUdo1;ową i mi' trę ksią,ż.ęcą na bok od
foż,yć. 

- Jutno jedziemy do Żytkowic 
rzekł Julek, a t)'!, jaiko odwa1ż1nra kohcta~ 
wszystlro to RYmrold:Om wypow1:esz. 
Cz:y z1goda ? ... 

PC1d'ali s<Ybi,e ręce. 
(Dokończ:e.ni·a nastąpi'.) 



m:rialnej policyaooi w '3Uańs.lm oowie<lz3eli 
:ę o tem,. ~~ ucg:° na.rzeczona -~vyjeżdfa d~ 

p0 z.n:•nia1 Je.chafo z n4 ,razem 11 .aresztowali 
K<J\\tals·kliclg:o ·w• ch\vi:J:., g-d:y on sl:ę wirnr z 
11arzcczoną. 

Robota hakatysty~ua. W Lcsz~11ie od-
było :lę zcbrn11ie .,Ostmarkenvercinu''. Z 
p02manl'iai pojechal kierown::k 1i.nteres6w 
hakatystyczny.eh, VGs~berg. Zebr:mie za
ffiaa wyższy nam.:zycie.1 ( !) Z1in11:1erma.q11 
;rzemową, \V' kt?rej . .ska e.ś·lLl cd stowarz_Y
:-zcrfa. Na·stępn.ie mral wykla<ll w!}pomrnJ.a

.. nY p. V()s berg „O ·wielkopolskiięj · .gitatyi 
;Jlai Górnym Slązku". M.ówc~11 prz~e~Jstaiw:il 
. dą.żnośi1.J narnd-0\\v<e-polskiie na . Clómym 
.ślązku, a zalmńczyt życzeniiem, ażeby 
n(cmczy1rn:ai z.wy6ęzko z walki wynfa !'' 

p0 odiczyc1ic -zebrnni - po:krzepi.emi nr11 du
ctm: - prz1ez. ki1ka gndzt:n w esol-0 się ba-
\\rn. 

Naiwny niendec. \V czw;artck na1Gtą-
t:i"t/10i w Pozn,anitt uroczyste o.&\\•arde "Ver
ef1n hatisw" frn1:ernia ccsa1rzowe:j Wi:kti01ryi 
Au-gu.sity, z1buidl0wanego ko1szte1n 200,000 
mar..ek :rn1 l.ąkad1 bern.anl1yf1ski!C.L. M.1aigi-
·si\rat cifar-owiał hez.pfatnie >Obszar 3000 me
tróv. kwadratmvych. CesanlO'wą, repre:
.z,entOi'.vał p-0d1czas aktu urzędbwc1ga mi·- · 
-czelrrJ· prezes p. Waid.c1w. Prócz. ni:ieigo 
byl1u <ibeorni w'ys10-cy urzęd111(cy. Byly n:a
iczefiny ;Prezes baJion1 Wiilamowi1z wyig~lo.s:ił 
dłuższą mrnwę, w które.j P10'trąd1i też <J P.o
Iaik6w.· Mfan1ow'ki'c zarzwcał 1im, że stro-
11lą •od' i:o\Va1rzystw n:!cmieickkh ( ! !). 

Książę Fe1rdynand Radz;iwiłł, cl!ih.llg.olfet-
- 'Jl~ prez1es prtez·es Ko.Ja polsklieg0i w pawla-
- mc.nicte niemi1eckim\, sk'°ł1czył w śro-
- cJ,ę 70 roik ty1c(a. Od 30 bit jest książQ 
_ Radz'.lw.:,n p-o;slem do parlame:ntu - ctl' m
- ku 1879 równ'i.eż czkmkiem prus:lciiej izby 

pan6w. 
Ze Ślązb czyli Starej Polski. 

Nowe kopalufo soli. Z Rylbn1:ika: na 
Oómym1 Slązku donoszą: K·opal111:1e soli 

, powsta1:1ą tu nia poJ.a1ch Bawinq. Su1cziy~lw-
• wl:c, Gotartowk 1h dQm;'. rnium Rybnf:ka .. Ob-

szar pó~ (}bjętych pna.wem poszuki.wa1da: i 
je wydiobyiw~a1n:·a s.:JN, które to. prOJW'J' prz.y

r. zmaine z-cistalo prus1ki1em1u tisku1si0:w1i gónrnr
i c.zelmu\, wynosi 2 miE'ony kw!8.id1rato\vych 

metrów. 

Wiadomości ze świata. 
Progr~Jtn uroczystości maryańskfoi w 

Rzymie z pol\v;0:ct;u jubilieuszui idl()'gmatu Nie~ 
t !XlikiarlaJnetg-0! P.oczęc;iai Zl()stal usta1now:innym 
3 iaik naiStępuj e: 
Y 27 1::st·oipa1efa: Otwarnie wys;taiwy ma-

ryańsk,iej w pałacu Latera.rnu„ 
4 ·gmdirn:a.: Otwairccie pow'szeichn-e1go 

u k , k' on-g1resu1 ima1ryans 1.eigo. 
8 grud.inia: Umc•zystość pi,a·p:eskaJ w 

· Ba/Zy1ice św. Hotrai 1j· ukonmowain,ie IQ'bra
Zll' Na·iśwriętszej Maryi Pa!n.nry. 

W dn. 28 i' 29 lis1bopada1: Umczyiste 
msze św. żafo1bne za Piusai IX .i Leona 

- xrn. 
W ·dm 4. 5, 6 gmd!ri1a: Urniczys.tości 

k<Jś1c.i elnie' w Ba1zyl:'~ce S. Ma11:0, Ma1g1g)are. 
Do pmgramu k1m1gre1su maryairskij,;igo 

na.Jeżyi także pr'°cesy;ai i konfere.111cya1 w 
katakumba1ch §w. Pryscyk~, gdraie Sl'.ę zinaj

- du-j1e n.alistairsziyi wi1zernmek (fre.sk) N. M. 
Planny. 

14 r:st:opa'dla! {)d:będtz1: e s:ę (tajiny) kon
SJisuorz pap'.,es:ki., a w dnl:u· 5 1gmdnfa p1uhlir

:J-· cz.ny,, na; którym {)!głoszeni bQdą, b;skup(i, a 
r11'.e bę<lz.ie 1nomin:i1cy!i kard'yna1!·6w. 

a- Kain•onizacyę dwóch bliogosta1w:ic1niych 
Geraroai Ma:ieni: seid'em·ptorys1ty i Aleksian

ąl dra Sau!ii barnah: ty naz.naićmno n'ai 11 gru-
ś- ~n1~ a. Nemo/. 

Niemcy. Reprez·e:nfant ms.y1is1ki'ego 
11a Czerv.1on-ego Krzyiża o.ctbyl w ()S.tart.nkh 

dniach kQinforencye z; komHetem nieml;ec
ai k~~'!;{)I Czcrw1C1niego I(rzY'ta w celu •w•ydait

!,.. ll!:e~sze1go1 pop:aircia oichrotniczej slużiby sa
'fll mtarnej nn placu: biCii'll. Prawdiopiadobn.ie 
o \vl Irku.icku p-0w.sta:nie eikspoz.yturai ~niLemie
j. cki..:go Czcrw1:::,ncgo Krz.yż:ta. W spra1wie 
i!a t~~i\ey S,amcij PPOI.-"óZY'CYi U1czyi111::Cmej fapo

ntt to.czą się, jes:z:cizc roko:\vainiia„ 
- P{}set ni·emi1ecki hr. Mum-Schwa:r

zenstel',n i1 gu1berna1t-0r Kia-0-C'Aaio Truppel 
byJ.n n.a po.stu1cha1niu. u cesairza: t cesarzio•
We-j, Ou1bcrnaitm otrzyma,l 10rd:er Smoka. 

Z Austryi. Tryhwnal P!'lństwa na 
\v"'7"' r . . . ·1 d ~CĄJ. ai~zem pos1edzerniu postanow.1. wy-
~\,; d1Qip.1e·ro w porniedz.ialek wiyrDk .w splra

t'.e s~arrg czes.k,'.reh, di01J11ia!gających st:ę za
~eima: PubDcznych szkóił czeskith w Wie-

ta, ~iu. 

1 Biskup węgliiersk,i ~ Rożniaiwyi fan 
~vam!kimvicz, który po.padl w. konkurs i 
P ez-wianyi :zl()stal do u.stąpi.eniw, oglosil ~ist 
z~stersik.,i d<:> dye·c.e.zyani z ośwl:ad!.czmiem, 
. OO{]Jate się; d>0 .dymisy.i i cl()fa1 się w ·za
~e. życi1a1 klasztornego. 

Z Hiszpanii. W Madrycie -0db:rl s!ę 
pogrzeb ks. As.turyi. Papici wystvwwał 
do królai serdeczny telegram kon<lolen yj
ny. 

. Na listopad i grudzień 
zapisać można 

,,Wiarusa Polskiego" 
na kaide;i ipoczcie. Placi snę Za! te dę."a 
miesiące cylko 

1 , markę i 28 ienygów, 
za co codzienr.i·e listowy gaizietę przynosi. 

Z r.óinych stron. 
Ste·ele. W kopaJ1rni ,,,J.oh13.nin" zostal 

Z'aibity górn;k :f. Milller. 
Essen. firma Hai:1icl p1asta·no·\v,ifai przy 

swych'. kopa1ni1ach , Rhei.npreuss.e" i 
,.I(he:1nland" Poh!ldować większą Ji,czbę do 
mó1w1 rob<YUn1i.czy;ch, które kosztować majq 
30 mi1ll:ionai marek. 

Dorsten. Bu·d'uią w oko1kcy ctwa; szy
by kosztem spółki ;gómrczeu .„11rier". 

Oświata potrzeibn'a katżdemu a nal]łat
vViieli ją zdobyć moima· pnz.ez cz.ytanie do
brych gazet. Ma~ą Polacy na1 i0bczyźrnie 
taką gazetę „Wi·arn~a PQlskiego:'', za1telm 
:k:a:żdy pismo to a)bo:nować wiin1ie1ni. Nai H
st'opr::id .i: gmdzi!eI1 maż1na teraz, zaiplisać 
,,, Wiar. Pol." za. 1,28 mr. Na1s.il Szam Czy
te!ln.iicy zechcą zaichęcić -do zapiiSa-niw pl:sima 
te,go1 P()ld;.:iik6w, którzy; diotąd bezi g1a'zety 
po1sk:i·e•j się obywają. 

Bickel. Dzi1ś;, w nl'.ede:i·elę 23 paźdzk~r
ni'ka 1naibolżcństwo P·Qilski.e o godiz. 4 po p1ot 

Rohlinghausen. Na rniedzi·e!ę 30 bm. 
zostały zapowiędz1:ane 2 kaz.ainia1 po1lSlkie, 
jedno o godz„ 11 przed pc,f, Cll dimgi1e o 
godz„ 4 pOł por. W sob-Ot!} po·prze<l:n:1ą1 bę
dzie spo.sob11101ś.ć dra· spovv1:1edz.i św. 

Langendr:eer. W przysz,łą nied'zielę, 
idln~a: 30 paźd'zienniilrn n godz„ ~9 Ms1za1 św. 
·z ka1z1aniem piolskiiem. Drng'.e ka1zia1ni·e o 
1godz. 4 po pof. 

We.stenfoM. Obalilo s!.ę tu rusztowa
nie prz.y restaurncyi Schim::ctt'ai. przyiczem 
d\v1au ucznie ma1l1arscy Veridel1ma1nin1 1iJ WH
k,e111 ciężJdie 01dni'e:śl\i1 razy. Powątpi·ewiaJą, 
czy lekarzom uda się u1trzymać -ich przy 
ŻY'cilU. 

Witten. Znik·ł' parobek pewneigio hur
t>01wne1g()\ skladu mąkli, sprzeniewierzyws;zy 
poprzednio 2000 mairok. 

Rozmaitości. 
Testament wroga Prus. Zmarły w 

Londynh~. n.i'emf ee., Rudolf Zyigmunt Oold.
schm'.idt. przckazail swoń.emu miastu r·odzl'\a-
1nem:U1 K1aissel1 sumę 40\ OOO mr. W te;srta
menicie uhol.e'\va ,zma:rly,, ie: rd!aw~113.1 s:tiQliic.a 
ttęssy.i stal(ł! s:'.ę {)becnie pruskiem mk11.stem 
prowin1cy1c1rnalnem. Od1se.tk~ ka.p!talu mają 
być wyp1l.a1c:ci_1111e 0011o:cz.nie mfo1d'zlie!rnom, 
ws.tępującY.rn w1 ·z ,wiązki maJż:eńsktie . Mu
sza„ oni jed-naik wyk~z.ać, że przo'.d1kowiie .ich 
byE podlda1nymt heskim przecil rokiem 
1866. Oprócz teg·o p.o·stiawil s.paidko1bi1ercą 
wa1runek, że aini .obl'ulbienie1c\, 2tt11: Oij·cie:c pan
ny mllQ:ct'ej,, nfo mogą i:h·s.t0\va;6, ża1cfoych 
uirz.ęct:ów w pańshv,ie pruskiem. 

Zakład o Port-Artura. W j~xlinym z 
kJu1bów. 1106.dtyflskiich kup;: cc airngierski·, tl. 
Diav1i.es., zaillQ(lyt s1:ę z: r1oisyisk!::m kup1ce!m fu
ter Gmnowaldem, '°' 500 fu1nt6V11 sztedin
gó~v (10

1 
OOO mar~k}, że P<Yrt Artu rai zdbi

ibyity będlz.ie przez j1apo·ńczyków1 d·o 1 paź
id1z;'.1ern:kai r. b. , pon(e1waż. zaś prz,epowie
dniai ta r.fo 'zi° •ścila s.ię, Davies prnesłal' w 
tych dnl"a:ch Omnward10v1i, baowi1ącemu w 
Pairyżui czek nia sumę pmvyższ;ą. 

Ostatni~ wiadomości. 
Paryż. Wydania nadzwyczajne ga

zeit tutejszych donoszą o zamachu na cara, 
podczas którego 10 osób poniosło śm!ie.rć. 
lanych szczegółów brak. 

E I b 1 ą g. Rząd włoski zamówił w 
zakładach Schicbaua 16 wielkiich łod'Zli tor~ 
dowych płynących szybkością 26 węzłów 
na godz. 

Ił a 11 e. Przy wyborach uzµpełntiają„ 
cych w Calbe-Aschers!eben obrali socyali
ści kandydatem krawca Albrechta, da
wn:iejszego posła z Bernburga. 

L o n dy n. Obiega tutał pogtoska, że 
Rosya wywiera nacisk na Turcyę, by u
zyskać pozwolenie na przejazd floty czar
nom-0rskiej, która ma się udać na Daleki 
Wschód. 

P e t e r s b u r g. Rząd rosyjski ·za„ 
mierza do budżetu na r. 1903 wstawić su
mę 10 miHonów rublf na roboty prz-ed

iłęp1ie pod druii tor koldi syberyiskiej. 

Kalendarz. 
Niedeiela, !ił3 pażdziernił~&~Kadisw., Se

""16?'Jn&, ( Włutymir). 

Poaiedmaliek, 24 pa.td0łernika: Rafała. arcna-
11i0ła, Salom .• (.Siemisław) • 

S ł o ń c e ; wschodzi, Hehodal, 
Jutro. g. 8 m. 41 g. 4. m. 41 
PcjuLrzQ. g. 6 m: 4.~ g. 4. m. 4r'> 

S t a. n p o g o d y ; 'V pi~tak 0a.ły daie~ po
chm\li' no. W sob~ także. 

Te r m om • t r wskazywał wczoraj 12 w 
południe 11 stopni R. wyżej .zera. 

Tow.arz. gimnM „Sokół" I. w Wanne 
do.nos.i ininiejszem ~zian. R'Od'aik·otn, tiż. w ni.c
:ctlzielę 23 b. m. {)'bcho·dzi III. rocznicę swe
go istru;en.ia: na sali p. Marzyny. Początek 
o g()d'Z. 4 po pot - Nardm:enittm, ,iż zaoba
\V.a -Odbędzie się zamkniętą. Chcąc. bra~ 
udzi~/ w zabawie, piow:inni Rodiacy dać s:ę 
wpisać nia czionków. Oośc:ie mogą być 
wprowadzeni,, jeżeli <Jdebral'i zap'roszenie 
od! d!rnhów przed, cz1asem, prnsimy plrzyibyć 
na roczrn:cę. Ra~mię do ramienli:a ja'k jeden 
1mąż. Cz.oł!~m! Wydz'iał. 

Towarzystwo polskc-kat. ,1Jutrzenka" p. 
op. św. Wawrzyńca w Obermarxloh 

daje dlO wi1ad1ormoś.ci \\ szystkim cz tonkom, 
iiż na: 30 października t. r. bę<lz1:e ksiądz 
Rektor 1i• ka1pclan1 wprn1\\aid'zon1y do rnrnwo 
wty1budo,wane'go kości1ok11 w; Obermarxli0h. 
Uprasza się sza1n. czlo.nków~ aby .się jak 
na~lic'z1111ieu starw1:Ii1 doi k-0ści>0la ona: giod'z. r.ł9 
w oiznatkach ~· czapkach. Tak samo za
pr.asza, się; sąsiednie tmvarzyst\va z gmin-

1n1~~ pa'rafi\ aby raiczyły s::ę staiw1ić z. chio
r'ąigwiiamli i pail.a:sz.ami na godzinę ~9 do 
koiśoi-0.f.ai w Oberlmarxloh, a szczeg611rnie ·za
praisza1rnyi sza1rn. Tow. św. Barbary z: fiam
bomi To.w. św. Stam1'.sla,,·tai B. z; M.arxl:o.h, 
Tow. śś. Vio1:rn. i1 Pawla z Bmckhausen, 
św. Arnti0nieg{)l z. Nenmlihl. 

Ign. Michalski, p•rzew. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
W 1nt:e<l'ziel~ d.n1i 3! 23 p:Wździem·k.:u 10d1

-

bGdizi,e się zwyiczaane zebranie po po1L o 
1godz. 4. Uprasziai się czl:Ornków: lUcznf.e 
przybyć nai z1ehrnn:e, z powoidu1 ważnych 
sprawi ~ak rncznicy itd. O l'•czny udlział 
uprasza Zair ·z ą d'. 

Dom polski " Bottropie. 
Nai Polski Dom w Botropie w. dplszym 

cilągu zlożylii: Nai weselu u p. Sz;a~ka w 
Boyer: M'loda par:a (Paweł Smi1eia) 5 mr., 
stair:ost1ai Mrozek z. ż. 2 mr., starnstai Baf1-
czyk 1,50 mr„, Em. Ber1ger 50 fon., Fr. Ber
ger 1 mir., Ant. Kalwża 1 mr. - Na.i wieselu 
u p. Tooct .Gumo.U: Mtoda· parn 1 mr., K 
N. 50 fen., M. I(owalsk:i 3 mr., fr. tlu1cz: 30 
fen„ N. N. 50 fen., fr. Chluhal 50 fen~, Józef 
Le.ks 1 mr., Józef Rek 50 fen., Jan Przyby
la 50 fen., Fr. Pac'hairz;ina 75 fen., fani My
śkwi.ec 3 mr., pruski ż,o!nl'.·en 50 fe1n., Jan 
Stebel 20 fen., J ólZef Gol-Ombt~k 20 fen., 
Wikt. Stmk-0·cz: 50 fon.„ Pr. Wuiwe!r 50 fen., 
J;a<llwiig;a; MUeT 20 fen., fr. Górnik 10 fen., 
tterm. P>0.cCeszv./a 50 fen„, Paweł Mt'chalik 
50 fen., Wilh. Stebel 50 fen.,, Józef Sz\kle
niiak 20 fon., J:an Szaifraniek 50 fen., J. O. 
50 fen., Jgn. K'°'wol 50 f(.ln., Fr. Ko.czy 50 f., 
pclska. akuisze.rka: 1 mr.!, p. Albiina: Chl'uhino 
50 fen„, Wi~aruiska: z Bottf\opu 50 fen., J óz. 
Rusi•alk I mr., , p. J(uch.a:rka 50 fen., fani P-0-
remsku 1,05 mr. - Na chrz.ci.n~ch u p. W. 
M1:;chculka: pp. Wi1nc. Mkhalek z, ż. 1 mir., 
n·o\\'\Qn1arod'z.onyi syn Fra1nic.iszek 1 mr., Pa
weli Bl'us!Z:cz, 1 mr., Jan Blusz:cz 1 mr., Ant. 
Musi0l ·z. ż. 1 rnr., Jan Ac:htleli:k z. ż. 1 mr .. 
W. D{)maga,ta z, ż. 1 m., J . .l\faterz-0k z: ż. 2 
mr., flr'. M::·chaił'e!k 1 mr., I(. MJ:chaife'k 1 mr. 
Em. Krakowczyk 1 mr., W~nc. Soban'ek 50 
fen. - Za poś're.ctinr:ctwem Red/akcy-i ,,W1ia~ 
rusai P<Jlskiego": A. Prania1k z Weitlmar 
przy: Bochum 1 mr .• Nikodem Mardnfaik z 
Bo1chu11111 50 fen., Jan M1ik-0lajski z Dortmwn.
du 25 fe1I1., f. I(. z, R. 25 fe.n., l(aspimwOcz z 
Oni1eznial 20 mr., M. Stasiński z Bochum 1 
mr., Hlar1czyk ·z: Bochum 25 fe.n. Raizem 
23125 mr. Dotąd wplyinięlo 1433,05 mr. 
W szdkie składki na pD•W'Y'ższy cel posyliać 
możn1a pod adresem: 

Jan Swoboda, m:strz kraw::eck1\ 
Bottrop WestL. fel:dstir. 3. 

Wiec w Kray. 
Wtlłec „Zjedn01Czerua lĄawooowego" o.u

będzie się w niedZlieI~ dnlia 23 paź.dlz:emdka 
po J)Olf. o godz. 4 nia sali p. W. Kefenffir
~1er, dalwnlI'ei Deuter, KntY-Stid. Na wrecu 
b~ ommviama rozmaite sprawy robocze 
ł OJianizalcyl Ucwy udztał :Rodaków 2 

ok-Ołcy St.eele i Kray ~dQa'iy. 
~ zawodowe JJiOWde. 

* ~""**~~~~··~, 
*ff 

Tow. św. Rocha w Dyseldorfie 
składa swemu członkowi 
panu Franciszkowi Kolanowskiemu,„ 
oraz jego narzeczonej 

i>rnnie Antoninie Jajko, 
w dniu t$lublł c~ 3 bm.) jak najszczersze 
życzenia. Zarząd •. 

***""'*~*-~ *~?i~ 
ttf~~łtUi9tHli™t1L~tłt0tłH~ 

• Kolo śpiewu „Lutnia" w Huckarde •. 
Składamy naszemu członkowi 
panu Janowi Gibowskiemu 

oraz jego narzeczonej 
pannie Elźbiecie ś ~italskjej 

w dzień ślubu (25 października 1894) 
jak najezcze1szc życzenia. .Młodej parz.e 
winszujemy i zart-izem wykrzykujemy: 
Młoda para niech żyje, aż się echo Zi 

II uckarde o polskie strzechy od bije! 
Bześć peśni polskiej ! Zarząd. 

ttt~~ **~i~)~m~tfim ~~tit 
ilffffił~ił'ł~'ł-ff-,~~~ 

Tow. św. Józefa w Buckarde 
zasyła młodej par.ze 

pa u n Janowi G. bowskiemu, 
i pannie Elżbiecie Świtalskiej 

w dniu uroczystości ich ślubu na,sertlecz
nicjsze iyczenia. Młodej parze po irzy
kroć wykrzykujemy: Niech żyje, ał ~ię 
e:l10 w Po1sce odbije! Hekretarz. 
ff•ffff $$4'@;$4)ff 
Wielki wiec polski w Karnap 

o<lbedzie się w nied'z'ielę d11ia 23 paźdz~u
ni1ka ()1 godz. 4 p0i pr01. w sali p. Lcbra. 

Piorządle'k1 obraid: 1) Sp1raw~· iQpi·eki 
cfuchiQW'rnej w paraifrr łforst-:Emscher. 2) 
Wybór komitetu dla spraw opi'ekJii ducho
wnej. 3) Protest przeciw antypolskiej u
staiwie parc.elaicy}nej. 4) Spr.a;w·iai WiYcho
wania: <l'z1ieci; 

Ponieważ wiec w Horste.rmark odbyć 
się nie1 może·, przeto Rodacy zechcą przy
być licznlie do Karnap. Prosimy też o li
czny udriał Rodak6w z Karnap i okolicy. 
_________ ___:_:„:_Z_w_ią-=---zei_k Polaków". 

Baczność .Ewing! -
Szan. :Roo.aków z.amieSiZkalyich w 

:Ewii'Ilfg i okQJiicy zapraszamy fllinrelszem n~ 

ł\1ie J i wiec 
dnia 23 paiźdlziierniika o g~cbz. 11)/;i przied 
pl(}ludniiem zaraz po naibo!ż.eństw\i'e na sal.i 
wd. p. KJodt. Nel wicu bę~ie \vy}aśniooai 
sprawa doty.chcz.awwYch zattliegów i sta
ral'1 u polskiiego k".lledzia. Nai w~ccu tem 
nie powifnrno nilkogo braknąć. 
A. Paluch. A. Wasielewski. A. Kowałski. 
T. Duda. J. Jensch. J. Mądry. T. Kuś
mierz. M. PiochDta. J. Orabliński. P. Pie
-cho.ta. W. Zoorowskil. O. Brembor. M. 
~rokzak. J. Juntg. P. Brembor. P. Ste-

fa11ski. L. Cieślik. 

Wiec Zjednoczenia zawodowego 
w Langendreer 

odbQdzie się w rriedZlielę dnła 23 paźd1zier
nnka po poł. o godz. 4 na sati p. Koch.a 
przy dworcu. Rodaików z Langoo'Clreer, 
Werne i oko>icy prosimy o liicruy udzlia·~, 
pond.ew~ b~ą ważne sprawy tyczące nas 
robotników omawfa.ne. 

„Zjednoczenie 7.awodowe poJslde". 

Wiec dLa -hutników 
w Bruc-khausen. 

Ninierszem zwraca si'ę trw.agt. iiż w 
niedz!iel~ dnf.a 23 paździem:Jm o g-0d2. 11~ 
przed p-0:lu<llniem odbędzie sie na. sał! p. 
Brrlnka przy uky Albrechtstr. Vriiec ,;Z.ie
dnoczemfa" dJa huti~ków, n.ai który si~ 
wscystkkh hu•tników z J3ruclcha1usen i o
lrołicy zaprasza. 

Konferencya męż'()w zaufa111ia -0ldfrl~e 
się w czasie, ja.ki w Hstowem zaiproszci;iću 
zostal podany. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Posiadłość 20 morgów dobred ziemi, 

bu-d'Ynk·i1, żywy i mairtwy in,wentarz w do
brej kultU'rZEł, mi1lę od' m;~sta, bl'is~ k()Ieji, 
mam zami~r sprzedać zar 2500 talarów„ 
przy 'mliczice 700 talalró;w1. Na odpowiedt 
vro.szę zmrczek dolączyć. 

J. Ma n i a, 
Kleschkau, p. Pr. Stargard. • .i 



I _ o te1·z!r c~-~a. ~ 
polee~ią najlepsze papierosy po 2 f enygi 

„Yaro" Sulimv 
łagoclnej, b' iccistcJ jflkości z czysto tureckich tytoni. Opróc;.,, tego 

inne znane papierosy „Sulimy';. 
T11rc fort (etykieta zielona) nr. :3 'i H1 sztuk J 5 fen 

10 fon. 
l!) fen. 

Pą~~e-portout (niebieska etykietn) ur. f·O in 
Sphinx (etykieta czerwona.) nr. 111 15 ,, 
· Pro~iH y spróbować nas~e 5 fenygo" c cygaro: 

,,London Docks''· 

• Olbrzymi wybór 
HNajtańszc i najrzetcln!ejsze źródl-0 

-zakupna"? 
\Vstystkic moje zegarki są starannie obcią

gnięte i ua minute uregulowane. Za każdy ze
garek daję 2 letnią piśmien11ą gwarancyę. O
bawy nie ma źaduej, bo coby się podobać nie 
miało, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznie przekonać, a 
ktq _.e kupi, toć trudno, ten sarn sobie szkodzi. 
Ze:.l1iówei11ia i podzi~kowa.nia codziennie r.ad
cho<lzą. 

CHbrzymi wybór! 
Czysto srebrne najpięknietlsze zegarki z 

Matką Boską, z 2 złoconemi brzegami i z nai
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12,. l4, 
16, 18 i 20 marek. 

. Najwspanialszy z Matką Boską zegarek? 
zfocoue litery, i najozldobnieiszymi ziocony1111 
brzegami, ciężki w srebrze i z nailepszym na 
IO kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widziaJ. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
"° Ze~aręk niklowy cyl. kluczykowy S,40 i 8 
nu. . 

Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 k<?.m.c-
niach kluczykowy 7,75 mr. . 

Zegarek czysto srebrny cyl. na. 6 karrne: 
niach klucz. lub remon. z 2 zloconem1 brzega.ml 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kam1c-
i1iach po 12 mr. . 

Lal1cuszki po 25, 30, 50, 85 fen„ lepsze m-
klowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
(;e~milii bognte na 5 0 0 ilnst1·a•·J.i 
na zegarki., lal1cuszki, biżuterye, także. skrzyp
ce, flety, klarnety, harmonik i, ~raz ~o~e, brzy
twy, portmonetki i różne okol1c.znosci0'\VC po
darki wysylam każdemu darmo 1 fra11ko. . 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowy1ui obrazkami. 
format wielki. Egzemplarz oprawny w plót
no angielskie z futerałem. Cena 11,00 mr.,_ z 
z1otym 1.Jrzcgeim 12,00 mr„ z przes. 50 fen. wię
cej. 

OBERŻA 
w \'- ft'l k iem łl!lti\)!!ih' ie Pn7.ttań. 

wrnz z jedyną sola~ w mieście fabrycznl'm 
od wiekfiw istniej~ca, w najlepe11:ym biegu, 
w~zyi,.tkt-0 hudynlti oraz zajezdne obory ma
syw lmdowone, ,Je::it dla stosun \• ów familij
nyC'h m1tycluniast rodnkowi do llprzedn.nia. 

.Z:głoszenis do ckspedycyi „ Vvinru~a. 
Poiskfrgo„ w Bochum. 

Wi w <·zcrwone , 
,, białe, 

" l\larca Irnlia.. ,, 
" ,. 

p•1lt •f •jl, 

cen:.l Jl 

p1rt. 
Ve ·rU)lJlh. 
Lacrime Ohrista 

po n:ijtań~zych 

Fr. JfllDO ;wsld, 
skłaJ k0Jo11ialoy i win, 
Bf·U: UH ul. M:i.ryań ,ika. 

nr. 2; 5. 

S.:.n:c. publiczno
ści "" · ~'nan~ llo
nos;.:ę r iniejszem, iż 
zmieniłem pomiesz
kanie z ul. Hofstr. 
do ul. 

WilheJms+r. 16. 
Piltz, akuszerka. 

ZAgary śrierine , Reguln· 
tory i kieaz1Jrk 1we ze
garki. Towary .dote, 
,jak o brl\ezld, lm1szk.i, 
kolckyki„ guzlki du mn n
kiet. Śpilki, branzolet . i. 
Łańcuszki rr rzkie i dfa· 
gie damskle1 o~az'nzmn1te 
in1i6 prze•1ruioły, p nlc<'a 
w 11allcpszychj11.l!ościnch 
P') bardu t.anich cen11.ch. 

Eb. Kollenberg, 
skła.cl zego.rów i to\\a

rów złot.ych, 
B")chun1. 

BHlcher~b:. nr. 37. 
Vv pobli111 placu l+'ry

!lerykowskie~o. 

&94?115E&'!l1;i 
~ Pra~·tbh·ni . o-· 

y, k r a Resat:t . 

I 
jest ł , 

_ najprzedniejszym, na.iwydnt- ł "" 1· d . . . . i.,;t 
·c; 

1 

nw.1szy111, 1;a.J7d ro•:;,·szym i 
1 
~~ 

'I'· 11aJtid1.:tzym ł ~ 
~;. c1,)tł:n0dt n1 do 1, a..::.~· ~ ~ 
""i Proszę dokładnie na firmę U\\ afoć ~. 

~ F. F. esag, :-
Szczecin. llcrlin. Coepenick. ... 

.Tenera.lno. agen~ura i skład fabry-

Historya bibhjna 
dla rodzin chrześciar1skich czyli ja-sne a grunto
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowego Te
stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Sta~ra
czyński. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 o
brazków kolorowych zdobi dzie1o, które się 

składa z dwóch tomów. (Stary Testament w 
jednym tomie, a Nowy Testament w drugim 
tomie). Cena za 2 tomy oprawne w plótno an
gielskie 18 mr., z prze,s. 18,50 mr. 
~- !I 7!1R I a=iS-=-am-· ~-..... -----

Do Am ery ki i Kanady I 
wyprawa największymi i najpospiesznit>jt1zymi 
paro!"tatitami pocit-Owymi : 

ttG.Freudberga Antiverpll. 
Od włauzy wyższe.i koncesyon:,wany ek!>• 

pcuyent okrę to .vy. 

Paroiltalld wyjd<lżaj~ \vprnst z A11tweq1ii f. 
d • ~ 0 11~„' go Jo.-1~ u co &obotę: - d1) J;l'1-
~ „ vtł'H'tł co 20 dni; - do fi.n1H•.1dy 
l(~·iebec) co 10 dni. 

Xie przesiada si\). nigdzie ?1ie stawaj !ł pod
cxa.1:1 podróży. Karty podr6żne do w~zyst• 
1, ':'.h części St, nb .ą Zjednoczonych i Kanady 
wydawane bywr1.i ą t>O c-cnach oryginalnych. 
Prospekty bezpłatnie. . 

Po bliżoze szczegóły zghuzać się n:i.l<>ży ' 
p ?d adresem: 

M. G Freudbergin Antwerpen 
vn.n Lerłu"'~trnat 10 (Bclgien) 

Kwity pros1m v dać znajomym 
i zacllęc · ć i~··h do zapisania 
., \V suru:m PobkitgiJ ' na listo„ 

pad i grudzień. 
----- - ------- ·----- ---·- -·----· 

1-' ~n~tbeste H ungs-F·orm u lar. 
kh bestelle hiennit hei dem KaiserłJ. 

chen Postamt ei.n Exemplar der Zeirn.n~ 
, 1Wiams Polski" aus Bochum (Zeitungs~ 
preisli ~;te 128) ftir die 1\1.o.nate November u 
Dezem l;cr 1904 und zahle an Ab-0nnemem 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 
~· -~~ 
; -~ 

1t~ 
~ ~ ~ 
1' ~ '(.; 

·?- ~5 
f.~ 

·. "" 
Obige 1.28 Mk. erhaltcn zu haben be~ 

scheinigt. 
• ! et . 190~ 

ł(aiserL Post.amt • 
·-----

Formularz do zapis.-mia „Przyjaciela" na 
na dwa miesiące. 

Załączony kwH prosimy odciąć, podpisać 
i oddać na poczde lub istowemu wraz z 

Ili eniędzm i. 

Post bestellunRS· Formular. 
h:h bestclle hiel'rn '.t beF. dem Ko)scrl i·

chen P>0st.amt die Zedu.rng ,,.PR.ZY JACII::L" 
m;t d'un. Grat1"sbeilag·e·.n ,.Rod7.'.ma Ch rzc
ściańsk.a", „Prze-...yodn!k Naukowy i L;te
rncki", ,,Szkólka Pol~ka", „Gospo.da1rz", 
„Kup ':ec i Przemysfow1ieic", .. Ogrod1~ik i 
Pszczelarz" aus Th:om flir che Mona·te No~ 
vember rnnid Dezcmbcr J 904 (Zc'.turngs 
Fltcisl istc A 112) und zahle an Abo111nem2nt 
50 Pf. (und' 16 Pf. Bes1eligC'ld). 
:;.. ł 

.;i ,!'!, 

!!~ 
."I ;i • 
..g f.3 ~ 
- cd :.:i ro , .., (.;.'. 
·:i, Ol 
"-' C' 
o-ii 
~ ... '3 

ObcO' C 50 Pf. (u:n'<i' 16 Pf. BesteUgdd) 
erhaltcn z.u haben besche!1igt 

. . de!1 . . . 19 ... 

Kaiserl. Post • 

osi~gną w~drowui i podróżując, 
przez ro;1,prn erlaż gór:-;ko-ka.rpa 
ckiPj herhuty. Prospekfa polski 
i memieckic dnrmo i franco. Dliż. 
t-;zych wiuuomo~ci udzielt 

Bulrn\•decld . Poscn 

„Gazeta Toruńska' 
I(aJżdiy prnrwy P-0lak powl1niein m: 

dlomu '· Oa·zetQ- Toruf1ską". Kto ie 
ni·,e ma „Gazety Toruł1sldei", n'.cch ią 
z.ap:s.ze na Lstopa-d 1L ~grnd'zie!1. Prz, 
t.:t na d·wa miesiące \\ -.)~nosi tyko 

l markę. 

Za odnos.ze•n:e. d10 dornu przez Vs: 
g-0 d1opi'a1ca ·s i ę 28 fein. 

•. , Garub1 T1ontf1skai" wy-c.lmcl!z~1 . 
raizy tyg.odn'.mv.o nai \\·ielkim a·rkus:zu 
następujące bezpla1t,ne dod1:utkL: R-c 
Ch rześciia.J1ska1 , ty,godlnik, Pr:rnwoldr~:k 
Imwy i Litcraicki, SzkMka Polska. G. 
darZf. Kup'. ee i PrzenJiysfowkc. mlit. · 
rriki; Ogr0dnik i Pszczrl\3.lrz., kw-aHiaJrn. 

Na•dto otrzymują aihc'Ilenc:i Gaizi::1 

czasu do cz:as:u inne <l0•datkji, jak 7.e): 
ks~ąż:ki o Polsce, zb'.·ory pieśni plQlski:'„ 
brazy !itp. 

ł(a1żdy, kto jeszcze teraz z:aipisu 
h~e .. Gazetę Toruńską Cod21 : ,eniną" i 
Nc1v;y I~o:c ie.i nie odstąpi, o'trz.}11112 
Gwi·azd~c zupełnie dl3.1rtDO wielki l(alen 
na rok 1905 p. t. ,.Noworoczn-i'k Ma
ski, Kale1111cia rz kafobcko-p>0lsk.i d1a '' 
s rk~ch sbr.6-.,\·", zawi"1ern1:.ący rriędlzy in 
hisforyę f\aiwaryi Weijherowsldci ·i r 

z:r , p1rz edst.a wiz1:ąc c lmpL:ce kal\va.ni 
.itd. Na:d'to <l,ostam1 "\\'szys,cy aboine1;: 
0\\·1;a21d:kc ra1,em z kaler.d:uzem JJ" 
prześliczne obrazy Najśw. Pm1ny .Mill\ 
;nnc dodatki. 

.Te ·ż c:.} a1l.x"11e111t nnrzc ''·skutek 
s z·częśli\veg·o wyp::. dk u zaraz lab \•· 
ongcdr:.:e po \Vypadkn- wypfa·~n , Wyd· 
ct\no zwy1ld c z dobrej \\·c.ili n:e z 01bo1i 
ku1 , !)CZ1osta k j rodz ini e 150 marek ' 
wsparcie na pogrzeb. 
----------------l •••:• 

Książki do nabużeńst\va 
~l r. ·::. r .l'1 f ~~ „ 

Kto namó\\ i d\vic osoby d101 zap: l') 
na l1:stopad' i grudlzie(1 .,Prz.ytja1eiel3.'' 
.. Gazety Tonu1skiicj'', i 1na·deśle kh k~ 
oiJrzyma dla siebie i dla k?..tż:d'eigo :.ibc 
ta zupełnie da rma po trzy bardz~ ck~a 
ksJążeczki. 

Kto nam namówi przynnaijill:m(ej p: ę; 
sób do zapisania' „Przyjaciela" lu·b ,,G 
ty Toruńskiej", ·otrzyma_. zupe!rn!e da 
po trzy skiqżcczki a dla· s~ eb[e trzy ~t 
że!czkr i p.:ękną 

książkę do nabożeństw~ 
hn w i ęcej .aibonentó\V kto mmÓ'\\1. 

ladn[ej.szą ·o.trzyma ks,=ążkę <l<) 11 '.i.t :l 
stwa. Na ży:czcnic przesefamy z3111 
książk i do na1t>ożcr1st\rn 

., ~ Jił) eł~ I Pl ~~u~1a t~ n• · i. 
czyli zb[ór bardzo p : ęknych w1:crszY 
„Książkę sybiMsk<{", za,viera,i ą.cą prz1 

wiednie o przyszłości. 
Ad're Sic\vać trzcb1 krótko : 

„Pr~yjau:;iesu 
w Torunfo-Thorn. 

Pustbestedungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Ka:. 

lichen Postamt ein Ex-emplar der ~ei<j 
„Gazeta Toruńska" aus Thorn filr die ;J 
natc N{wembcr und Dczernber 1904 
Z'ahlc an Abounernent und 13estelt::. 
1,28 o.Mk. 
I>-, 

~·~ 
~~ 

~ ~ : 
Nj B tii 
.... "' "· Ił! &..::. c 

~t 
~il 

Ob·i·ge 1,28 Mk. erhaHen zu haben 
scheinigt. 

Kaiserlklth:o Postemt • • • 



mr. 246. Bocbam, wtorek 25-go października 1904. Bok 14. 

c ózienne pism{) lti~fowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wYJątkiem dni poświątecznych. 
Przedpfata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
A mr. 50 fen., a z o.dnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I OJczvznę 1 
Za Inseraty Dlaci sie za wiersz petYtoWY 15 fe11 •• • d 
oi;rloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kłcl 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarus• 
Po1skie!!o" należy frankować j podać w nich doklad· 

" 1>od znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. R.ękopisów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: "\Viarus Polski", Bochum. --'1...L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•ówJć, czytać i pisać po polsku! Nie }est 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
l'Uerwsze czyny bohatersłcle rosyjskiej flo

ty bałtyckiei. 

z LcITTdyrnu lliadeszly następujące &en
.sacyjne telegramy: ~,Depesza z, Hi1Ir d<0-
nosi, że r'osylska fl<Ytai bałtycka n1av·eicha-ta 
na 2 łodzie ryb-adde ,i1 zatop.iJai je. 18 ry
baków z.na.lazllo śmierć W; morzu. Obdega 
pogłoska.i, że rosyjska eska<trai d'mla ognia 
na flotylę ryiba;cką; pewien kapita1ru an:griel
ski pono ziostał zabity." 

Drugi telegram. brzmi: 
"Zastęp.cy wfośdci:e1i 50 toozi uwiado

miLr urziąd sipraw zewnętrznych t aid'.mirali
cye o ataku eskadry bałtyckiej. Plierws.za 
część fl<Yty rosyjiskiei prz.epłynęłai ohok ło
dzł rybackich o północy z 21 nai 22, dru:ga 
pofowai, 'któr.ai nadeszła póŹJnieli, zwróciła 
swe św1:·a:tla nai a!nt.?;'~elską floi:ylę ryłbacką i 
dafa równl()lcze:śnie ognia. Lódź „Crane." 
z.aronętai. CiaJ.a: kapirtana ·E pierwszeg.o ofi
cern, których głowy cic:Eerw\8Jlle z1ostały 1o<l 
tulow1iai, znalez~ono i1 odstaw:ono db Hull. 
Na' pokla~ie statków aingielslcich znajduj!~ 
stę jeszcze kilku ranny ch. L'o<lizie .,M<m
lein", „M:1no'~ i „All" przybyły clio Hull 
aię:żko uszkic<lzioine strzafamr rosylrsk;ie1mi. 
,.Mioo" miafa 16 dz:iur. Pmuje olYatwa, 
że zaiionęłai jeszcze jedna 1ooź wraz z; za
łogą". 

PisanlO wiele otem, ż ;; w d-ro<lz.e, ktć· 
rą ma przebyć fliota: ha1ty:::ka1, ukalzrul'Yi się 

..statkli1 najęte przez, Japol1czyikóWi; podlaine 
teleigramy jednakowoż sprawy Jesz·cze: d-o
staitecmie nie wyjaś1niają. W każdiym ra
zie wypa'd'elc; p'Owyższy dbpr:owadz:f do 
powatnych zawiklań. · 

Hakatyzm trucizną w życiu rodzinn;em. 

r , Orędowni.kDWi" dio1nosz~: 
Na.'Uczycieł polaik z: prowincyi1 ~tara1 

. s ~ę ·o painienkę z. polskiego domu w PoiZ'rli".
nilb, a że wamruld byly po temu, zw1iązek 
malżeńskL pomiędlzy młodymi był pewny. 
l\iedy je<lita!k icddiec tej panhenkli' przeczyta.i 
\.\.-1laidomość o inakaz1:e używania języka inie
mieckliego w wdz i1nie, zerwa[ stósunek na
tychmiast. 

Rz13cz naiturnlma, że trudno będlzie w 
obecnych ·czas3ich nauczycielom posrukać 
sobie w. r:odz~nach polskich odpowi.ed'niej 
towa1rzyszki żyda, jeżeli painna i .jej ro
d'zke nie zatracdH poczuic!a sw:ej1 godn:ośd 
naitio-d!oweJ. 

Walka policyi z Soko!ami nie ustaje. 

,.Sokół" gr~leinieńs.kJi zatmierz.al 6 fil'st-0-
Paidru wrządz;:ć w'ieczorni1cę, po1~czi.0iną z 
ćwkz1eniami i przedstaiwieniiem amator
skl:ern. Poliicya jedina!k zakaz.aJa urzą<lize~ 
nia; wtecz'Ortlli:cy. 

Telegramys 
T o k i o. Ojama donoSił, że do 22 nie 

"Zaszły żadne zmiany n~ froncie artmii. Le
wa armia łaP-Ońska zdobył.a ogółem 43 
<Wata rosyjskie, a mianowicie lewa kolu
mna 27, prawa 16. 

P a r y ż. W izbie. p.oselskiej toczą się 
nader ożywione rozprawy nad polityką ko 
~cielną gabinetu p. Combesa. 
' L o 11 dy n. „Daily Telegraph" d.onQsi 
z Petersburga, że od czasu, jak l(uropat„ 
kin rnzpoczął ruchy zaczepne (a więc od 

· 5. b. m.), wynoszą straty rosyjskie 55868 
1udti. Liczba zabitych dotąd dokładnie nie 
stwierdzona, bo wielu Rosyatt dostało się 

do niewoli, lecz ficzą na 9000 trupów. Z 
rannych zmarło 7000 w Mukderue. 

Peters b ur g. Jmerał Sacharow 
depeszuje, że począwszy od 16 b. m. Ro
syanie zdobyli 14 dzłał japońskicłt i l wła
sną armatę dawniej utraconf!'i. 

Polacy na obczyźnie. 

Zapytanie z Hali. Byfom na roczni
cy Tow. „Orzel w Hali. Rozda:\vano 
tam gazetę s'Ocya·!istyczną, <lruilrnwaną po 
porsku. Żaipytuię się czy to z wiedzą i wo
lą zarządu rsię d.z'iaJo? Zdaie sję, że Hala 
chce J~ść w śla1dy Upskai1 gdzfo to\\l"alrzY
stwo początkowo polsko-katolickie pt. 
,.Bratnia.i Pomoc" prze.mieniono na socyali
styczrne. Kto d'z1i1ś pchw lUid! pol's.ki w socya
IJlsty, tein Jest zdrajcą sprawy 'Pol1skiej, bo 
pchal Iu<ll polski 111ie tylko w: objęc.iai nie
w~a1ry lecz· także w przepaść niemczyzny. 
My Polacy jesteśmy oorodovv'cami, chce
my natszą odrębność na:roo!ową. zaichować·, 
a socyały głoszą za1sady międzyna:rodowe»
śdowe. Kto zatem kocha pollS'l{iOść, u111Jkać 
mu1si socyati'zmu, jak zarazy. 

Aby wbie pomód.!z w sp·rawad1 robo
tniczych, w.inniśmy wszyscy o·rgam:•ziować 
s:·ę w. „ZjedTIJoczen1w za\\iOdO\Yem pol
skiem." 

\V końcu vvolam: Precz z wyrzutka.., 
mi sacyalistycznymr, którzy wkraść by się 
chioieH dio naszych towarzystw! Precz z 
n1mi ! Polak. 

Wiec w Ewing 
zwołany w 1spna·wie opilcld duchownej 
przezi komitet wi'ecowy rozpaczą~ się w 
ubiieglą niedzielę w polmhu:e pod' prze\\"0-
dlnict\vem p. J ensch'a:, lecz został POZ\VLl ą
zany pa doś.ć burzliwych rozipra.w'a:ch. 

Obszerniej roz.piszemy się \V na1stęp
nym numerze. 

Policya pruska sama ze sobą w 
niezgodzie. 

W fiorsterma1rk znajduje się sala, ma:l'e
żąca dawniej do restaura:cyi w obecnie sto
jąica pustką. W sali tej cidbywaify się da
"-1111[\ef ili przedstal\.vienia: teatrnlne i zabal\V"Y 
a do ostatnich czasów wesoła. Odbyły się 
W1 tej saili też już dwa· wiece polskie, ~eden 
w roku uhiegfym przed wyborami dlo par
lamentu, drugi \V roku Jatns!~m przedi wy
boramt starszych knaipszaftowych. 

Na ubicy;tą niedzielę z.ap:owiedział w 
tej sali w~ec polskii „Zwi·ązek Polaków." W 
przeddzień wiieca otrzytmuge Rodak p. Bo
gułai, który z polecenia ~.Zw:iąiku" wiec 
zgiJ!osil na policyi od wójta pismo nastę
pujące: 

Hotst-Emscber, den 21. Oktober 1904. 
Der zur f rilheren Moller'schen Wirt

schaft geh6rrge SaaL, in der f;ischer
strasse dahier belegen, ·i1n welctbrn eine 
von Ihnen filr den 23. d. Mts. naichmit
tagis 4 Uhr anigcmeidcte offeintliche Ver
sammhrng der poJnischen Berigarbeiiter 
stattf.indien S10ll, ents:pdcht nicht der Re
gierungs-Połizei-Verordrnunig vom 22. 
November 1889 tletreffendl dte bauli.che 
A.nil.age und: die innere Ei~1d-chtung v-0n 
Theaitern, Zirkusgebauder11 undi offentli
chen VersammlungSiraumen. 

me AbhaltunJg der Versammlung in 
dem erwnhnten Raume wirdl daher huer
mit t~ITTtersagt. 

Kranefełd. 

An. 
dien Ber.gmann łierrun Andreas Bogula 

hier, Fischerstrnsse 182. 
gegen1 Bebandi'g'tmgsschein. 

Znac:w to po·llsku : 

Iiorst-J:mscheri, dn. 21 paźdz1i ernik'1! 1904. 
~ . Sala, należąca do dawnie,jsze.j rastau

.racyn Molter'a, przy ul. Fischerstr.,, w 
\której odbyć się ma dnia 23 bm. o godz. 
4, zigtosz.one przeZ' Pana pubUczme ze
branie po·lskich górników, rn:eodpowfa..d!a 
rejencyjnemu rozpmządzmiu p-0licyune
n-vt1' z dnia 22 lisropad'a 1889 r. odnos,Z1ą
cemtt się eto bu'dtQ<wlatnych zakłatdów i 
\Vewnętrznych nrząd!zel1 teatrów, za1bu
dowa1'L cyrkowych ·i lokalów, przezna
czonych do zebraf1 publkzinyich. 

Z tego powo<lw zakazuje się n!inieJ
szem odbycia wie:c.a w wymic:nf onym 1-0-
kalu. 

(po<lp.) I(ranefeltl''. 
Zaznaczyć tu musimy, że. policya jest 

sama ze1 sobą w niezgodzie v wydając po
wyższy zo.ka:z,, nie mato się kompromituje. 
Są ttv tylko d\vJe możli·wośd: albo sala 
nieodp-0wiada przepisom i wtedy poJicya 
niedcipełniła swego obowiązku, pozwalając 
dawniej na odbycie tamże w1eców, - albo 
sala odpowiada przepisom policyjnym, a 
wtedy policya postąpiła bez.prawnie, nie 
pozwalając teraz na odbycie wieca. 

Cz.y tak, cz.y sza-k, polkya z ttorst
Ems·cher wt baird'zo ujemnem przedsta1wia 
się nam świietle. 

Polacy nie myślq sprnwy tej puścić 
ptazem, lecz: zosta:niie wysłane z.ażailenie 
pirzeciw zB:kazowi. 

Otrzymawszy taki zakaz p. E0gula po
starn:l się prędko o salę w sąsied'nie·i .gm:tnri c 
Kamap, zigłosit wiec nai poli·cyii, dorn:ósl te
le1graficZ1I1ie o tej zmiaJnie, aby ,oig:OS.:ć mo~ 
ż:na \V! :gaizec.ie i wiec \V I(amap odbyt s( ~ 
b~z· prze'Sz~cdy. .,Go.rl': ,wość" policyi nie 
od'ni·osta1 w i ę:...: ·pcżądane.g-o przez ·rią sku
tku. 

O wiecu w Ka•rnap napiszem-y1 cis.obno. 

Paryż. Zakład św. I(aiz11mierza w Pa
ryżu~ którego bloga działaJno·ść o·gó1lnie 
jest zna111ąi, na<lesLfał n.am sprnwi0z:cfuini•e za 
rok 1903, z którego· ,vyjmu!jemy m1':l!Stępują.
ce dane: 

W zaktadz1:e św. Kazimic:rza Z\11alaz.l-0 
przytutek w ubieigtym roku 30 weteranów 
i 12 wd1ów w podeszJym wieku; w sitkDle 
pob.ieralo1 naukę 43 paon:ienek i 20 c.Mo>p
ców. Dochody ze sktadek, d.ar:O'\\~Vzru i u
rządZlOnej wenty, wra:z, z remanentem z 
rok:u1 przetszte•go, wynosily 70,244 fr. 82 
cent.; wydatki· ma· \Vspa1rda, utrzymanke za
lda<lu, szkoły itd. oraiz zalegtości z lat 1901 
i 1902 - 66,535 fr. 75 cetnt. 

Ruch narodowy na Slązka, 
który tak burzti'w1~ prze;chodzif ko.Jcic, 
Ś\''ieżo staJ' się ·zincrwu 1gtiQlśnyn11 ·wskutek 
wyborówi ,,„ Żorach i' zajmuje carnz wię
cej umysty nietylko Polaków samych. 

Pcmiędlzy ugodowym, mającym po
ciąg ·db centrnwcó\\\ 1Kaitolikiem" a •szcze
rze narcdowym „Grosem Ślązkim" i „Gór
noślązrukiem" stanął ieszcz.e do wiall{v z 
'SW\dlct 1 , . ,Gaizctą, Katolicką" ks. dr. Stani
slaJW Stephan, by rntować cent-m\vcom 
ich góroo·ślązk[e stainowisko. 

Spnsób jednakow•o.ii. w j.akn to czy.n,i 
ks. dr. Stephan ·nietylko na Slązku, k 1cz 
\\11ogóle '°dsuni·e obóz nairodowo polskli je
szcze więcej c<l centrowców\, glóv:ntie ze 
stra.tą ccnt•ro'\vą. 

Człowiek taki;, jak ks. dlr. Stephan j!est 
w polityce czynnikiem naiszkodKrwisz.yru, 
}ak ta jeszcre więceM najbliższa okaże 
prz.ysz tość. 

Dla: ratowania cantrowcóv.1 wydal 
boWiiem ks. dr. Stephan. broszurę, w któ
re~ w niesłychany sposób napada nai ra~y 
mch 1niarocfuwy na Oórnynn Slązkw. rcz
patru1ąc jego is •totę w sposółJ, który Z!l-

sz'Czyt przyn:ósłby n.a\,·et naiizagorzalsze
mu hakatyści e. 

CzJo\\dek. ten pisze płrzytem iesuze 
o sobie w ,,Gazecie l(atoliclCiei", że je.st 
P-0lakiem rt ·obu rZJa s:ę, że Pola:;::.y namdo
,\·cy v.1 Żorach nie oddali mu· do'birowDln.i.e 
swych gt-osó\V. 

„Glo's Slązkft" t~k pomiędzy i,nniemi . 
pi:·sz1e o teti broszurze: 

W .drugi.ej częścL drug.iego rozd. hro
szuTy, w k1órej ks. dr. Stepha:n sim' się u
dlowod.1Iłi ć.1 że księża: górnoślązcy majlą po
wody do z.walczanl'1a naszego mchu pol
sk;ie,go, stawfai pisarz twierdze1nie, że pra·ca 
naszie.g00 ruchu· polskiego jest te.go 1rodz:aliu, 
że może osfabić \V Judzie górnQśląz:kim 
chrzieśc\ia:ńską wierność podidańczą dla pru'l 
stw1a pruskiego i przyg10tować go do oby
\Varteli przysziłej \\"c:Ylnej :1 niepo<llegtej Pol
ski. 

Na podstawie różnych \vydn.kó\J..1 z 
zagramkznych czasopllsm polskich przy
chodzi ks. st~phan do takiego V.'llj:!oslm: 

1„Samo się przez się rozwmiQ, ie uwa
ża/my Zia niediOrzecznaś.ć, gdyby 1kto·ś u lu
du gómoślązkiego przypusz.czM faklieś 
gwaty; j.est prawie też \vykluczaną ·rze
cz.ą, że przywódzcy mchu narodowego na 
G. Ślązku1 stoją w jak!chk-0lwfok stosun
kach db powyższych planów." - .ale co 
ks. dr. Stephan uważa za rzecz. nilehez
pieczną, to to, że nasze gaz.ety polS'kie roz
pisu1i.ą się -o l(ośdu'Szce:, że stąd \\1fll0Sić 
należY\, iż w ich żyłach ply~:e krew l(o
śc1uszki, że rozpisują sLę o mcz1n1J1cach 1na-
11odu polskiego, że pisZ'4 o rozłiorze Pol
ski-, że nigdy o tym dinflu nie zapom~naJą;, 
że pamiętają o lronstytucyi polsktiej Trze
ciega MaJai, że nawet w takich dniach wy
ch:cidzą w obwódlkach ozdobnY'ch z odpo
w~~dru:emi wi·erszam~ i t. p., że piszą. o po-
wsta1n!aich polskich, podnioszą:c boharter

stw10 tych, którzy z.a \\.'l()lniość Polski krew 
przelewaN, że pi•saily o za11arncti uro.czy1stoś
dr 1grunwaldzkiej w Lwowie ill l(lraikowie, 
że naiwet w Krakowie podcza1S1 te~ uroiczy
f ośd byl1a -0s.ohna d'elegacya z Góme:go 
Slązka'.. 

W tem upatruje ks. dr. Stepha'n ·n!ie
be'Zpiec-zeflst\VlOi. Ale i to wszystko mo
żmiaby jeszcze - jego zdaniem - puśd6 

mimo, giors.ze z>Jo \Vidiz~ w tetn). że ludi gór
:noślązki -0dbywa: wydeczki do Krakowa 
.i Częstochowy, że µo.lskLe gazety ślązkk o 
tych wyciecztkach Sl:ę roz;pisują. Na po
twierdzenije ·obaw tego niebez.pieczeństwa 
wyrywa z:dan:ie z a:rtykUttu ~ . Gómoślą:mka" 
a \v1 zdaniu tem jest mow~. że lud gómośtą
zki, uiclia,iąc się dJo Krakowa, niabfora prze
k'c111atni!(li, iiż pomimo silwpów g'rnn1'.cz;nych 
~esteśmy w.szyscy: iedinym w:elklim niairo
·dem palsk ilm. Zairaz po~ z·d.am.i:e „Górno
ślązaka" usa'dziJ jakąś -0dezwę centrową, 
która na\voluje NGómośląz.aków polskie
gOl języka", żeby zarwsze pam.iętalil1 że na
leżą do paif1stwa pruskiego i żeby wszeLkie 
ta>k zwiane .wic.lkopoLskfie <lążnośd, któ
re dą,żą do oderwania d~ielnic polskiich od 
Prns, jako zdradz!ieckie od siebie odrzu
cali. 

Ziestawien1!e obw tych zdań ma natu
ralnie -rz.ąd~wi pruskiemu zw1rócić U'\V\a,gę 
na· różnicę pom iędzy ruchem naJrodowym 
a cerutrowcaun6·. 

To nie.bezplec,ze(1shv10 tak przeraziło 
ks. dr. Stephana;, że powiada: „Już dziś 
mamy1 państwo polskie, a to paf1stwo do 
pe·w\11.ego stopnia ma własny rząd' po·!S:ki, 
bo gwzety p.olskie p!i..sząc o cesarzu Wil
helmie, 11i:gdy nie p:\Szą, że to nasz cesairz;, 
nasz kró~ tylko król pruski, cesairz: nie
miecki. Za to. te same gazety rozijisując 
się o pami.ątkowyich mczrriieach narodo
wych, p'szą: Nasi wielcy królowie i ksią
żęta polsqt, nasi wieky przodkowie, oosi. 



bohaterzy namdO'" i Kośc;nszk-0wie i Ol-0-
a cy." 

Redaktor „G~. I~at." s:ęga jesLXzci 
dalej; w1:adomo, że wszystkie partrc w 

iem ... ze h mają swoje ccntrałne -omitc
ty wyborcze, z samej natury rzeczy mają 
taki komitet i Polacy. 

Ale ks. dr. Stephn.1t prze\ raca kota 
\\' miechu i pow.~daii że my Polacy w ko
mitecie naszym uznajemy na;iwyż zą wła
dze p-0lit)~czną w Prusach. Mai.to znacz•yć, 
że my P()la y nie uzinajw1y rZ<.\du pruskie
go(), nie uznajemy przynależności do pal1-
stwa prnskic·go, bo w naszym kcmirecic 
mamy rząd polsk!i. Że tark tylko~ a: nie ina
czej roznmieć należy ks. Stephana, na to 
en sam sktad'a dowody \Y ustępie, który 
zaraz. pod h::m umicścil, a w któirym p:lsze: 
.. Przypominamy, że Uga narodowa przed
stawia się jako rząid narodowy calrigo pol
ski' ego narodu, Ja:ko spadkob-ierczyni' potę
gi królów i seim6w polskich; ten progr1aim 
ZDstał przez .,Górnoślązaka'· uzr~1any i dla 
teg-.o na 1 G6rnym Slązku w Towa1rzyst\\'ic 
wyborczem u tworzył się tak zwany „rząd 
nrurndowy Ligi poJsk:iej". 

Pytamy: Cz.y n10'żna coś wstr~tniei
.sugo wymyśJ.eć i puszczać to w Ś\\ fat \ 
osobnej broszurze? Na rx)dsti:vwic tego 
wszystkicrgo, co wyże~, a wśmy st1arali s:'ę 
'bezstronni.c streścić, p-r1ychrodzi ks. Ste
phan do k·onklnzyrj·, że ruch niarodowy na 
$k1z'.lm nic może \\Zmacrfa~ lojalnośe'fi w 
łui<lzie górnoślązkim ale. przed\vnie jest 
taki, że może w nim oshbi:ć chrześc:i'a(1ską 
1Wiemość podJa(1c.z~l i przygctor Nywać go 
łllru -Obywateli pańshv·a polskicg•o". 
. ,Wobec tf:.g.o sldada gJ,iwf.cki .,Głos 
Siąz:k~" następujące <OŚ\\ iadczP-nic: 

„1. Ligi namdmvcj na Slązku 111'.c ma
rny, żadnych stosunków z rn·~ nie utrzymu
jemy, ho cztowiek o pięciu zdrmvych zmy
slach ufo będzie siG ba\v!il w n~.l3z:ych st0-
stmkach w Ugi i skarby na!rc<l·c.·we; 

2. stoirmy na grunic.!e prawnym w ra
mach konstytucyi pruskiej; 

3. uzu~jemy przynależność do pa(1stwa 
pruskiego z ·wszystki'Cmi obowirii'kami, ja 
k'ie z tej przynależnio·śd dla uas wypływa-
j~. . 

~toiiąc na: taikiem starno\v1isku•, my -
rn·e \Vszcchpolacy, bo· Wszechpolakami nie 
jesteśmy - lndl()wcy i narndlowcy1. obywa
tele pallstwa pruskiego, odds1jący cesairzo
;..,·i c-o cesarskiego, frświa:diczamy dalej: 

1. W przysz:łość Pol.ski w.alucJ i: nnepo
dleglej nigdy nie prz.estan:iemy 'Wiierzyć, 
ho zatrata tej wi.ary n: \V'nać by się mo
glai naszej zatracie nam<lmvei; bo zatra
ty teti \Viary nie żąda od nas pra\YO pru
skie, konsfytncya pruska. 

2. Od powsta«nia, buntów .i, rt-w·olucyi 
iicsreś111y dalecy, bo spcteczef11St'.'-"O polskie 
w 'Z<t:borze pruskim a także w dwóch 1n
nyd1 zaborach iest śwtad'Ome tego, że to 
·droga zgtrbna dla narnd'u nasze!bJ\Q', i że nie 
na tej ctmdze prncow2Jć n.am.trzeba: nad na-

·-szą przysztością narodawą. 

[ ESURREKTURI 
Powieść 

J. I. l(rarszewskicgo. 
(D-0kończ,enie). 

X. 
\VybicrnJąc ·s:Q z.a grn11icc, p2rnn Cc

.:y[a praco\vafa jednak po calych dn!ach 
''~ -0gro<l'zie. Usm;,ccha.la s·ę jej ta· poclrM 
do krarlu1, co rn:c zna: zimy, ale n~emnicj ż.:i.i 
jej byl-o tego spD'koin~go \qt\ii:1. w chwila 
wiec prZ:Y\VOłY\Y2.l.a Prask'i'cgo,, da~ąc mu 
r6ż111~ p•oleccmia. które <rn ou u'koch:urej pa
nt prz.yimowal w m:lczenin, wcale się nic 
obraż;·1jąc. • 

W cwsie jednej, z taki;·ch nairad Cesia 
spogl.<1<lając \\- gląb ·ale~. ujrz;a1ta tam dwie 
nicrnanc Dsoby. Byty to taduitudJJnc', pra
'· ie \V równym \vicku panienk\ ubrane 
iedn.akowro. Trzymając się na ręce po\.rnli, 
z podziwem i obawą pasu\vaity się utcą w 
głąb ogrodu. Ciekawe patrzyły <lokofa 
iakby kogoś lub c.zegoś szukały. 

Nalreszcie dostrzegły pannc Cecy~:G. 
Okrzyk wybiegł z ich usł i rzuciły się 

ku nici. a wreszcie padły w1 jej ()bjęc\ia, 
woi<.iJąc urndowane i zdysza1ne: 

- Panna Ce.sia ! Pamrar Cesia ! 
Byty to córec~i hral>icgo Su.JeJow

·skiego. Cecyl1ia ze wzmszeinieiln obejmo
wała i do p::ers:i po kolei prz.yciSik:ala mJr0rde 
dzh'\\CZątkia· które, kształcąc sr~ w War
~z.mvie, przybyty obeoo1e <lo oJc~ i z,go
dini'e z jego tyczenrem, pospieszyły' przy
witać ukcichQJ11~ na.n·cey.cielk.~. W chwil!'; 
potjP •. m ukaizał się w Q.leł hra·b~;ai .,_,. to:w-a.
rzy~twie J utka. 

3. Jesteśmy narodem polf!tyczn:ie pobi
tym ~ zawo.jowainym, ale narodawo two~ 
rzyr iy j dnę niepodzielną caloś;; pomCmo 
sfupó\ • grani zny ... h. 

4. Jesteśmy narodem z własną lrnlmrą 
!)Olską, maj'lcyrn przeszło tysią:ktnią 
przeszl-0ść po za sobą i d21iś - porrfo:o u
traty 11l~pcd'legtości Politycznej - st-0!4-
cym na rÓ\Yni na punkde o~wiaty, kultury 
i cywiliza.-:yi z inmymi \'. olnymi i niepo:i
lcglyrni n.aro<l3.tni. 

5. Ja:ko taki naród mam:r pra\\ o doży
d? i roZ\\·o!u narrodcn·. ego, a pra \\·o to u
gruntowane jest prawami Boskiemi J przy 
•rcclzoncmi. 

6. Z tego względu wszystko mb!ć lJę
<lziem}~ - w grnnkach pr;rn nych i kon
stytucy4 dozwolonych, aiPby n~sz ruch 
narod'Owy .na Slązku ogam\'.:: I ccrn.z szer
sze masy ludn polsk: „c, żeby w ludzie 
tym byk zrozumienie dla na:szej spra \\'Y 
polskiej. 

Taka praca - to jest obo"·iązkiem na
szym 1natodowym. Tego żąda od nas Pau 
Bóg i sumicH'ie nasze p-olskie, a n1\~ zakazu
je nam tego konstytucya pmska. Ks. Stc
plrn.n'.<).wi może się to niepo<lobz:~ ze \YZglę
clu na panowaul~ centrowców, na Slązku. 
;ale to go jeszcze w n,'.czem r.1·e uprawnia, 
żeby nas łączył z L·:.gą narodo\Yą. żeby 
poclsuwat rząd(Jwi pruskiemu i niemieckiej 
opi·n}i pubJi.cznei to-, czego r.!e ma 11 ·n::ts na 
Górnym SlqzJm". 

„Górnośl[fz.ak" zapO\\ icdzr::u! inż pro
ces, jaki nu wytc,czyć poseł Korfanty ks.. 
dr. Stepharno\\ •: za to, że tenże w S\.\·ej bro
szurze napisar, iż p .l(oiianty }est czton
ldem \Yarszaiwskicj Ug-i narodowej 'i w o
hydny spcsób zaczep1a jego prywatne 1s.to
snnkl. 

Na:wct ccntro\\·a· .,Koel-n. Vo,l'ksztg." 
nic mo.żc pochwalić: stainowiska ks. dr. Stc
pha1nai ·i pisze: 

,,Nliepodobna 111am o ca1ym tym mate
ryalc, 8: cho~by o poszczegól1J1ych tc-ma·to:ch 
i•cfcrc.\Ya·ć - tir sznra za\\ ,:era 323 strony. 

Gdyby to.n byt poważniejszy, rczumo
wa111ic ściślejsze, zarzuty wiGccj umiar~o
\\·anc) z fod'nc1j strony polemika przyzwoit
sza,, a z drngiej strony ni.e byto \\·1:dcczn'ei u 
auto1~a: chęci unicwinnic.nia teg.01, co się 11-

11i;::\v0rn6l 11Le d2.1, n~1oi.naby się Fczy6 z tcm 
\v1ydaw11ktw1em i przyp!sywać mu skutki 
p.ażądane przez rw.s, których je·c'.1nak dla 
v..--yim:ienionych wad rJ:e os/ęgrn[c. 

Najbliższym efektem będzie pr{)ces, ja
ki poseł' KcTfa,nty wyt<Jczyć musi antcrowi 
miano\\ (die \r10b<ec zarzu1ó"1· czy111ionych 
mu nai stronie 143 i 'następnych. 

Zarzuty te Tzncają takie Ś\\'!iatfo na po
jr.c::a. rcligii1ne pana Korfantegc~ iż żadną 
nfarą nic 1116głby tenże \\' razie udmYc
d~nieniai mu, .iż zdania tamże podane ,,-ypo
wie,dziaf, reprezentcwać dłużej k·atolickie
gc ludu polsldeigo". 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol

skich kupców i przemysłowców. 

----- - Ąl- _ __:_ - ~-

Z1uiesza!a się nieco parnna Cc . ..:yLa 11''1 

\l.~:dol-- bk niespoclziew2.nego g0śc:;21. lecz 
odzyskawszy prctlko panowanie nad sabą. 
P'Olpms'.lai oirn i -córki do paia'cu. Suleic
wskt p-oraz p:crwszy odw1iedztaiący Za \\·,:1e
chów. znabzt pałac nader gwstmy11ie urzą
dzcny:rn. U110~ii się nad umiejętne.m zuiż:y
tkow3n1:cm starych ckrn..:hów, Pad \Vdz:ę
ldem, h~ki Ces·'.3., umiała nada.ć tej rninic . 
Zeszło lm bk 'Ha przyjemnej pag-awędice, 
a,~ do w:ecztora. Ody siG z1bl'żyta clnYi1a 
\\ )~azdu. ·Obic pani\..r .ki przystąpdy •cl{) p2m
ny Ce:cs·l'.i i pGczęly cz.!ować ,ją po rQka,•.:h. 

Myśmy przy~zty dio kc-::hauej pa
rni z pr.nśhn, aiby pDzwolila s·:ę ·nt\.m częś
c?cj od,viedz.ać; to jest póki nie wyrjedzie 
za granicę. 

Zręcziq tę intern·enCYQ cl'zf ecinntl n
\\fo(1czyl rn.1:jpomyśln:cJszy skutek Nie
poc.:olrna Lył-0 cprzeć s:ę tak uprzejmej i 
szcz~rci prnśbie. 

Nic dhlgo Ccsia cze.kala na pC'\\"łó1111ą 
"\: izytQ z Bcbrynicc; a i tym razern z .ctiz.ie
ĆrnJ~ przyje:chal1 hrabia. Gdy panie,r:kt z 
dD'ktorem '' ·ysz·ły do ogrodu, zMi.ż:y t s!t; 
dlo Cecylii, ująl jej n~kę i skład3-iąc pełen 
sz.a"cunku pooaJunek p-ocząt przemawliać 
gtoscm glęookieg-o uczucia.„ Prosi'ł.. aJby 
zosta\\~szy dozgonną jego towarzyszką, 
s.~.a!a s:ę zarnzc.m matkq i opiektwką dmv
meiiszych swych uczen'.·c, które ją, tak ser
decznte pckochaJy. Cecyl::ę do głębi w1zru 
szyt t~n dlo1:vó~ uwami-a tak szfaicheti;.ego 
~Zll10w1eki, 1a.kim byl łtra:b:a. Soarafa. siG 
Jc~ark wytkm·a.czy-ć mu:, że pc.dobny krok 
z 1e~o str{}ny. może wyw'Ol&'ć niez.M:ócvwo-
le111re ~AJ'. . 

- J ~ z-~ś -~ dlód.ała -~ !'łn~c-.zcina t5ta·cą 

Towarz. Czytelni Lu~awych 
w Poznaniu 

z r-O·ku na rok trzyma s·ę tego obycz.:;ju, 
żeby z jesien:';:i odzywał s!ę do znanej 0-

fi~rności spo!eczei1stwa, celem pobudzenia 
jego syrnpatyi dla Towarzystwa, tak w'Znio 
sle mającego cel~. 

Z jesien;~ i ku z;m.ie nast:tlc czas co
raz dh ższych wieczorów, a z n.:m n10żn.ość 
POŚ\\~ię~enia nicjed;1ej ch\\"ili na ksztaicen
n[c umystn przez czytanie pożytecznych 
ksią:~ck. 

Któżby chcial twierdzić, że czytelni
ctwo. mianO\\·kie też ludmvc, temu celowi 
rnie si11.ży ! !'Ecstcty \\r naszych ophka
nyd1 stosunkach j.::st 01~0 PD za Kc·śdokm 
jc·dynym nielcd\\ '.e śro.clkicm natll'ralnego 
l •sztakcnia i samokształcenia ludu. Tcm. 
,,·ic;cej, że przy rozlrn<lzonej chęc•i d'o' czy~ 
tanią, coraz \\'l:Qcc-j s:c or.o rozpowsu
chni~. 

Niema już., - ~-cwiedzicć to sobie mo
żna rzetelnie, siły, któraby lt1d: nasz od 
czyte1nkh.rn, o<l zasp01koje1!·:a glodn ducha 
powstrzymać mogla. . 

Niema też \\!;ęcc:i wyboru; czy chccnny 
czy nie chcemy, czytelnictwo szerzyć slt; 
Lędzie, a jeżell nte będz·'.emy ludowl na
strę--za!i sposohu do czytania książek do
brych. będz.ie on bez wyboru czyta1 ks.'ą
żki złe, pcddawanc mu przez. wszelk:ergo 
rndz.:l'ju czyll.niki rozklaclowe. 

N\;; mędrkować nam zatem, jakoby 
lud miał już aż nadto oświaty, tylko st<Vr.:i~
my s'.ę oświatę tę pokieroY\'a1ć na dobre. i 
najlepsze drcgi. 

Pr.zez: tyle lat dziafain.ości swe}. pra
wdzt•\' ie kuhurnei, towarzystwo nasze zdo 
było. sobie 1~od tym wz1ględem doś\\'"ad
czein.ie wszechstronne. IVla -0no pewne. 
nie\\ zruszone zasady, vna gustai ludu, zna 
jego potrzeby duchow,e, ale niestety nie 
posiiaida: dostatecznych funduszó\\~, żeby 
starczyć na. \\"SZystkic potrzeby zaspcka
jania gtodw dud1cwego. 

Głód dnch{)wy jest tak wielki. że 1:11-

\\ d. gdybyśmy zami<:st sdek rozporządza 
li tys:ącami a Z'.Hniast tysiącami krnciami, 
nie rnogl'.hyśmy zasp·okoić \\'Szystkiich gito
sów z ludu. do nas z wszystklch str{)n się 
-odzywający·ch z. gorącą prośbą a natarc.zy
\\·cm żądaniem o postęp w oświacie, o 
książki i; oor:n nmve k1Siążki. 

Jakże tu nakarmić strawią dnchO\\ ą 
te liczne rztesze łaknącyc!J:, jakże za,spo
koić ich pragr;•ienie za• mlok:i~m prn\vdz:i
wej oświatY1. jakże nieść \Yysoko prud 
ludem kaganj~c św:aua, kiedy ciemności 
t.ak wielkie wokolo ~ a nie mai śrndka, na 
nieslenie Ś\\ iaUo.śc:i rndzimeJ. 

Słabe są siły naszcigo towarzyst\Ya; 
tu wspófdz.iarłać muszą wszyscy ludzie dD
brej w-0li, żeby rozpoczcte a w:iel'kie dzie
ło prawdz.~wej kultury ludowej nic z.mar
niało. i n:e zamarto. 

Jak Z:8:\vszie tak \Yię-:: i tc·raz pow1olu
jemy \\ szystkich do współdz.ial.2..rnia• i sa
mopomccy. Gdiz:c nic zdnlne s...1 poprzeć 

~--

i walką 'Z) losem. który strawił wioisne me
g,o życiaJ. rn!e praignc juiż ni'c wic·ce:i dla s:'.c
bic, iaik tylko spok<::iitt· i \.vypoczynku. 

Dtu1go w ten sposób przema\\.:iata. Ce
cylia, st,11raiąc s:ę przelrnnać hra!bieg.o o 
slusz.ności swych z~patrywa.fI. fakkol

wiek wymowa byfa p!'zekcrnywaiącą, Z'rn1ć 
bylo, iż nic plynGła z se.rea. Była to k1k
by umyślnie usnuta nstom11, po za :-:tór<1 
kry1o s:ę istctnc, ale taJorn.:: uczude ... 

Srn1<lź odgadywał tD hrarbCa, gdyż mi
mo chmury smutku, jaka -<)blekła mu cza{o 
uiąt jeszcze r2:z dfo1i Cecylii: i w gorących 
i pdnych naHklr:\V'szcgo prz,y\i;iązarna.; sło
wach \\Tf.>GWicdz);ał jd, od jak dawna cic
szyJ się myślą o mcżli'.\"Cści tego Z.\\ iązku; 
lecz \\i:dząc1, jak z zaparci.cm się siebie po
świ~c;ta si~ oLO\\ ,·ri,zkmn i jak zamknięte 
pro\Y·2d•zitai życie .. 111\.: śmial był n:irzncać 
~=ę przemo.cą; w:~c czekał i dcr:[.;iat... Dzl:1 
k'iedy już stan~l.1 u celu, kiedy iuż sarnm 
"las:1u1 pracą wy-walczyła SDbic nicnulie
Żi;ość f stwnO\Visko - dzirś, J on vśm(Uai się 
błagać, a.by mu opromienila jego smutne 
życie. 

.~o\:'oli zaklopotan.ic znlkio z twarzy 
Cc~u i, nic mogąc ukryć wzruszenia wy·rze 
ld.a wreszcie sta1110\V.cze: tak !„. ' 

'?dry Julek \Vs·zedl do poko<lu1, siostra 
podlni:osla twarz uśmiechniętą ku. nic.bu. 

Julku! - rzekła - musi-sz rn:eco 
~mle:1~:ić 1 r·::>zporząd'Zeini.a do podróży, gdyż 
i pan hrabia jedz!Ie z nam; !„. 

- J akto? - z.a:'ł.<"otaJ zdz.iw~icn1'y J u~eik 
-- J~ \~Yieżdżam z moją żor.Ą - rzeki 

r::zprc-rrneu~1 Cil.1y hrnbi.a, ca.lując rek.<: Cecy
ill - 1· paru d'Gktór ze &w"oią L .. 

Jałek z wybuclte.111 r~diośct t'Zudł si~ 

sprawy naszej jednostki, tam niech rar 
cafa gmmada. lXffnsz.~na sz zęśI·i \vie prz 
g-0rQtsv.: scrc:i i rozumne umysly -
\\'Spólnemu celcwi. 

A w tym celu jest: {}Ś\Yiata. kultura 
tem m! ość wszystkiego co dobre, p!ę
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a szlachetne. W imię takich haseł ni 
s'.ę i:oruszą fale ofiarności i z g1cbin 
wyrzuq najp;ęknicjsze perły dobrccz, 
inokr tam;, gdzie je zhie·rzć będą i n.ajb 
dniejs.Ł kn ozdobie zb-0-ga-ceniu ducha. 
Zarząd Towarzystwa Czytelni Ludowyc 
Ksi<J,żę Zdzisła\\" Cż:1artoryskL, prezes. ~ 
Zimmcrmam11, wicC'prczcs. Dr. S. J erz p1 
kowski, bibliotekarz. Dr. KapuśCi·fr·;: n 
sbrbci"!c Dr. W. Lebi(1ski, sekretarz. L 
02lichowski, zastępca sekretarz.a. Pos 
Bernard Chrzar.owski, syndyk. Dr. Dei 
bil1ski. l(s. Kośd~lski. I\. Sczanicdk"1, g 
neralny delegat. S. Krysicwlcz:, deleg 

na m:asto Poznaii. 

Ziemie polski~. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur 

Szynwałd. O r,cchcdzerniu obe:neg a 
rnsyli~ikk:1go mi1n!stra spra\v wewm~trzn)c. 
ks. S\\"i,ętopołk-!Mirsk1:eg{) plszc doi ,,.Pie. 
grzyma" ks. Oolębiewski z. Szynwałdu\ 
Prusach Zachod'nichi, w narstępuje: 7 

,.Ob~12gata• niecLawn.o po ga·zctach wia tt 

clomcŚ'ć, że ,obec~y rcs,yjski n;(nister s1pra11 11 
wewnętrznych, Swiait0rpe.tk,_Mirski, poicho. 
dzi z p·olskiej i katoEckiej rcdZ\'111y i je'· P 
synem em:grainita polskiego. r r. 1831. N 
to mam dowód i w tutejszych .aktach kQ 
śoielnych. Pod: dniem bff\.Yic1n 26 1115.li u 
1832 zapisana \V książce poigrzehowej i:ik s 
zmarła rw. ospę: Teofila Joanna; vVamda d, 
Swia.topełk-Miirska, mają:c lat 2 i: pól, cór. \I 

kc-1 em:1granta lrn:.ęcia famu Teof.b d1 l 
·Swfaftopclk - Mh-skiego z Kaiczynra; w 
I(rólest\vie Po1skicm i fony je'.go z. Ne. 
stycz-Jackowsldej Mirskiej." A w dodatku 
majduje s:•Q mi,stępuiąc.a wZ1111iai1Tka: ,,2 , 
PO\\ tCtdll' smn.tncgo \vyniku \.~/·Oiiny p.o~skici 
z rns.yzrnam:1 wspomniany książę erni.1grn. 
waJ do frain.cyi1, a żona jego w podró.ży dQ 
dostoin1(;~go małż>Clnka swegD, b'1'v./\i.lai n kre. 
;,vnych S\Y-Oich w Nog·aicie, gd'zie có1~ka 
zmairfa.". 

Byla to więc prawdopodob1~ie c':ctka 
obecne:goi minirstrn rosyjsk:·e1g-0. W Norga
cie s.ied'zich naonczas Kafk~tcin.owie, a w 
50 lat poprwcl111)0 Ncst.rcz-Jacko\VScy. 

W kościele tutejszym znajduje si:ę Je. 
szcze ws.pomnienie pośmiertne na blc:!sz1e z 
z.toterni1 lite1ram1i: „Tu sp1oczywa Bc1gumi. 
!a, S-0bilesla1\va, Warncla, foanna ks:iQinicxh 
Świętcpelkówn:i·-MLrs.ka,, urndz.ona .daó. 13 
sierpniia 1829 roku, zmarla dnia: 26 mai1 
1832 mkLr - i nad tern wspomuiern:cm 
zmaidu1e s·ę herb z taciós:ką m1trą biskupią 
1i w· środku i n góry." 

Czersk w Prusad1 Zach. Panu· \Vq· 
sow:Ł \\1 Lęgu odebra.l:± policya konsens nż 
do godz. 9 wieczorom i to za t.o, że dzl 
S\\·ój Lokal do wieca i do zebrarn;a ,.Sokc· 
~ ..:- -··____ -n=::..:~ - _4L±2E ____ _ :!5__ - '! 

na szyję przyszkgc szv:agr.a-. \V:net nad
biegły i pan1:eJ1ki. Wfa<l{>rri.oś{: o ma~!·żel1-
Sh\1:e ojc.a z ulk:Dcha:ną panną Cecylią prz~
jęta je również serderczną radiością. 

Pos1an>D umyśln1c1go d·o łfon1rykia. 
W1a·śc,iwie mów1:ąc, opowiadanie na

sze skoftcwne. P.oczówy ks1iąd'z 1(11lebi·a· 
kaJ pobk)'gos.lawil młode pary w skrom· 
nym patri:fialnym !cościółku. N:c byt.o s.zn
mnegio wesela, ni zabaw t~nccznych. 
Przeci'\\ nie(. na Ncach wsz.ystkich wt1d1~:a. 
lai powaga) ale powaga, apromienio:na wy· 
Tazem szczęśc:a i naidzi·ei. 

W sąsiicdztwie wi;adom.:Ctść o <lrwćd1 
tyich mialże!1si·\'.·aich uczyinda c•gromne: w1rn· 
żenfe. Al::!- jeden tylko pan marszał~~'il{ byl 
ua1 postęlJ'(l\\"'anie Cecylii oburzony. 

Po tygc<ln;n obie mlc<lc pary dąiylY 
rluż na poJudnie, .ku slof1cu ku \\i'.c.śi:1:e„. 

Julek zrazu byl bardw zamiep<Ykoj10,11Y 
stanem zdrowia1 si~stry. Wkrótce jedlnJk 
zmiaina kt!hrntu, ożywcze morskie pow•'c· 
trze; 0i l)rzede.w1s.zystkiem szczęście i spC'· 

kój wzmccnilyi kY nadwątlone zd1rowic, ~ 
po ~m rnicsi;:ic.a'ch niie zostaly: ri..;11wet śladY 
dwego brz.yidkiego kaszlu. KŁc\ly wiś \\ 
dmdzc ftO\\ 1'0tnej do kraju zwiedzatlil 
Szw:ajca.rryę, a na·stęp.nie cu:dnc karpatY 
hnabina Crcylia, -0partai na ram:en:11 meż.a, 
wd'z1't~rata się ochoczo na na1j \.vyższe szcZY 
ty. 

I z•nowu byJa wrosn.:~ kiedy wró'CJi~,„ 
A stary Zaivviechów powita.t ich zdiala. n'.o~ 
są~ r.c1Cfzi'1nn'e zapachy roz.kwittych jabł-Oifl 
f sa:tló'-<.\i1 w rśnf()'wych. 

~/ Ko n ie c. 



la''. \Vobec tego każidy zrozumie, ż.; tu 
1,. p "'1orżn.a dJJSt"-ć loka!6w do wiei.::ów. 

~ 'choin.lee. Sąd' przys;ęglyd1 skaz.al 
~ ł ó'~- nego· spra\\-cę bójki \V Brzeźn.:e Jana 
{J-osr-cmczyka: na 5 lat cuchth.'..łuzu, a bratci 
1ezio na· 20 rc~u' więz.:enie. Jak \.viadcmo, 
~tra.c!t-O• dwóch przy tern życic. 
-· Warmffńska dyecezya. Ks. kapelan 
f3rn1 '.!C '11: Z:mmermann z Biskupca przenie
j-011.Y jako dru1gi. kapelan do K.rólewc.a. ks. 
.k:-.ptlan Prnnc. Steinke z Lade:lrnp jako 
drF(si kapelan do· Biskupca a ks. kapelan 
ferdynand Pcdicch z Laniem C·O Ladekop. 
Przen~esienie ks. kapelana Prothmanna z 
(r:o:.awa: do· Olsztyma •i UStllJn.O\\•!ienie ks. 
.d r. Mcinc1rtza w Olotow1:e wfnięto. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Bydgoszcz. , Dzienn:1t-:: Byd.g()1ski" prze

·szcd:r na whsność \V:yidaw!lict\V::t ,, Dzien
rika Berliilskic.g"0'· i wyd10d'z::1ć będzi·e je
gc ne:kła1dem. 

Srodn. Za:kład Sióstr l\'lilos~ercLzia w 
$rndz·le, nad którym przeł·o,żoml tiest s:ostra 
Przyta_.rska zdaje s:ę zapmw8·dz"-1·~ kl!ltmt:t 
JJ ru"Sk ą. Jakiś robotnik i:·olsiki nicumi.::~i ący 
an; sl'o\\Nt p.o nCemicdrn, przelcżeil w pJ-
1\Yższym zakładz.ie kllka tygc-dlnh na za

e/. kaleczenie ręki. Przed k,: Iku dniami cde-
bral od powy·ższcgo zakl2du zapozew dio 
Y.apłacc·niia kosztów lerncnia i to po' nic
. J1ll'ecku p:isany, pod którym byl:a podp.'sa 
na sio1strn Przyta-rska. Bardw to snmt.ne, 
że przefożtona z.--,kfa{hl czysto p,'Jlskiegu 
prowadzi '.korespond':.:ncyQ nicm! cck·ą z 
czysto- polskirn chł-op.ern. 

Sprawa Charbowa. „Le-eh" pisze: Nie 
ulega wątpHwoścł, że p. \Valter Drngo1\>,"
ski, kupując Cha,rbo\V•o, nie kupował go dla 
sie,bie. Już d~wno -0dbiernkśmy donJ:es:e-

r. niai ,\ve.d.lug których ChaJrclO\V·o na.Jkży do 
komisyi :lmkmiz.a1cy)nei. Obecrn'e maimy u
rz ędó\VY ·dokument, poh:vEe11d,t,ają.cy ·to. W 
tu tejszym ,.J(rnish!." bowiem •czytamy: 
„Na obwócV dominialny Chalrbo\vo rnia1no
'\\ 0::1y mstal i zat \\-ierdzony jako z.a-stęp ca 
,prze\\D·dniczącegio wJminJ:istra:t·or ( ! !) Dra
go\vski. 

A w1ięc p. Draig1owski jest tylko a<lmini
·e. .strawrem kup1one1g,o pr.zez. s1:.ebl:e majątku. 
;ka W GMwnfo pod Pozna1niern potrzeba 

ze J alb01 4 rzeźnikó\v mCJ1jsitrów, którzy 
ka mo,gą zafoży;;: ski.ad i m21!.ą picni~dze, gdyż 
a. m~ etka po:trz.eba i magla. 
w Gospo·darz,2 z ca1tą. _gm(ną. 

Brat zahii brata. W .Misiterfeld ( ?) 
e. podi Byd!giosizczą kos·zykarrz Miiller z·aistrze
z !ił S\\.:c.go 21-letniego br.ata• podczais spr.ze

cziki o pielęgnowanie chorej n1:a!tki Z.aibói-
rn cę areszt{)lwa1no. 
12 
h 
m 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
ią 

1 
Rybnicki ,,Sta<ltbl:" dlonosi. ·że poset 

F21ltin (je deni z. 3 posló'\v, \.VY'b~eranydr clo 
ą· se&nm z. akręgw pszczyf1sko-rybnćddeig.o) 

m2J zam i air z~orżyć mand.at. Posel f alt in 
01gfa,sza ternz1, że w istocie mo:że bęclizle 
musfa1 'Złożył ma1ndait z. powodu' na<l·wąUo
nego zd!rowia' i. ze WZ!gJędn na; wyc:howa-
111ie sw-oich dzieci; ait{)lii chwiJ.o,wo jeszcze 

1 

a- ·stau;10\vczej decyzyj rnje powz=;ąJ. 
!1- Wrocław. Prywatna. depesza do pi
;::- sm@ .,Sclllesische Ztg." donos1i, że d{)tych-

-czaoow€. koszta zajęciaJ w posia<lainic p>CJ
~i·aid{Qśc1 niemieckich w Afryce po!utd!n(io

H· w0j wy.noszą juiż dotąd oko1o stu m;Iionów 
ia- mr. OgóLne koSizta kolonizaicyjne tamz1~ 
1· dc-.:h-o<lzą już db 200 mili:onów· mr. - Tc ... ki 
n· jest wynik pomysłu Bis.marka, który chciai 
h. dla Prus wytworzyć kolon!ie zamorskie 
a· \fZ·orem Anglii i Pra11cy1i. 

y· · Zakazane pfosnki polskie. Już przed 
-OiwiOma laty sąd bytomski ska:za,f 1kierm:rm1i
lrn .J\ atoL>ka", p. A. Na1pier.alsldegG, na 300 

a· marek kary za. rozsze,rzanie zbforu p'.i0sinek 
.yl f lJQ_sk ich wydawanych przez .,K.aitot.ka" 
lY Wd tytułem: ,.Pieśni polskie, nżywane n~~ 

G(~rny1n Slązku''. \Vteidy. 1sąd' wydał wy
rek z P'OW!cd1u dwćch pieśn1l polskich \\. 

.~ b z ',:Q rze zaiwartvch i to: „z dymem poża-
rów·• i1 ,,Paitrz Kościusz•ko na nas z .nieba<\. 

Dniai 21 \\1rześnia; r. b. z:biór p(eś1ni pol
.s~ ~ ch , \Vydiainy przez ~ ,Kat1nlika'', znafaJzi 
.s ; ę J:'D raz drwgi przed' bytrnns:ką rlzbą, kar
ną. Ponieważ p. Na·p1ieralski; Już raz za tG 
ks ążkę uka1Painy zostaJ, przdo tera1z .o
skarżyć go nie byto mo•ina, w::ęc óska:rż·o
~I·o samą książkę. z wyroku bytornsk:ei 
l l!~y karnej, obecnie nades-fancigo do\via
'Ciu·c si' ę „l(atol'ik" że jeszcze dzie\Ą:f.ę.ć i.n-
11Yth ~l()snek za '' niebez.pi.eczne uzn!alne i 

·" ~a:k~ane Z·QJSta:ly, Są to n~.1stepu~qce pi•n
~~nki: 1) „Gdz.ie d!O!ll ~je~t mój? Odzie 
~'~41a .mai? Tam gdzie Gop1at> j~111e wo, i · 2) „f!i~knai .n'a'.Sza· Polska ca4ai". 3) 

• I i{l.ffi()iC da.1c1e m1. rodaicyu. ·O· nw e'S-OJy 
Ja; JJIJirtJbecz.ek:, 'Zalecam. s~ oo ~e>we-
~1} i H "f 

" t ~ „ 5') :~Dt.l~j, bracia:'~ stłIJ1111~ wtraz> 

żeby karżdy wi<lz~a;ł nas." 6) ,.. Witaj ma
}0\1.'a jutrzenko". 7) „Tysiąc v;alccznych 
opuszcza \Varsza'1,vę'. (:)) ~.KDchaL brade, 
twą Diczyznę świt:tą". 9) ,,Nie diham i.a.ka 
spadrnic kara". 

Bytcmska izba kannai pisze w wyroku 
o tych p:osnkach, c-0 n'.lstępnie: 

1 .Powyższc p;'.osnki opie\Vają pl Gkncś1~ 
c::i!ej Polski, „w ka·wałki rozsza:rpaną", 
\\ ysl,awf ają mi·eisca chwaty, bohaterów 
polskich powstań \V·obec pat1stw zabor
czych. uskarżają się nad ()DCCJ14 r:i'edolą 
polaków, wyra.żańą nadzieję. w lepsze cza. 
sy, a: piotępia(ą, z.ctraicóiw, którzy 1 część 
kradn •na łup wro,gow1! wycLaU1 karami Bo
żemi· ·im girożąc". 

Groszowice. Straszne rn:eszczęście 
2;darzyło się d11i.a1 13 bm. w1 tutejszej fa
bryce cen:cntu. Kilku roblotn:•ków byto 
zatru{l!i:i'o.nJnch prn:;la<lowywan~ern cież
kiej skrzyr-ii waż,ącej 7 centnarów. Przy
tcm upad.fa skrzynia1 tak ,nieisz.czę.ślh.vie. na 
rnhotnika Laskę1, że pcląmala mu nogi, krę
gi[, i ktzyż. N~eszczęśliwy {)dni6sl fa1kże 

wewnętrzne uszk1odz.enia. Ciężko raninc
g.o odsla1wi<Jao. d-0 tutejszego zaklad'u św. 
Józefcv, gclizie w pi<1t -:k dni.a: 14 bm. umarL 

Niemcy. Rada związkowa uchwatb 
urządzić liczeni:e bydia w palistwie niemi>> 
ckit.md1nia l gru<lni.a 1904. 

- Oubcrinatm kolon\'\ niemicick1:e1j \V 

Nowej Gwinei di01no·:-i, że pościg za krnj·o
wcami., którzy przed kilkoma tyg.o<l:nil'ami 
11'apad'h na m;syę ka·kil:cką, zostal ukol1-
czc,ny. Winnych uh:uran-0, m o:rderoom 
ścięto giowy. 

Zwojny rosyjsko~Jap.ońskfoj. KurD1pat
kin donc•si car:owi 21 bm., że na frcmde '8.l'

m)i d111:a te~o parnował spokój. fapicf1czy
cy wywfa"i1 s!ę. z wsi! Szachepu. · 

,.Times" dbniosi z. Tukki1. że z: przy,go
to\vaf1 \1? Mandżu-ryi wu1fosk0\.vać trzeba, 
że' arm1:e nieprz.yjacielskie sloj-ą \V 1:1rzed:e
cl'edn'u ·nowej' wielkieli bitwy. 

Oonernllejtrn::.mt Sameg:!ta, kon11'2ndant 
a·rtylcryi forte·cznej w Toldo oidptynąl z 
pos.i łkojmi dlai ja.pański.ej anniii portartur-· 
sk1;ej. · 

Biuro Rentera d:or..osi, że Rosiyanie 
koncentru,ią s1ę prz.c'ów 1(nr·c1kiernru. 

Rosyjs:kru ajenhtra telegraficzna ogła
sz1a z Charb:rm1·, że cd 6 paździeJrn(:ka. tran
spcJrtowa.noi na· pcfodn·i·e ·okol.o 26 tys;ęcy 
rairnwch Ro-syB~n. 

Z różnych stron. 
Resse. W kopalni „Ew.a-Id" zcsta1i gór 

nuk Fr. .Radsti::eher nieibezpieezinlie µokale
czo:ny. 
• Rotthausen. Na górnika T<Ymasza Tre 
ponsa: spadly węgle w kopalnr .,Friedrich 
Jo31chlim" i ni.ebezp:cz:nie go pokialcczyJy. 

Bottrop. W kopal111i ,,Prn,spier" szyb 
n z<0stal1 ślU'sarz, Fors.ter p-0pairzony w·odą 
W'fZ<{cą1 • która. przy rcparacyi rury 111a1gle 
z ni.ej wybuchła. 

Czas najwyższy, aby z.a•pi :sać ,,\iVi:l
rus.a Polskiego'' na tisto1xi<l i ·gru1dizień 1 
przevo: pimshny naszych Czytdnt'ilców, aby 
w.tą.cz.ony kwit <lali takim Rocla'k·oirn\, któ.
rzy naszej gaJ:Zety nie mają i z.aichędl'1 i' i·ch 
dn zap'.s.2.1r~; a ,WiRrusa P oQ lskie1g•o" nu li
s tinp-ad' i g rndz1: e{I. 

Witten. Na wcwrnisz.cm zetra1uiu 
prawyb<)rców (wal manów) party i namclo
\V•c.-libe~ailne1j z1osta.Ł m:alą tylko więk
szoścf ą pc1staw::ony im kandydata 1p. fn:.n
kcn z Schalke:, pomimo, że ka1ndy.dat ·dru
gicig10 skrzsidfa, burmistrz fiaarmann\, po
pr?edr;j'.{)I zrzek! s:ę k<:lJ11<lydiatury. Wybory 
do scinm w tymJże Db'\voctzlc. odbędą się 

28 bm. 
Aplerb~ck. Z11alez,'.-0no tu z-wiloki gór

n1ika Kontzeg0. Przypus.zczaiią że pa<ll ofo1 
rą zhrcdr.1i, gdyż na c.iele st\vierdzono ra
ny. 

Heercn. \V kopalni „Konigsborn" z.o
sta.t okalecz(ltnY' górnik R.os:::nbann1:. 

Krefeld. Poseł do parbamcnittt i do 
sejmu ·dr. I(ar:oT Bachem. zamierz.al S\.vój 
mandat do sejmu- z.1oży6. 

Wann~. Ks. biskup padcrtcrnski wy
b.;•erzmcnvai tu 980 ()SÓ'b. Par.aflaITT·:I:~ mie
szkatiący w Unser-Fritz, i:1rzedłtożyH ks. bi
sku!piOWi prośbę o wybutdi<Hva1n<c w Unser
Pri tz ko§ciola tymczawweigo. Ks. bu skup 
od;pov.7\iedziiai', że praginie, aiby w PQroz.u-

:, mieniu z dozorem kościelnym i. reprezen1a
, · cyą życzeni~ te zost~y ispełnitme. 

R zy•. Król1 w1os1':ii przy poż4ł:rze. 
Król Wikllo1· Emanuel ski·rm:il dreć często 
do~"\Ody ·wt eikicj ltuman+tarnio&d~ cz em.u 
zawidzA~cziai wielb. P'O'PUlaitAIO~e W'Śtód 

wszys:ki...h w~lll"51\\ nar{)du. Ot.o obecnie 
gazety \Yłoskic z zachwytem d01i.c•szą o 
nowym dmnJdzie dobrego serca i dzielno
ści ulub:cmego tnonarchy. W je<l'nej z; w:o
S2ik, znajdujących s'.ę w pobliżu, zamku Ra
uonigi, gdzie przebywa w tej chwili para 
królewska1, \\. ybucht niedawno \V nocy 
\v:cnd pożar. Pierwszym, który podążył 
I"Xl! Pomoc zagrożonym prz·2z żyw iol:, byl 
sam król; kierow~ ! D!l os-ob : ś.::ie akCY'l rn
tunkow4 i n:e ż .. IO'.Y<.:i \\ iz~s.1iJ-'..;h rąk . 
Przyp:lid1:'k zć~11rzy1. '. 2 11az2.Jar:z. zn(;w za. 
p:l:l' b s:ę ja·kaś wieś w oboli cy i Wiktor 
I::n:nnuel zaÓ\\ pc·dqżyl na S\\ ym s;:imo
·chodz1'.e cl-O cgnia;, zjednywając sob:ie w ten 
\vysocc ludzki sposób serca poddanych . 

Monaster. Dh zastąp!enia zabitych 
M1: syonarzy i S!óstr misyjnych c-d'jadą z 
domu misyjne.gu v,1 lidirup 25 bm. z Oc
n ua: Ojcowie: Józef !iiiskcs z I(ernpen 
(dyccezya ID01nasterSikia) i Józef Milller z 
Oemay (dyec. strasburska); brncia. la:icy: 
.Takób tlollinger, Józef Dahe~;mj, Bernard 
Pk1kcr i. J 2.111 Plcugeme'ier; Sic:st:ry zakon
ne: Fikm1ena. (Joanma Lans1:ng), J.;ud'wina 
(Elźbt'.eta Schultc) i Ambr-ozya ((Marya Mii 
scher). Niie. Ięlrnją sję śmierci męczeńskiej, 
która ich spo·tkać może, jak poprzcdn:ków 
odnośrnle poprzedn:1cz:ki. 

W Madrycie r:i2nujc vYZbnrzcn:c. In
stytut reform społecznych postanowil ska
sować \\.ianki bykó\v w clrn'e niedzielne . 
\V'ia<lomo1ść ta sp8.dła na miasto, :i.ak gren~. 
Powrużne nawet dzicn1n1:1ki:, jak ,, Impa11cial", 
diO'\Vlodzą. że: takie posta1nowiern:e je·st ró
wnoz:nm:z1ncm ze sik2s.ow1aniem tych 
iigrzyisk\, albo\v':em. \V dnie po-wszcclnk m.1-

ło kior na· nfo uczęs7.cza„ 
i-\.'reny cyrkowe ohEczone sq '11.oJ 1.4-

15,000 w::d'zów i1 tylko w niedzielę zapel
n:.one być mClgą. Przy 7000 witdzów w2Jlka 
byków nrie -0pfaca się prnedsiębiorcy, gdyż 
,,prinn.i1os espaidios", jak Bambita1, Puentas 
t .il1Jni•, k~:i·żą sobie pfaóć vv{ęcej, niż rycerze 
wys•ok:icgn C. Przed la1y dlzies!ęciu kró.lio
w1:e .a1rnny otrzymy\vali jcszcz,e 5000 piia
·strów. Słynny Oueritta podirn:óst cenę. na 
1000 pcsetów, a ż.e d·o· waI'kŁ1 byków PO·· 
trz.eb:pj przynaijmnicj dwóch „primer.os cs
pad!os", 01:1rócz ininyc.h u·czcistrn:k6w, a naid
to pla1ci się procent cna:dr::Jti (Tow. walki 
byik6w'), więc wy<latki stanowią 60,000 pes. 
J eś U igrzyska nie będą się -0<l'bywaiy w 
rn~cd'Zielę, żaden prziedslęb'.orc.a1 nic za.ryzy
kuje tak wiellkt~j sumy. V/ohec zamifowa. 
·nia fiisz1panów do· tych walk, jest jednak 
możlhvem, ia:k twierdzą publicyści~ że ro
boti!11!.cy i rzemieślni1cy będą śvv:lętmvali k
den 1d:zic;ń w· ty1godniuf~ byle !nódz. przyjrzeć 
s~ę tym zap·~,S-Oltl. Str.ad na tem handel, 
przemysł i· dobrnbyt ludu. Ze wszech 
miar z.attem. wofa!ją dziernn:'1ki, należaloby 
s.kaS>ować --:-- rn~e przedstavv~enia; nie.dzielne, 
leicz wy:mierzone plrneciw nrim rozp•()'rzą
d'zenia. Cieka\va rzecz, czy te glosy na 
alarm od1ni;osą skutek. 

R1ozm~~Bośd~ 
Ciek2we pr2wo, przyponi1nającc sto

s-un1kii średn,:nwieiczn-e, isituietie. d1
() dzisi.aa w 

M ch:lentbtwglii. Przyp-0mnano s.obic o .n:1e.rn 
·z. PC1Wl(Xl'Lr za1ręczyn ksi.: ężn(.,czki Cecylii: z 
ocs1'.lirzewkzem ni'emielC'kfim. Ot6ż do. ·dz,i
si.a\j istn1:eie w tym k\rnuu prz1=pi;·s z. r. 1775, 
ll'ai rnc1cy któregio· w raz.ie zaiim1żPĆiiś.cia 
có1 1:d pa·niuj~'CC\Q.'·0 1 ks1:Qcia, kr:aij' s'kladać si:ę 
Z1óbowfąz,a1riiy na wypr;l.\VQ j.e j i- tv' IJ>O' p;ię6-
,dJz1:e s.ią:t f.m3'~góiw Zia gl01'\.vę. I ob-e·clnl:c \VY

;;:11rncz1011w 70,0C-O marek, które rn:cklemburg
czycy zk1żyć Sq z0b()\1h J.Zornii. Taki sam 
podatek ·i.stnirt1l d'awrn:cl] i w Pru,,-1cl1. Z 
ptO\ViC'd'ui z.amążpóJscia lrn:ęż11 i1czki A!ehs:m
dryniy Pmskioi za w. ks. Meklcmhursk0r
Sk\vii'erz:y'f1sk1'cg-01 w:y1danym zost:::1l' w mku 
1823 ro:zkaiZ ga:biniet·C.\VY, w którym pc
w.~ed!z::;a<1110,, że w tym przypadku Z\valnia 
9:ę pcid!d'anych odi pcido. tk:o\van1i·a na wypra
wę 'ks:ęż111:c7.ki .. że jcs1t to j cdn'Ctkże \Vylącz
nie tyłko aikt łaski królCl\vsk1ieil bez faicl
n:y1ch ko:nsekwc1n1cyi na. przys:zlośc i bez 
zam11la:rUJ ngrani' c.z~n:'a: w·oH w1 stępc6\Y JX>d 
tym wz.glęctcm. Jak pio.v.,.·: ~: 1dai r<onnc ~/ 
swoj,;.m „Prnwic paf1stwo\\Lm1'' przy k•:i.ż
cleJ późni·eiszcli okol.:0;110>§,i.::i zaręczyn ks: ę-

• żn::czki pms.kiej w:> dm'<anym byt taki sarn 
rozkaz gJ1biii12tO'\\. y, z21ws.ze .. z z.astrzc·że
niem pra\v.a !1:t przys.z.fość" i; n.a,w et już 
po ogtoszmiu konstytucyi. 

N~irody Nobla. Ze Sztokhdm :1 d:cnw
szą: Teigor-0czli1·e. ro1z.d-21 i·eler:1:e p'ęc1:a ttVi1.

gródi Ncblai nastąpi w rocznkę, zgonu· {)f;a
Todaiw1cy, dnia 10 ~md:n1i.a. Nag-riadę za 
1t1.a\iWY1biitniej5z~ pracę ·rned~'czn~ ma otrzy
ma~ prof. J(och z Berl'.II1'1; n~~~ w. cFm.a
i.e f.izykł wyn,a:1azlda tele~r~fu1 be.z. drutu, 
:M'a!t"CC•iL Najwi~~Y ktopc:t s.pra;w/ia. ko
m~s}1'.1 lflQJgrc•da pok-0ju; ohtc!'ily CZiii1i str'lt-

szn\:j \\lOhiY nie jesr po temu ·Jc.&::iwy. 
Najprawd()pod:obniej też. dct , .... roku hie
żą:cj.111 nie otrzyma. t j IK!.grody, Y ... z będ.z:e 
on.a przekazana d() f1mduszćw kcmisyi . TD

bla. Kcm:s'5H ta zajmuje 9lę -0ibec11!e oro
jekte1!1 stwc'rze1::a i1:st:rrutu dh prawa 
m1ęcizynarodmv ego. 

Ostatnie wiadomości. 
B e r l i n. ,,BerJ. Tagbl." danosi, fo 

w sobotę zajmowała się Rada Związkowa 
sprawą rejentury w księstwie Lippo. O He 
dotychczas wyw 1ioskować można, w!ę
kszość Rady uznaje hr. Leopolda za upra
wnfonego władzcę tego księstewka. 

O P a w a. W zastępstwie marsza1t;a 
krajowego oświad\!zył ks. kardynał Kopp, 
że jest· uprawniony do oświadcz.en!a, iż 
nąd dąiy do tego, by kwestyę słowiań
skich k!a5 równoległych rozwiązać Im 
wszechstronnemu zadowoioniu . 

C łt c r bo ar g. Część floty bałty
ckiej zawinęła tu dotąd by zabrać węgieL 

B i a ł y s t o k. Do biura policyjnego 
wszedł pewien 20~Ietni mniejwięcej czło
wiek, robotnik sądz<łc z ubioru, i rzucił 
bombę dynaru[tową, która jego samego za
biła, 3 urzędnjków i 2 osoby prywatne 
zran!ła ciężko, 1 urzędni1rn lekko. Biuro 
volicyj.ne i s.ąsktlnie domy są uszkodzone. 

Kalendarz. 
\VtorekJ 25 poźd .dernika, K1·y•pfoa m., (Zizno

mysł). 

Sroda, 2G październiha.: Ewary<:ta, FNmencyu
sza, (!:.uto'5łuw ). 

Sł o n c e ; ws1.:boibi, 
Jutro. g. 6 rn. 4 1 
Pojutrze. g. 6 m: '!G 

zachodzi, 
g. 4. m. 4) 

g. 4. m. 41 

St a n p o go <1 y; \V niedziel<; cały dzień 
pochmurao. W poniedzi:1iek także. · 

rr er m om et r wsksz:f\Vllł wczoraj 12 w 
południe 13 sto1mi R. wyżej zera. 
+?WKIO -

P-olscy parafianie z Stoppenberg 
d'z.iękują wi1eJeb. ks. prnb·oszczowi za sta
ranie o P>Olskiego spo.w::ec1nika, za giorli 1wą 
p-rncę, d'z:iękujemy wiel. Ojcu duchowne
mu. Ubolewamy natomJast, iż w ni12dz1·eJę
prze'dtem 111:.e był-o' nic w kościele aini \Ye 
„vV-iams:ie Polskim" ngl:oswne. 

Na przysz.toś(; uprasza się nasze To
warzystwo, pornzumJeć się z ks. proho
szczcm. 

Jan Szłagow~ki, Stoppenberg. 

~Baczność ciruhowle w Wannei 
Zabawa, któut m'a.fa się .oidbyć 23 paź

ctziernika, odbędzie się dopkro 6 Jist:0pada. 
Karty, które cdebrnli goście, maJą war
tość w d'zień 6 b'.st·opacla. · Czolem ! 

Jan Barański, przc\L 

Towarz. gimu. „Sokółh w Rotthau5-~n 
obch!Qldzri p'. erwszą ·swą zabawę d1niai 30 
paf1zier.11i:kn w lokalu p. Ernd Schm:tz, 
przy ul:cy Ga·rt2nbruch-\Ve.id'enstr. PQ
c~ątck {) gio-d'z. 4 IJ() poi. Będą ć \\ ( cz~~nfa 
g\mmasty1czne, w k-0!1cu taniec. Na: zaba\\' ę 
zapraszamy SZi1•11. tO\Y.arz.yst'\va g~rnnasty
czne wszystkie, które zapr-0szeinia c<lebra
rJ:' , także i te:, które dla breku adrcs11 t:gc ż 
n7e ·<}d:ebraiy. Gniazd'O nasze prz.echc.dzf ło 
rn~żk1ie koicje i ma jeszcze wiele trudności 
dio zrwakvenia, przeto prosimy szan. dru
hów o liczny uidzia~ \V ·nasze'.j zail.Jawie. P-0-
11icwai.ż od Z&1ba;,,,~y zależy dalszy roz1wój 
n1szego ,,S{llwla". Druhowie. którzy kar
!Y :acteb~a·l1i, w.in.ni s:ę ,,·szyscy sun,1ć na 
C\Vtczema gimnastycz•ne \V dl)iel1 z3bmvy 
·o g"-O·dz. 11 przed polud1n.iem. Gośde mo
gą być wprn\vadzenii przez drnh6\V swe-g\') 
t-01.v wrzyst\v·a. SZ.an. d:rnhiom, któr7y do 
nas prz~hędq z Oclscnk:irche1~t. z.wrac~' s :ę 
mv~1gę1 • Iż z dw()rca, zaraz się pyt,1ć na 
Wei;<lenstr. Prosto do lokalu jest 10 minut. 
Z !\'°H~a.usen-Dahlbusch tak samo 10 m„ 
na~Iep•:e1 J-cchać do Gelsenkipchen. Cz101em [ 

Wydziai. 

a 
\Viec polski w Hatt-ingen. 

o~będzj.e się w nicdz·:elę, dnia 30 paźdiier
inJ;ka o gcdz„ 4 po poludiru:u w~ sali p. Si.ger
ta (Germa1rna). Progrram: 1) Dla c;e. 
Pola,{' b ·, · · . ,_ go . - ·~Y n.a o cz:nrne powt·nm się. lączyć \Y 
to\1·1arzystwach; 2) Spra.wai ~"Y·cllo . . 
dz . . ) Pr H \\ ania 

iec1; 3 ot est prze cf.w "ntyrv'Jsl-:: . 
t . " vv ·\J>eJ H-

S a1w1c parcelaqnjnej. ~) Sprawa ; k d 
chownej · 5) N ' ~ · · op,e 1 ,11-
0 r . ' asze cho.wiązki na:rcidowe 

ic.zny_ ud'Z\i«Jł Rodaków z Ifatfrng.en: 
SprockhOvel, Linden WeJn.>r Da~ u ... ifo . ' v~ , alaia'U3e1J 

· upras~ się. 11Zwlązst Pokików'\ 



Najlepsze perki 

(perki do jedzenia,) 

Wszystkim krewnym i Rodakom do
noszę, iż w 111iedzi'.ele 23 b. m. o gooz. 4 
przed po.fudniem po krótkich aierpreITTiach 
umart n.as.z ko.;;.hany syn 

dobrze się trzymające w sklepie, (żadne 
holenderskie.) \V orki po 150 'funtów za 
5,50 mr. Czysta, pod gwarancyą mąka 
jęczmienna worek 140 funtó·w po 10 m. 

śp. WLADYSLA W W A WRZYNIAK. 

w1 33/;i roku życia. ~· Dostarcza na .zamówienie fr. 

w dom, poleca skład okopowizu i paszy. Pogrzeb odbędl.iie s.ię w środę 26 paź
dziernika o godz . .04 po pol z. domu t..alo
by przy ut. Industriestr. nr. 11. O liczny 
udzia~ Rooaików w pogrzebie i o paboine 
„Zcllrowaś Mary a" prosi w smutku pogrą
żona familia 

WVllh. Drnx, 
Retklingb.-Bruch, Bochumerstr. 236. 

W aw r z y o ł a k. 
Holsterhausen, dn. 24 paź.dz. 1904 r. 

Posiadłość 20 morgów oobreii zremi, 
budtyn.ld, żywy i mairt\vy inwentarz, w do
brej kulturze}, mi•łę od miasta, bEislro kol·eji, 
marni zambar sprz·ectać za 2500 talarów, 
przy mliczice 700 talalrów. Na odpowie'<lź 
proszę znaicz.ek db'ląiczyć. 

Poszukuj~ kilka. 

dziewcząt 
do robót różnych od 
zara~ ;i od 1 li.oiopada, 
miejsca. dobre, zapłata 
wysoka. 
NAJWIĘKSZE BIURO 

wskazywania miejsc 

w Dortmund. 
LiHgebrllckstr. nr. 18. 
lłl. Błerwiagen. 

DOll 
dwupiętrowy, składający 
się ·11 4 izb, 2 alkjw, 
sklepu i chlewu, ws2y• 
elko masyw murowane, 
z_ładnym ogródkiem. do 
tegJ 1 morgę ziemi. 
Cena. kupna. podług ugo
dy. Zgłoszenia. przyj
muje 
A.ot. Piotrouiakp 

w Rydzynei (Reisen ). 

Szari. publiczno
ści w Wanne do
nos:lę r iniejszem, iż 
zmieniłem pomiesz
kanie z ul. Hofstr. 
do ul. 

W iłhelmstr. 16. 
Piitz, akuszerka. 

Potrzebuję od uraz 
ph rwsze10 c~elod. 

płekarski~go 
na stałe zatrudnienie. 

A.. K iiehler, 
mistrz piekarski, 

B r u c h , ul. Muyańsk& 
nr. 17. 

J. Ma n i a, 
l(leschkau, p. Pr. Stariard. 

111111111111111111111,.. = -- F. Tomaszewski, krawiec -
- w Essen, ulica Stoppenberger nr. 15. --
- poleca się sz.ain. Rodakom idio wyp.rac'm.\·a-
- nia wszefk1ie:i ·garderoby męs.kiej i 1~nstyum -= d\lmskich. Pracuj~ tanio •ti rzetelnie, Jed- = 

nalmwoż tylko z.a gotówkę, kredytu niilrn-

-

mu nie dalię. Rzeczy będą oorob~one do- -
brze pcmieważ sam siedzę. z. czeładnilmmi. -15' Wielki wybór w materyach męzkirch i -
damskich. łl'U!ll I. a Ubrania. wcząW'5ZY od 40 mr. z rze- = 
tel.n.ei ma:te.ryi. 

- lal 
1111111111111111111111 

Dom towarowy 
EDWARD KEIL & Co., Langendreer Bhr. 
sprzedaje dzU i w dni następne 

111ielkie partye . . 

najnowszyc• I I najnowszych I 
!altiet damskich. kołnierzy damskich. 

Uł&.jllO\VSZJCb 

płaszczy dziecin. 

1

- najnowszych 
takiet dla dziewcząt. 

najnowszych 
kapot dla dziewcza,t. 

chustek I I czapek -1 
wełnłauych. • ----

czape.k 
formy talerza. 

I gaci i kaftaników, j l pończoeh, ---· 

ubrań 
męzkłel1. 

Part1~ ehustek z.ar:udek I 
125 rn mr. 3,30. . 

paletot.ów„ 

po podpadająco tanich cenach. 

DoDl tow,arowy 

EDW A.BD EEIL, 
Langendree1• Dworzec. 

„Gazeta Torańska" 
l(arżcey prawy P-olak powiITTien mieć w 

dlQmu ,,Gazetę Toruńską,". Kto jeszcze 
n~e ma „Gazety Toru(lsldej", niech ją sobie 
zapisze na: listopad 1i :grudzief1. Przedpła
ta na dw.a miesiące w~osi tyko 

l markę. 

Za odn-0szen1Łe do domu przez t:stawe
go d'°placa się 28 f 0n. 

1,~Gazeta1 T1oruf1skai" wychodzlil sześć 
raJZy tygooni<Oiwo n.a wielkim arkuszu r ma 
następujące bezpłatne doootki: Rodizf na 
Chrzieścfańska, tygodnik, Przew-Oldnllk Nau
lrowy i Literacki, SzkMka: Polska, Gospo
darz;, !(upiec i Przemyslowiec, mliesięcz
rriki; Ogrodnik i Pszczefa!rz, 'kwairta:lmik. 

Nadto otrzymują abonenci Ga~.ety od 
cz.usu do czasu inne d:odatkr, jak zeszyty, 
książki o Polsce, zbiory pieśnr polslciiich, o
brnzy itp. 

Karz.dy, kto iesZ'cze teraz Z\aipisze so
b1e „Gazetę T-0tuz1ską Cod.211eruną" ii n.a 
Nowiy1 Rok jej nie odstąpi, otrz·wna na 
Gwi·aizdJkę •w1:>elnie diairmo wielki Ka1lendarz 
na rok 1905 p. t. „No:wiomczn.ik Mairyań
sk1i, l(aleinidarz k'aitółkko-polski dla w:szy
stkLch starnów", zaiwi~erai.tąqn międlzy innemi 
historyę Kalwaryi Wejherowskiej i obra
zy, plrzed.Sitawia~ąiee kaplice kalwairyjskie 
Jtd. Na.Jd~o dostaną wszyscy abo!nenicii na 
Gwtiazid'kę ra~em z. kałendarzem po trzy 
prześliczne obrazy Najśw. Panny Maryi i 
inne dodatki'. 

Je:żeilv raibonelnt umrze wskUtek nie
szczęśliwego wypaldkur zaraz fub Wi dtwa 
tY1godnie po wypadku, wypfaca Wyda:wni'
dw10 zwykle z dobrej wali nlie z dbowiąz
klul, pooostałeji rodz.ini'e 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. 

Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelłe hiermit bei dem I(aiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thom fiir die Mo
nate November und Dezember 1904 IUllld 
zahle an Abcmnement und' BesteHgel<l 
1,28 OllYlk. 
Pl I 
i:l Cft' rw 
O eł • 

>O B g, 
..... iii! al 
Dl 14 ~ 

o.~ 
-g~ 
~" 

Obil.ge 1,28 Mk erhałten zu hab.en be
scheinigt. 

. . . . . r . . . • . 1904. 

Kaiserlkhc~ Postamt • • • • 

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelle hiiermit bei dcm l(aiser

lichen P<Jstamt ein Exemplar der Zeitung 
Robotnik Polski" aus Bochum filr das IV. 
Quartal 1904 und! zahle an Abonnement 
und'. Bestellgeld OJ68 Mk. (Zeitu·ngspreisli
ste li. Nr. 112a). 

Obige i,68 Mk. erhaltcn zu haben be
scheinigt 

. • • . • d. . . 1904. 

Kaiserliches Postamt • 

Kwity prosimy dać znajomym 
i zachęcić ich do zapisania 
„ Wiarusa Polskiego'' na listo-

pad i grudzień. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermdt bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitunia 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitu.ngs
preisłiste 128) filr die Monate November u. 
Dezember 1904 und zahle a11 Alxmnement 
and BestellgeJd, 1,28 Mk. 
~1-

iR 
1J r; • 010 ~ ~ ;; () 

1!1.. IO 

8;~ 
!.; ;i 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben be
scheinigt. 

• • • ' • • • ' ci. • ' • • 190(. 
Kalsetl. Postamt • „ • • • . 

Książki do nabożeństwa 
darmo. 

Kto namówi diwre osoby dio za · 
na ~istopad' i grudzień „Prz.Ytiaciela" 
„Gazety T'()irtt6sldej", i ina<leśle kh k 
otrzyma dla siebie 1 dla katżdego abonl· 
ta zupełnie d.anno po trzy bardzo cieka, 
ks.iążeczki. 

Kto nam namówi przyinarlmn(ej pięć 
sób do zapisania „Przyjaciela" lub ~·Gat 
ty Toru!1skiej", otrzyma zupemie da 
po trzy sk Lążeczki a dla siebie trzy ks 
żelczkU f piękną. 

książkę do nabożeństwa 
Im wfę.cej abonentów kto n~mótw~, t 

1 ladniejsz.ą otrzyma ks!ążkę do n~ 
stwa•. Nai żyiczenie przeselamy zanni 
książki do naibożeństwa 

.,DekJamat,or•' 
czyli z.biór bardzo pi~knych ·\\~~erszy 
„K.siąiżkę sybilińską", zawierają;cą prlejk 
wiednie o przyszłości. 

Ad1res1ować trzeba krótko: 
„Przyjaciel" 

w Torur:tliu-Thom. 

NastaJą coraz dłuższe 
wieemory 

i W i taik(m t-0 czaslie ptism0r poTiskie. 1est 
pewinie w każdym diomu , pożądanym ~. 
ściem. Prosimy zaitem Szanro'wuTyich !'( 

szych Czyte!n;tków,, i' naszych mężów ~ 
fainia, ażeby ułatwiru~i ludziom:. zapisY\vac 
sobie pismia naszego, da:lej, ażeb-y w i 
oświaty połskiel, w 1ini.ę wspólneli nasi 
sprawy polsk:~e~. zai którą wszyscy w 
czymy, z.achęcaH ludz{ do ab()tnowania 
.bie pismai naszego. Niechaj kaiż.diyi cz}'t 
ni'k staira się o zjednywa.inne nam 1n10·wy 
c:zytelntków. 

I(ażdemu· mężowi zaiua:niia przysyl 
będziemy regula1mic aż do k·of1cai mies4 
.pew1ną il01ść gazet do rozdania. 

50 fen., 
a z odnoszeruiem do domu prz,ez łistowe 
66 fen. lmsztuje „,Przyljaciel" na: każdej ~ 
czde niemieckiej nai miesiące łi'sitopa!d 
grudz1ień. 

~ ,Ptz. yń.a:ci.el" wychodzi trzy razy t 

godrutO\\iO• n.ai wielkim a·r:kuS'zu ,i; 1nai nas' 
pujące bezpłatne dodatki: Rodzina Chrz 
ściań'Ska, tygochlfk, Przewndniik Na:u:km 
i1 Liternckr, SZ'kól:ka Polskai, Gospcxti. 
!(upiec: i Przemystow~ec. Miestlęcz.rtit 
Ogriodnik i; Pszczelarz kwairta,J1nók~ 

Nadto o1rzymuJą ia.boinend „Przyja 
lat od' czasu· d!o czasu iilnne dodatki, jak 
szyty;, książki o Polsce, zbiory pieśni !A 

skich, ·obrazy Jtd. 
l(a.żdiy, kto jeszcze teraz. WJpisze sob 

11Przyjactiela" j· ·OO N'<Y\v:y Rok gn nile oostż 
pĄ, otrzyma nai Gwiazdkę zurpefoie darr . 
wieł!kŁ l(aleindarz: na r. 1905 pt. ,„Norworc 
nik Maryańskii, l(alen·da;rz; katoUcko-poL / 
dla wszyistldch stanów", zawieraj(\!cy m · 
cy i111Jniemu n:'Storyę l(alwaryt w ejhero' 
ski1ej obrazy, prze<lstawfające kaipL:1ce ka. 
waryjski1e ·itd. Nadto dostamą wszyscya 
b.o.nenci , Przyjaciela" na Gwi:a:z.dkę raze 
z kiCi>lendarzem po trzy prześli-czne obra-t 
Najśw. Panny Mairyi i ~nne -dlodartki. 

.]eżeUil alblQ.n.enrt „Przyjaciela" umri 
\\"S.lmtek nieszczęśliwego wypadku zat 
lub dwa ty,godni.e po wypadkui, wypl~ 
„PrzyJjaiciel" ziwykle, z dobrej woJlt nk 
ooowiJązku, PO'Z'QS!tateJ rod'z1nile 150 ma: 
'Jako wspaircie na pogrzeb. 
~~~~~~~~~~~~~-

Formularz do zapisania „Przyjaciela" 
na dwa miesiące. 

Załączony kwit prosimy odciąć, pod~ 
i oddać na poczcie lub istowemu wŃzl 

pieniędzmi. ----
Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hformi·t be~ dem Kaise: 

chen Postamt die Zeiitung ,..PRZYJACI 1 

mit den Or.at:sbeilag100 MRoc:Dzf,lna ~h~ 
śdaifrskia", „Prz.ewodnik Naukowy 1· V 
mckf" Sz:kófka p,01si·ka" Oospodat 

' " ' ~' ·t, „I(upLec .i Przettnystowiieic", ~,Ogroctn~:~ 
Pszczelarz" aus Thom ftir die M.oim~e 
vember Ul11id! Dezember 1904 (Ze1 
f'rei'tsliste A 112) und zahle an Abonlnern! 
50 Pf. (unld! 16 Pf. Bestell'ge:ld). 
~· i:? 
~ ~ . 
~ar 
li 
~i 

Obl:~e 50 Pf. (wnd 16 Pf. BesteHg 
erłrałten w haben bescheL!Ńgt 
....•.. den ... 

Ka.lserl. Post • 



l\Tr. 247. Booham, środa 26-go października 1904. Rok 14. 

(odzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczvźnle, poświęcono oświaci e oraz sprawom narodowym~ politycznym i zarobkowy 

Wychodu codziennie z wYlątkiem d•i poświątecznych. 
przedplata kwartalna na poczcie i 11 listowych wynosi 
t mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarn-s Polski" zapisany iest w cenniku pocztowym W '''' Beże za Wiarę I DJczvznę l 

Za inseraty placl słQ za wiersz petytowy 15 fe111„ a n 
Oli!loszenia zamieszczone prred inseratami 40 ien. Kto@ 
czest~ ogf~sza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wian:!~ 
Polsk1eR"O należy frankować i podać w nich dokld· 

pod z.nakiern .,t. polnisch" nr. 128. 

~ Redn.kcya., 

Rodzice polscy! Uczcie 
.aWwłt, czytać I pisać po polsku l 
Pol-c1kłem, kto potomstwu swem 

czyć się pozwoli! 

z wypadk6w ·dnia 
Prezes Koła polskiego w Wiedniu Ja 

ski zmarł w poniedziałek rano. 

Jaworski grał w·ył>ftną rolę w por e 
golkyjskiej i 3'11StryaJCkiiej a2 do OSbtr1·ch 
czasów, był od' roku 1893-1895 alon · 
min~sterstwa. 

uKuryer Pozn." łączy się z ceutrow 
„Schles. Vołksztg." p:oclafa prne 

koma dnfa.mi wratliOmość, że seijmowe 
l-0 polskie z:ajmo.wafo S: ę w· t'Ych d1t11 

sp1-awą wykluczeni:a poiSfa Koda1n,te.g{ z 
'\VZględu na centrum. By.ł to prosty 
mysl, którym nie warto się '\Y!Qlgóle z, 1 

wać. 
Ży-cz.ern:a, .,Schles. Volksztig." uch • c'J 

s~ę jed.rnalmwoż 11K.uryer Pozn.allskfi~', I 
jej wiad:o:mość godząc s.·ę \.vidocznie ina ! a
patrywai:itie cen1rowro-rządiaweó .gazet.) 

Bood K.o.rfa!nty z.a:wi1a<lomil typ · ; a.
sem mz red.akcyę gazety „Schlies 
V-0fksztg.", że n.a posiedzenfo l(ofa nl• 
la wica łe mowy o j...<>igo wykluczoniu z. 

Telegramy. 
H a a i. Po długich zatatgacłt 1 

trzono naręszcie plac pod pałac J)'Okojt 
jący stanąć z funduszu młlłonera Car 

Londyn. Z powodu wypadku 
tą bałtycką panuje w całym kra!tt ogr 
w zburzenie„ 

L o n dy n. Urząd dla spra\\ 
ulcznych powołał naocznych śv ·~ 
ataku rosyjskiej floty do Londynu, ł y 
wę dokładnie ·zbadać. . 

W i e d e i1. Sąd państwowy drzucił 
skargę Czechów o zało:i.en~e szk r cze
skich w Wiedniu. 

B e r I i n. Za obrazę oficerów nie
mieckich w gl-Ośnym romansie „Erstklas
sige l\tenschen" skazany został autor hr. 
Baudissin na 300 marek kary. 

Londyn. Ekspedycya angielska· po~ 
wracaj~a z Tybetu napotyka w górach 
himalajskich na trudności niesłychane. O
kolica cała pokryta lśnłący.m śnie-gilem, od 
którego widu żołnierzy straciło wzrok. 

Polacy na obczyźnie. 

Proces karny przeciw naswmu redakto
rowi umorzony. 

DonrosHiśmy swego cZJasu. że p. lviJi
chalowi 1( wia tk·owskiemu wytÓczono pro
ces o rzekome podł>urza1 11'ite eto gwałtów , 
które mfafa zawierać mawia jego w:yrgło
SZIQn~ na w i1ec11 w Essen, d'nr:ai 3 lipca br. 
Pa~1 }\w.iatkuwski mów'i'ł wówczas n.a te
mat: ,.Nasze pofożerr'.1e ekcr:mm:czne pod 
zair,-0rem pr usklim". Tera!Z dcai lJOsJ>a proku-

tD I l t°'l'I i ( l ' . . . . 

race karny wytu,,,;ZJ 
7.{) 1 nm rr( nv. 

t1Y adres Diszą~o. Rckopisów Ile: nie zwrac . 

znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstra.sse nr. 17. - Adres: „ \Viarus Polski", Bochum. ~ 

Wiec p Iski w Karuap. 
lak już w przeszJym numer?~: dotl().Sl

Jii:śmy, odbył s i~ w ub.:cg~ą niedzi eię wi-ec \\.. 
Ka:rnarp, gdyż 11a1 O<lbyc.1,c wioca w Uorstcr-
111ark pob:cya nie pazwolila. 

W.i-ee zagaił p. Bo.guł.a., któremu też 
przie\\'lOOniczyl. Pienvszy zabrał gllOs p. 
~fa, żaląc się na brak opielG ducho\v
J11ej w parafri· Horstermailll\:. Na1 9 tys1'ęcy 
d'll!SZ jest tam 2500 P()Jaków. 6500 1~·em ... 
c6w maią 4 kapla1nó\.v a1 Polacy żadne.go. i 
tyJ:ko kilka razy do ro:ku przybywa ka-pfan„ 
zn.a;ący język polski, aby wygłos::ć jooino 
k~anie i słuchać spO'w1:ed.zi. To nam .ied
n:ak nie wystarcza i· koo1iecznie domagać 
Si;ię 'v1m1jśmy .cz.ęstszych kazai1i 1i ta przed 
południ-cm prDdiczas l\fazy św. z śpiewem 
po,Jsk}m. 

Do fego punktu obra:d zabreraJo głos 
jesz:cz.e kiiJlku innych I(od!akmv, P. A. Brej
skr z, Bochum wykaiza.t 11a przykla<liach„ że 
o wystarczającą opiekę doch'D'wnq starać 

się 1n111S1iny i jako katoJi.cy i jak10 , Polacy. 
Wiemy ja1k to np. Dolny S!ą.zk najprzód się 
miem:.zył , a potem także z!ut•rzyl. ... Góruy 
SJązk" zaś, który pnzDstal połskfmi, lXJ1ZO
staI t.ak0e łrn.to'li'ckirn. Jako Polacy zaś n!e 
możemy puzwroJ!ić 11a to, aiby naduiżyw'ano 
Kościofa do znremcz.e,nfa .nas. Pofacy na 

. J yfoie dfom.agają się tylko rówinoupra
" . · rria w kościele i od· tych żądati nr,.sdy 
pr • nilgdy nie ()d!St<lP:ą. 

Następ111ie przemó" il p. Jan KEm:kow
J,)rst-Emscher, zamaczając„ ż.e Po

m " Ho·rst-Ernschcr słusznie należy 
t· ł · kaipfan polski. Dzf.·wtn.ie je<l'n~k 
trni . się niektórzy ksiGź.a 111iemieccy 

; ę dusz-pasterstwa P-0Jaków. W 
1sche(r odbywać się będzie w 
n:~M.ziel~ Nieustanna Ad·ora.cyo . 
ks. probuszcz.a1, aby jedną g<Y.lzl
:aczył dla Polaków, aby w'spólnie 

i śp!.~·ać nrogii P'O polsku. l(s. 
~ O<tpowfod•ział Jednak! że t.o P.J°c-

możli rn„ bo coby na t-0 nde.mcy pow iedzie
li, gdy:ż ~od:z:11y 1nod'litwy są po«lztelrone 
podług ul:.C. To cieka\\'e uzasiad:ni.en łe o<l-
1nowy. Dz.hrnieby to śv.iad.czyto o n.i em
cach katol ikach,, gdyby gnien.v:ać się mieN 
o to, że Polacy modlą się w kościele. 

W spraw.~ e opi•eki dwchowinej prziemó
wjl jeszcze p. R.atajaak, po'Czem wybrano 
komitet dla spraw -0pieki duchiownej, d-0 
kiór,.,go rnależą pp. Raiajczak, I(limkcwski, 
Rącztk, Bogułai i Gręda. Temuż kornEte
towr połeconu, aby :poczynft dalsze kroki 
w, sprawie <>pieki1 duchownej. Tak samo 
spisano na: prędce prośbę <lo ks. probo
szcza, aby wyznaczyt w przyszJą niedzie . 
lę jak1ę ·godzinę ńm<lUtwy d1a Polaków. 

P. W. Nowak z· Altenessen tnó\\1:l o 
a11typolskiej ustaw~e p.aircelacyjne~ a p. Żo
łędzi wski z. Buer o wychowainiu d:Z!ied na 
f>()J.aków. Przybylskli' zachęcat dlo gorli
we.gu s.peln(a.n!:a obowiązków n~ro<lowych 
a p. Glenz z Buelr z'vrócil sil~ do m~-0dzic
ży, w gorących sk>wach zachęcatiąc ją, aby 
garnęła si:ę do -0świi..~ty i do towarzystw. 
Wkc rozp10częto i zakof1cz1m1·0 p ieśft>'ą ko
śde!ną. 

Sprawa opieki duchownej 
w Ewing 

od hillnr mies :ęcy ŻY\V'(} zajmuje umysły 
tamtejszych pa;rafian. W ubiegłą nre<łz.i·elę 
odbyl s.' ę w tej sprawie " rll·ec zwołany 
przez k-0mr;tct wiec·mvy , chociaż nia ·innym 
~ i <X.'11 ()brano ju:ż dla spraw opieki, duchio
'~; ncj osobny komitet. Obratlbm prze\vo
dnkzyl p. Jensch z Ew„~n:g. Pan Jensc11 o
pisując przebieg starat'l o opiekę ducho·
wną, przedstaw:i l spr'a\v-ę nm~eti \vięcej w 
następujący spO'Sób: 

Starnnfa nic m.'. aJy dotąd skutku p:o
llli' !nego. Na zgromadz;eniach dawin~ei
szych z.aznaczo1no, · i ż deputacya P-01aków 
z Ev. ;;alg t~zyskafa już p.rzyrz·=c'z.en11ie cd1 k~. 
biskUtpa· w PaldeTbomie~ że Ewfrng :o.trzyma 
księdza polsk'iegn, lecz z,halazty Sf'ę trzy 
owby. które naipisa·ły ponio di0 biskl1pa4 że 
ksliądz polski w Ewing nliie potrzebny, bo 
Polacy w szyscy umieją po J1f'etnliecku. O
soby te tJjćlpiętnowa-110 jako z<lraicówi, lecz 
naz\\-isk ich nie wymienion() pubHcznk, na
tom.iast pry~watnie opol\v·iaidano sol:fo, że 
zdr.aocami tyrrni ma·ią być pp. JeJ11sch sam, 
Pa.Juch i Kowalski. Pan Je.nsd 1 zwraca się 
tutan ·glównie przeC'iw pp. Puzimski·emu i 
Kisz.ce.. 

Dafoj zaznacrono na dawn~ej'Szym wic
CłL, że jeden z ks'ęży potsk. w W anne, ks. 
Keiite1· przy rzekl, iź chętnie. przybyłby do 
Ewing. Wszystko to }est nii eprawdą -
im)wi1 p. J enisch - . rn.am na to pośw·fad
czenia od' ks. prob. S-0111.dermanna z Ewfrl!g' 
i ks. Kei.tera z Wannie. 

Pan Jensch odczytał poświadczenie 
ks. prob. Sondermanna, w któt'em ks. pro
boszcz powiada, iż z jego wiedzą list do 
Paderbornu wysłany nie został, jakoby 
ksiądz polski w Ewing był nie P-Ołrzebny„ 
ani też on sam takiego listu nikomu do pod
pisu nie przedłożył. 

Dalej oś'w::.a<l-cza ks. Kdter z Wainne, . 
iż 1nie powiedz.fal p. Kiszce, ż;e chQtnje ob- . 
ją tby probostw>0 \ V Ew~ng , fecz zaznacz:yl 
jedynl'e, iż wfadzy a :'simp;cj będlzie \V' da
nym razie p{)sfuszny. Pai1• K1'.szka byt 
sweg:o czasu sam \\- tej sprawie u1 k s. Keł 
tera. Pan J 011sch d1omagat Się s.tanow czo 
\\)'mien:ieni'a 11azwisk o·wych .ztllrafrców . 

W łrońcu wystąp:~ l p. J ensch n aide r 
ostro przeciw p. Ki~sz.ce , któremu zar zwcal 
dążn'Oś1..:i socyalistycz-nc i n~eohezin.aJu:e u 
sprawam i parafii w E\\,,..mg, i przeciw ko
m:tebo,vi dla- spraw opieki duc howt.nej. 

Mnwę p. Jenscha przery"~a./.r C7 ~st-0 
gfoś.ne 'i łk:cne protesty. 

P<Jc.kza.s mowy p. Jensc·ha z;głosi4 s i ~ 

do slmva p. Wechterowkz z Undenłrorst, 
lecz m:ewfa<fiom·o. z jak iego po'\i..~odu , głosu 
rn:e otrzym.al. 

Po z.ąkol1czenia prz.emów1ienlł:-a p. Je.n
~cłm, pros.il 1naty.chrnfo1st o stmvo p. K.iszka, 
lecz p. Jensch udz.ielil głio'Su p. l(ofb.ergcYwi. 

Wywołało to już znaczne zamieszanie 
na sali, które zakoiiczyfo S.:ę d·opiero, gdy 
p. Kiszka oświaid'Czył, że ustępuje p. K.ol
bergowf~ lecz prosi o .glos zara:z. po nim. 

Pain Kolberg powiada w krótkkh s!-0- · 
wach , że jeżeli stę nic wyaaśni~ spirawa i n\e 
zostainą ·podainie pu'btlcznr!e naJZwiska owych 
trzech osób, którym ta.i( ciętk.i uczyrriiono 
zarzut., tedy sąd sprawę roz~rn:c. 

Pan Kiszka odpi'era niajpierwi staoow
czo zarzut -s-ocyali'zmu; p. J ensch iuiż raz 
zapłaei1t karę pien~ęż.ną za to, ie p. Kliszkę 
nazwa.I{ socyalistą. więc mioże to i drugi 
raz uczyfll:ć. Bę'Cląc 4 latai w Ewing z.na 
sprawy jak najd1oktadnf:eJ. Daki przedsta
wia p. Klszka pomyślny prrebieg audyen
cyi u 'ks. bis..lmpa w Patlerborn~e, n".l której 
byt z p. Jen.s<:hem i wedtll'g której do 
Ewing mia~ przybyć jeden z. l@'.ęży tx>ł
sk.iich z Wan1nie. Pon9eważ p. Jensch pó'i
niej o'dkfa,d'al podróż do Wanne, W'~c p. 
Kiszka udał sli'ę sam tam dotąd i rozmówił 
się z ks.iędz.em I(eiterem. 

Pan Jensch ~ jeg.o zwble.m11:cy przery
'valii p. K'lszce. Pan J emsch d:omag.a.t · się 
od p. K)iszki tylko podairua :nazwisk owych 
z<l'ra,iców. 

Pan Michał K wLatkawskr.t, redaktor 
„Wiarusa Polskliego•• zaztn:aczyl, że po ob
szernej mowie p. JentScha, który ciężkie 
czynil zairzuty p. l(lszce, trzeba osta\tnje
mu poe"\V10lić, by się z nfoh 1oczyścil. Z 
calym spokojem \vysluchać trzeba stron 
obydwóch. 

Zg{)dziłi się na to wszyscy \\1Iec-0wn1!
cy, lecz za!edwie p. Kiszka znowu ldlka 
sMw powiiedizf.iat, -0dezw.afy się gliosy prze
ciwne p. Kiszce, wskutek cze,go zawllesir 
przew.odni.czący obrady na 5 miltlut. 

Pan Jemsch żąd'aJ następnie od p.. Ki
szki ~no.wu , by wyrndenil nazwiska ow ych: 
t.lech winnych. 

Pan Kiszka od'powiedz:fa~, że wymłeni 
ie, lecz. trzeba· na}P'ienv przedstawić ca~ą. 
sprawę. 

Ra•n Kwi.atkow'Ski ponownie zaima-czyJ „ 
że chcąc ~<l'-z.ić trzeba· nie tyl:ko z.noc ko
nieci, ale i początek sprawy, wlięc p. }0i·szka 
w irnien przedstawić całą SP'rawę, a nó.c tyl
ko -jej zaikoliczenie. 

Wii·ecown.i.cy pod'Zl?elali' ogólnie wanie 
p. Kv1datkowskiiego.. 

P.rzewodnitczący p. J ensch prasH nlbno. 
· to, by porwstali ci·, którzy nie chcą, by p;. 
Kilszka ob-szern~e si· ę rozv.riódl. 

f>io:\.V'Stała mala tylko ticz~a. 
Zapi'Sa~ się tymczasem clio slowa . IJ. 

Idzi śwHafa z Dortmu111du, któremu prze
wod:nic.zą-cy u<lzieU te raz głosu. 

W tej samej chw~ili. rozległy się je<l.ln.ak 
Iiczn·e 4 cornz glośniej'siz e nawoływamie, ie 
p. Kiszka ma dalej prz.errt<ł"fać1 wskutek 
czego dozorujący komisarz wiec rozwt'.'ą
z.al, z.ani m p. Śwjtafa \.vogóle CJośkalwiek 
mógl wypowiedzieć. 

Tak daMm obrady iliedzie lneig,o zgro
madzenia. 

Pan Je11s-ch z Ew'ing występo\va l bar
dzo ostro gtównie przeciw pp.. I(~szce i P.o
zh11.sikiiemu, którzy przecież. cnergicwe 
czyn~ą staraniia dla nzyskanEa ml.l!ezytei o
pielfi ducho-wnej. 

Pan Kiszka istotnie na zeszJym w~ecu. 
inów.U o 3 zdrajca-e h. którzy spra\.v ę zaipo
\v~iadającą ~ ta1k pomyślntl e, zaprzepaśdłi, 
nazwi' sk iedn.aikoważ nile wymJ.enit. Na 
wiecu nliedzi~elinyrn p. l(dszka, obmn~ć ię 
nie móg.f, bo mu n.a to nie poZVl"Olono. 

Nam przedłoź:onn -0bec'11 re co n:astępu-
Je: 



„ łnłejszem oświadczamy, że na po. 
słuchaniu, dnia 8-go sierpnia b. r. ksiądz 
prob. Sondennann powiedział nam, że 
Polacy w Ewlng ottzymallby już księ-

dza przed dwoma miesiącami, gdyb)' 
zgoda pomiędzy nimi panowała. Dalej : 
<>świadczył ks. prob. Sondermann, że 

1 trzech Polaków IJisało do biskupa, iż nie 
JJOtrzeba tutaj księdza polsldego, bo Po
Jacy umieją po niemiecku. Sfyszełiśmy 
to na własne uszy, co niniejsz.em za
świadczamy. 

J. Pozjmskł. 
J. Cielewicz. f. l(łszka. 

Ewing, dn. 23 paździeTnikai 1904. 
Z poiwyż.szego wyn1:kai, że p. Kiszka 

słusznie mów:il o zdlraucach, oo slyszar o 
nich od samego ks.:ędza prnhoszcza San
dermanna. dale.j \\ryn~ka., że p. Kiszkai na
zwisk \Vymóenlć nie mógł, oo ks. Sander
maum ich także nlie wyjaw;ł. 

Spra1wę tę i inne badaliśmy szczegó
łowo a winy głównej w zam\!!esz.arn:u calem 
nie przypi.sujemy aooolutni'e Polakom w 
Ew1;111g, lecz z.dainiem naisZ'em spada ona na 
J·nną stmnę. Rozumiemy wszystko, tylko 
stanowiska wtadzy du'Chow111ej tutaj J!Ji·e ro
zumiemy. 

Ponieważ obszemiejsze rozpisywa111ie 
się więcej zaiszkodziloby na przyszłość niż 
pomogloby na razie doktadlne wyjaś.rm'eini:e, 
więc też wstrzymujemy się: od \\~ypowie
dzerria. sądu i O'gloszenia szcz:e.gótów . . 

Ni:ech sprawą się zajmie IObrany na da
wnieisz,ym wi'ecu komitet dla opFeki d'uchlO
wnej, ai mam'Y nadź!Je~ę., że o:ni w koflcu za
targ vt.m1ys1n1~aTI11wi · -Baukau. Od 15 do 23 bm. micfi:śmy 
tu dwóch kapłanów z Polski, ks. ks. Bei
serta z Cerekwicy i Szafranka1 z Wys
koci którzy codz:iennńe wygfa.szaJir naukł 
j sl~chali spowted'z.i św. Udz~ar Rodaków 
i Rodaczek byt wi'e·lki. Owym kisię'ŻtOm 
mi:sy-0narziom oraz, naszemw ks. prooos.z
-cwwi za zgotowarnre nam takie'J uiczty du
ch'OrWej skladamy najserdeczniejsze st'aro
połskie „Bóg zaptać". 

Mam też nrald'Ziietię., że jak wród nasz 
ks. kapelan, który baw.i w, Polsce, aby si,ę 
nauczyć po polsku, wtedy masze sluszlne 
i uspraiwiedmiwione życzenia spełru:l()!nle zo1.. 
stanąi oo n1iedzr;elę i św1ięto mh~ć będzii'emy 
przed wrudn!iem kaza.Jl1ie polskile podczas 
Ms.zy św. z polslQim śpiewem. To się nam 
słusznie nałe..ży i oo tego żą<l'.aln\!ia nigdy 
'-eodstąpimy. Sprar\v1iled%rwtośd chcemy 

!Jkze~ więceJ. Parafianin. -
· Z Nadrenii. I(a~dy pisze w korespotth 

dencyi~ a•by gazety polskie zaipf;sywać. Ja 
kochani Rooacyi, poz~Ję. się publiicznie 

:as z:apytać, czy też w ka!żdym lokalu 
·dZ'i-e iprzebywJa towarzyst\.VO polskie, }etst 
ywieszon.a gazeta polslrn? O., z. peW\JlOŚ

ją że nf.e! Byłem w sąsiledizt\v,ie, gdzre to-
1arzysiwo przebywa, które l~czy na:imniei 

09 czlookóiw, wszed~em do res1au1rac}'li i 
1 am się o „Wdamsa"1, a igospodiarz. mi od

owiada:, te go nJ.e ma ,ho dotychczas się 
eszcz,e o mego nikt nje zapytaJ. Zdz\Lwilo 

nie to barolzo, a: to z tegio powodu tern 
airdlz'Jej, że w tej mieiSOO'\VlQŚCi tnGIJ być du

. o Polaków na:rndowców. Rodacy! Czy 
!11Ue niedbalstwo? Czy się na więcej e

ergii ni1e możemy zdobyć. aby takjemu 
iemcowi, który z rna1szych groszy żyj·~, 

slow()r prarwdy powicdizli1eć? Tak samo się 
ai rzecz z n1iektórymi przemys.kiwca:mi. 
ał\V10 to jest nap=sać 111ai oknie wystal\v:nem 

,.P-0łski kram", •. Polska pllekarnfa", P.olski 
z.ewe i t. d., ale czy rzeczywiścLe są oni 
vielnymi Polalk1am'i? Czy Sitę zajmu~ą 
prawami p-0lskiemd i czytadą polskie ,ga
·ty? A co onajglówni:ejsze, czy wycho

t1ują dZJieci po polsku? J eżeK nie to ni~ch 
am oczu nie zamydlają twierdzen1len1, że 
·ą PiQlatami, bo my się na nich pozmlś
ny. Co do zap-isywainiiai gazet, ro także 
tarać się wi1nnr. śm311 , aiby w każdym diomu 

chorych na obczyźrie wad<l.ov. a,fai się pol
ska gazetai. Nieraz leży tam rodak z da
a .Qld stron rod'z(,nnrych, opuszczi0ny od kre
;\nnyich i' znajmny:ch 1 dorpi: na ltO'żu holeś
ci, może nlieraz prZ'eZ n:i:rogo 11;'.e odwied.za:

Y, w zupełnie nf.:emieckiem otnczeniu, rad 
y z kim pomówił, uskarżyl sięi, ale nic 
a do tegQ sposobmści. O ! ia!k sf.c<lko 
łroremu , gdiy spiotka się ł p1om6'w"'!j z bra. 
em swym. Wiielką też ulgę uczu;by chc
y, gdyb'Y tak mógr sobie przeczytać 
łską gazetę. Mialem splO'Wbntość .R.oda

a odwiedzi:ić w chiarobie~ Biedlalk puścić 
nfo nde chdail,, aż w końcu placZ' wspólny 
slowai cierV.iąceJ&'O: tyś titi bradte dziś 
Iiyl w mojem Qpu'SZICzenJiu i bólll), n1as ro-
lączy~y. Proszę Ro<:ta.ków1 ~ sprawy 

pc111sz-oa1e wzt:eu ~ rozwagę. 
Spos-trugacz. 

Lekkomyślność „Pracy". 
I: s se ,n, dnia 18 października 04. 

W nmnerze 42 ,.Pra.cy" poznański-=i 
mleści się korespon<lcncya z. Meiilden:ch, w 
której się rozpisu6e inieiakiś A. D. z Pozna
nfa o stosunkach tamtejszych Rodia.ków, 
chwaląc, iż polożenlie ich jest p.ad 
\VZglę.tlem materyalnym,, narod:Orwym ja
ko i duchownym za'<i'a'Walające. Gazety są 
także WZP'C\\.·szechni'.one w wacznej ilości. 

Z pewnością karżdego uaieszyi, iż Ro
dacy tamtejsi dbają o sprawy nairodowe 
i że są z.admvolooi z:e swego poloiooia. 

Mimo ro koresp-ooidient ten musi nie
mi·eć wtiełe pojęcia o sprawach publiczinych 
pontewa·ż w dalszym cią.gu swej koresPDn
dencyri z.aczeip(1a ,,Wiarusa Polskiego". Da
led napa<la na zarząd „Zjednoczenia za\v>O
d'owiego polskiego"„ że tenże s:ę rozpadt, 
że „Zjednoczenie" nie ma praiwru:;j plO<lista
wy, krzyczy w nieboiglo'Sy, aby pa:no,vfo 
z krarju czemprędzei p-ospi:'eszyU z pomocą 
ratować „Zie<l'ooczeniie zwwo<liowe polskie 
w Bodmm". Napomina gaizefy w kraj111

, 

aby rozjaśniły· sprnwę „ZiedJooczenia" itd. 
z tego wszystkiego wynikai, 1'.ż ów kores
pondent musi ~a:k już wsporrurfa.tfem, bardzo 
mato być p.oi,nfonniowany o spraiwoch pu
bliczin.yich, ki·edy się tak śmiesznie i nahv
nfo o „\iViarusfre" i „Zied1mczeniu" mzpi
suje. Nie \varto by byJ.o na P01WY1ŻSZe za
rzuty „Pracy" poznańskiej naJwet ·odpo:
wi:ada1:, atby tu jednak dlowidć, że jset w 
blęd.izie, czynię to ki.lku sl·owy. SzaJ111Q!wna 
„Praco'', grubo sii,ę myłis.z, gdy drukujesz 
twierdizenia o „Wiarusie", że tenże się źre 
z .ininemi gazetamu, ponieważ „Wiiarus" zo
stał już wpierw nietied!nokrotniie przez fuJie 
gazety zaiczepóony, a naivvd dlugi cza1s owe 
zaczeµkJ zbywał milczen1~en1~ dopi:ero g-dy 
s;ę. miark~ prz.ebrafa 'i na ~dan!i.ai swych 
ahonentów musual „Wiia1rus Po1skJi" ch\vy
cić się dbrony, która mu się slusz.n!ie 11ale
ż.ala. 

Ze niejednym pankom z Poznania .itd., 
taktyka „W'ia:rusa" się nie podioibai, to jest 
jasnem. Dla te.go prag'nęlibyt, aiby „Wia'
rus" co rychtej upa.dl, ale lud po1ski1 na ob
czyźnie tego nfe doi1uścn, o tern ,;Praca" 
i jej przyj3!Ciele od „wy~sz.ej" pon:itykv m-0-
gą być pewni. Co zaś się dl()tyiczy .,Zje
d•nocZ'enia zawQldowego poilski'eg-o", to ko
respondent „Pracy" tak samo si:ę posluguje 
Vv1ierntn:em klarrnstwem, p.onliewai ·1-Zjedno
czeniLe" stoi na po<lst.aiwach pirał\V111tych, ma 
swój sta:ly zarząd, obfituje WI znaoezną ·H
czbę czt<Jnków ·i oornz więcej sob-ie tychże 
zJedinY"'!a, ,i:ak teJgo diorwodem kznie w 
k.ażd~ n~edzJ:elę zwoil'ywane wiece. Tyle 
dła \\nyjaśr?'łoo[a sprawy mvemUJ korespon
dentowi z nadmi·eruiooiem, a<by oo ~rugi r.az 
chcąc coś pisać, Wplierw zas\ięgnąl lepszea 
•infonnacyi. W końcu zaznaJczyć muszę, 
~ż .„Praca" bardzo tekkomyśWe sob:e po
stępufe, dlruku1ąc takie zarz.uty r sądZlićby 
możnai, iż chce prz.ez to szk<J<llzi:ć robotni
kom polskim na obczyźni..e. Tak to „wyż
si" politycy zaiwsze tylko nai U:ie:lrnrzyść 
Polaków na obczyźnie pracują. 

Nardem. 

Wiec w Kray. 
W zeszłą niedzielę odbyt si:ę W1 I(ray 

Wiec „ZiecLnoczenia zawod1owego polskie
go". Wiec otworzył druh PogtodzN1s.ki 7 

I(ray 1i• zd1at prze\V10drn:chv•o druh'Owil Stol
pemu z Bochum. 

PLerwszy przemaó\vial diruh l(arpus z 
Bo.chum i wyjaśnił zgrnma<lztmym cel 
związków zav:<Jdo ;vych, oraz uz.a1sadniał 
potrzebę .zmi;atn w us.troliu lmaipszaftu. Te 
wszystkie ru'. edoma1gianfa daly by si:ę usu
nąć, gdiy,by robotnicy \\"StGP'Oiwan Eczniej 
od związ!ków zawodowych. 

Dmgi przemawiał druh Stolpe z Bo
chum, zachęcająic r-0da.ków <lio1 v.ristępowa
·rfa tylko do wlaisneli orga:n:i zacyi 1~ wyla
śniiaiąc korzyśc:i, ia!ki1e rohotnky polscy we 
wlasnej organizacyi polskiei osi ęgnąć 
mogą. W dyskusyi przemawiał! d!mhowie 
Gw,uakzy11ski, PO'[lodziński, Brzóstowi.:.z 
oraz Wieczorek z Kray. Ponieiważ. druh 
Po01glodzińtski urząd męża zaufonl1a zillrnżyl, 
zniewolieni byMmy obrać inny.eh mężów 
zaufania, który:rn'i są: N. Brzóstowicz, 
Kray, K:ortstr. 16 .i Józef Walczak~, I\ray, 
Karlstr. 17. Na cz.ionków zgtostl'o sfę kil
kunastu wda'ków, między· tymi k1Jku z; ob
cych związków. Sz·część Booe! 

Górnik. 

Wy}aśnleme ! 
N a mocy op.ow~a<liań mego syn~. og lo

si1em, iż nauczydel z Resse zakazial mu 
owiijać chłeJb w gazetę polsJcąi. Porniieważ 
nauczyaiel mówi, że w nie prav."dai, więc 
twierdzetnie me cofam. 

~ 

Bottrop. Rodacy tutejsi zastana!\\1iają 
S:ę nad sprawą zal-0żcnra .,konsumu" czyli 
spólkowego składu towarów kolonialnych. 
Zape\vne, że gdyby sprawę oddano w 
spręrzyste ręce, gdyby przedewszystkiem 
Rodacy fozn~e na cztooków si~ z.a.pisywali, 
toby taki „konsum" m6igl istni:eć i ma'CZlle 
lro1rzyści członkom przynosić. Zantim zro
bimy krok stanowczy, należy zbadać, czy 
stósunki są takie, iżby można się spodtz.ie
v:ać dfa ~,koniSumu" powo.d'zernia, czy za
lO'żeru:e „konsumu" nie z:ntiinawa:toby kup
ców polskich,, mających składy kolonialne, 
dalej zbadać trzeba, czy odbiorcy polscy 
n:ie mli-eszkają zbyt licznńe w <tomach wlaści 
cic1i skladów kolonialn1ych ·i dla tego zmu
szeni od nich kupować. 

Dalej chodzi o wyszukanie ()'(}pai\\ll;ed
·ni·ego kforoiWnika:, bo to przy ta:kiLm spółko
wym interesi:e rzecz jedna z na:iglówlruiej
szych. Mo·że Szan. Redakcya „Wiairusa 
PolskLego" zechce udzieE:ć Rooa1rom z 
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WiadamlOścr o wyJeźdiie baltyckiiei floty 
spaWodowaty fapiończyków, do przyspie
szenia aikcyti ob~eż'nłiiczej. NadchiOdzą no
\v1e positk·i i należy się wkrótce spodzie
wać si-Inegio ataku. rra twil1erd:zę. 

DaJeu d.ie:peszuie Reuiter z CZiifu z <l!nla 
23 bm.: Japo11czycy szturmowa!ii1 okopy 
zewnętrme fortu Erluingszatn1 i zdobyll po 
czterog-od'z!'.nne'j walce k,i'1ka poizyicyi rosyj
skich .r jedno mak wzgórze . 

Spod1ziiewalią się ogółncg,o ·dtaku na: 
twi1er<lzę. 

Kupujmy, co tyllrn możemy, u pol

skich kupców I przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Gdańsk. Dyrekcya kolejowa w Gdań· 
sku zawiadom!Jai zarząd związku niemiec
kich przemyslowców na W sd1odZ'ie, że od
t(łd będzie wyda.wala robotnikom bilety 
kolejowe jedynie za prze<lkla<la:niem po
świaidczcń rob0iczych. Dotąd obot owych 
poś\v!:adcz.eń można się bylo leg:tymować 
taikże kartą 'inwalidzką. 

Chełmża. łfotel położony przy rynku 
od teraźniejszego wlaści.cielai p. Deckwarta 
z Wichorza naibyl dotychczasowy restau
rator p. Skok z W efiherowa za 48 OOO ma~ 
rek. 

- Czeladnik mularskii Leon Rutkow
ski, 'który przed tygod'nŁem spa<fl z ruszto
waniia pe'Wmiej bucowfi, uma1rt teraz w tu
tejszym domu chorych wskuitek odniesilO-
nych obrażeń. '.< 

Ełk. Sąd przysi~łych ska:zal w dlniu 
21 bm. rposiedzkfoła Jana Owsianego z Ku
kowa, oskarixmego o zabójstwo swe\i żony 
na 3 lata wlez.ienia Owsiany popefnil 
czyn swój w rozpaczy, wywQlaJnej przez 
cNu~Ietnie spory famif.jne. 

Z WieL Ks. PoznańSkiego. 
Gniezno. „Lech" p'.sze przy sposob

ności sprawozdania z pos~mmia griieź
ru!eńskiej Rady miejskiej dnia 19 bm., na 
którem odrzuOOJl() protest nadesłany przez 
moc. p. 1(arpńskiego w sprawlie niiewpisa
nia uprawUiionych obywateli 1p1'acących 
podatki do listy wyborców mliejskich~ w 
końoowym ustępie: 

„Polityka aintypołska w nadtZCe wiej
skiej. W po.wiecie naszym mru być u•rzą
<lzona wędrow111a bdJ-lioteka genna!ni~q,cyj
na. Zalożene jej poleci4 naczelny prezes. 
W p;śmie landrata di0 magistratu jest mo
wa 10 tcm, że trzeba przeciwdzi!al:a.ć tumin
wi1 i wpływowi ducho\\11ieństwa tum!ski;eigo .. 
Zresztą odnośne pismo przewodniczący p. 
Rogiowskr (żyd!) tak niewiyraźnie odczyty
wał, że trudno byto wszystko zrozumieć. 
Nai urządzeni'.e owej bublioteki żąd3J fa111idrat 
150 mr. Spral\Vla ta wywarła pewnb \.Vra

:euilie i radni czuli widocznie, że .rzecz taka 
1ie nalezy do rady miejskiej. To też przy 
losowanDu widać byto pewne wahai111i·e, 
stałe.cznŁe Jednak większ.o·ść si'.ę za: ·wnfo
kiem oświadczyla, a do tej większości na
eżelii praw:e wszyscy żydiJ. Niech to so

- ie spamiętają C'i Paluy i Polki, którzy u 
· ydówi kup-ują!" 

·Nowy Tomyśl. Przy obdukcyi zwJok 
arnord!o.wanl2go w lasach Bolew11ck:iCh 
lewa: Ieśniczeg·o, które s~·ę ·odbyfa w ze

~sly piątek,, stwierdzano w szy1 mnę od 
. trz.ahl.i, pochotiz.ąceigo z bront mafogo ka
ibru,, a kulkc od.byto w mózgu. Zamm-
owany inie mt:Clfl przy sohie bmni• wi:ęc ®

n1YS·l o samo.bóstwo jest wykluczony, na.to
tp:iast n.ai pe\Vino przypuszcz:ać możnaJ mor
~erstW101, a:lbov.riem ziemia nie opodal mf.ei
~a, gdzie zwloki leżały, byla mocnio zde
r.ta~ą 'i. poizost~ly ślady stóp lu~kich, a 
~a'brtego z.nalez;:ooo przykrytego Jego wła
'snym su1rduiem. CaJy ten wypadek o-skr
p~ony jest grubą tajemnicą, atni' mordercy 
't:Lotąd nie wykryto j śladu poi nim nie ma, . 
~nlr też przyczyny tej zbrodnil ndrt Didgiatl--
ąć nie umi<e. 

Poznań. Samobóistwo popelnil rekrut 
12 kompaniL 47 putku piechoty 22 letni mle
fZarz: KHsche z Berfo~. Wyskoczył z 
~ór-ne:go p'.ętra koszar. Puwiofany do wotl
~ka nie stawit się dJo pulku, w~ęc go g'\Ąrał
(em ściągnięto i przydiz!ielooo dlo 12 kom
panili. Stwierdzono, że od dluższ.eg.o cza
~u cierpial nai chlarobę nieu'1eiczalną ii skut
' iem tejże życie sobie odebral. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
l(oźle. Jak wielkt był zastój żeglugi. 

a Odirze w roku bteżącym wykazują li- -
z:ł>y towarórw' tutafr w przystarri' prZ!~tado- · 
anyclr. W III kwartale b~eżącego roku 

przelad'Owano w przystara kooz.Lełskiej d{J 
bo<lxv 56 t3'S;ęcy to.n (w roiku, zeszlym w 
tym samym 'kwartale 748 tysi~cy t01n), na
tomiaist z todz!L d'o \~gonów przefadio\Vall1lo 
13 tysięcy ton (w r. zesz:lym w tym sa
mym czasie 251 tysięcy ton). 

Rybnik. fisikus górnLczy uzyskal pr'a-
W\O g&m:'Cze na pola gminne R:otwlina, 
Sczatikowj~, Gotartowic i królewskie ta'SY 
rybrn!clde w celu· \Vydobywania1 znad<llu~ą -· 
·cej Si:ę. taii.-niie soli kamieooej. 

Mysłowice. Na gorc:tcym uczynku , 
prz~dybano tuta.i dwóch ni:ebezpi:•eczniych .. 
wŁamywa!czy, pochodizących z Sasu110iwca 
i Sh~lec, którzy prawc:lopod;c:i·brnie są prz:y
\VÓdcamJi szero:ko r<mraJęz:oru~ szajki zlo
dzf·ejskiej, „pracującej'' w m.szym o•bwo
dzie przemyslowym.. Zn.alezioruo przy n\'.ch 
naiiro.z.w""1Msze sprzęty zi!-odziejskie, ja1k wy
trychy, pęk kluczy, \Vos1k do zdejmowania 
wzorów '11a kh1czc 1itp. Zamierz.at~ on\i. się , 
wlamać do tutejszego konsumu\

1 
lecz z.au

ważyla id1 slużąca i przyw10:tal,a ludzi, 
którzy opryszków zaskoczyli1 jeszcze przy 
pracy i ·odstawili ~eh do aresztu. Zn.ak;. ;lQ
no przy nfch także wielką ilolŚć austr ) „<:: 

ki'ch kwitów zastawnycht które im rów
nież odebrano. 

Na listopad i grudzień 
zapisać można 
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·~h podoficerów, ied1!1ego tedulika mi
go 4 farmerów i 10 burów. 

1 z Hamburaga odplyną.f parowiec 
- Menzel" z żywn-0śdą i amumicyą 
v~-oisk niemieckich w Afryce. 
_Książę Ernest Gtinther z.al'ożyl we

Magd. Ztg." protest przeciw uregu
;~fu następstwa tronu w księstwie 01-
bllrskiem. . " 
xwestya szkolna Jest obe.cni:e roz-
yganą prawie we wszystldch cywili
-anych państwach. Zauważono oo
'i u cLzi-sueJszej mtodzjeży zupelny brak 

ałó\~·,, które i.ed·yn~e mogą uz<lio.lnić do 
teczn-ej walki -0 miateryalną egzysten
a waJczącemu dlod<i!ią, nietylko sily i 

'ty do pracy, ale także c<lwag-i do Po
ięcen:a się. Brak ten. uderza \~Sz~~tkie 
biei myślące u1mysly i powoduie roone
f{)<lzaiu prnickty rdorn1y. Na\v1:;t w 

eJnczech podnoszą się glosy, tl1omaga-
·e si.ę splrawiedliwei, zdrowej d pokojo
~ ustawy s:ckolncj . 
kola musi być przedewszystkk~m jedno
I jeżeli ma oddzialyw.ać wychowawcro, 

1rż a, „rozb'ity dzwon wydaje faitszywy 
·ięk" - W()lańą, z,ewsząd. . 
Klótnia trwa prze<lewszystloem o to, 

I 
szkoła ma być wyzm.:miow(\, czy sy
tann. ą (ws.pólną dla d·Z!ie!CL różnych wy
ń). O ile moż.na WY\Vni-01skowla!ć z naj
mai:tszych sprzecznych paglądów na tę 
awę" to większość ludności w mie;isco
bściach. gdzie kwestya; ta szcze·gólln:iej 

1 \\rytania, wyrnża zapatrywanre i ż~
~mie, by szkolę ludową opa:r~o m3.1 g_runc1e 

~
nanóoiwym. Zapatryw:arme t-oi 1est w 

rozmaitszy sposób zwailczane i wo;góle 
zna wywnCoskować, że bezwyznani()
ć popiera.ją strnn'n(ctwa Tiberalne:, pod

ns gdy konserwatyści s~oją ina gruncie 
hnarnlowym. Jednak widać z komp:i-o
~u, szkolnego, zawartego pom'ię.dlz.y kon-
N"atystami a n.arodiowio-lilberalną pa.rtyą, 
nastąpi wkrótce polrojowe zafatwiienie 
wałki o szkolę. 
Należy też spodizie'\vać s;!ę, że czymmi

~ucha chrześciańskiego ~.ie dad~ ~ę od
~szyć krzykom praisy lbberaneJ l' u;zy
kią to~ oo jest Pożyteczne dlru ogólu Lud-
ci. 
A pożytecznem jei.s.t bezwątpien[:ai usta-

~11 

~we nad:aruie szkole ludowei charakteru 
'Zna!l1bwego, gdiyż ruależy zw.a.żyć,, że 
m szk01ty luid!owej je$t, wychować dzi·a-

e oo zacnych Iu'Clzil,., i1 pożyiteaznych 
nkówi spol"eC'Zeństwa, i że ceJ ten da 
o&lęgnąć w catośd tytko w szkołe wy
·owei, bo ty,lko tam naruka; r wycho
rcre czrynniki mogą być do celu zasto-
ane; tyłko tu może niaiUJczydel calą 
ą. praicę bez ograniczenia, bez ogląda
~ę na żadne względy poświęcić służbie 
chl(}wawczej. 
Ostatnr wiiec katolikó-w wi l(o!Qmlii.1 :po

~'\v.it wfaśnie dlążyć jak najenergf.cz:nfej 
iapt10W.aJd.1zeinia sz.k@ wyizn.aniowych, co 
'<'l()<lo.walo tem większy niepokólj u 
:wn['ków. 

vf. .erd!z.ą, onł, że rozdz'ia.1 szkoły na 
1ie wyznanioweu1, jako zaiostrzają::y 
~ przeciwieństwa mlddz1ieży Jest 
my. Gdy s~ę foona:k z.waży, do 
znierzają usitowainiiai wrogów1 l(o-

Aa, Więc żyd'ÓW ff idl• sprzymie•rzeńcÓW 
tyalistówi, to zaraz zrozumieć można za
~\vanie Si. ę kh w• tej spraiwie. Na w~ecu 
Yali-stycznym w Dreźnj:e przy\j·ęto re
lucyę , która występu]1~ niietylko przeci;w-
szk:ole wyznanfoweij:, ale żąda mpeqnego 
zielenia szk10ify od l(oścDoJai. ai zatem i 
unięcia nauki. re1'i~i ze szkoły lncLowei. 

Z Austryi. Od'bylo się otwarcie stu
.i pamiątkowej z oka2yii 60-tei wcznky 
odzin burmistrza Luiegera. Podczas mo
: Lucgera, urządzdi &0cyaliści diemon
iC.oeye z eikien donww tQk·ohcznych. Na
,zeciw pla•cn. n.a którym zna1d11ric się stu
ia iest lokal stowarzyszen'.1a robO<tn'.'ków 
talowych. z 1okalu tego poiwiewia.r ·czer-
,fly sztandar z. nap'samµ. Z ok\;fen \vlQtlali 
Yaliści ,.precz z Luegerem". PoD'.cya 

kr0tzyla do domu w którym z1t11ajdu~e się 
'.arz.ys.zenie i usunęla cz.erwDtnY szmn

ar. Dwie osoby aresztowain10. 
Z Prancyi. W izbC·e pi0slów przyszło 
[WaHmvncj sceiny pomiędzy postem 
t a prezesem mitfli'Sterstwa Ccmbesem 
zas obrad nad p.olitylkąi kościelną. 
bes przcprosi'f Rib-Ota cofafiąc dbraźN~ 
sio.wa. W końcu ud.zielono rządid'.Vl 

hnm zaufatn1:1a 325 gk>samr przeciw 237. 
Z lłosyi. Na os:erocone (przez miooo-

~me ~s. biskupa R<•łil!łJłiS:kup~m wileń
tn) biskupstwo tyr~~1oe m:anowralnY 
Ha.ił dotyichcz.aoowY kanon1:k kapjtuJy 
~Pol~kiej, Kessler. Dyecezy~· tyras~ 
ska Qbe.jmuje wszystkie guberrue Ro-syi 
<lll(oweti, J)Ol-0żone nad mo-rzem Czar-

nem, gdzie katolicy rozrzuceni są na ol
brzymiej przestrze!W. Biskupem ptockim 
(na miejsce ks. bi'Skupa Szembeka, m!.ano
\.Vainego metropolitą mohylewskim z sie
dzibą w Petersburgu) mianowany zostal 
ks. kano11frk Wnukowski, prałat kapituly 
lud\Jo żytomierskiej. l(onsekracya bisku
pa nominata: Wnwk:owskiego odbędzie się 
13 listopada. Tym sposobem wakują w 
I(rólestwfie Połskiiem tylko dwa trony bi
skup1e: scyneński (augustowski) po zgonie 
ś. p. ks. biskupa Ba·ranowskiego i sufraga
n:a kalisko-kujawska po zgoruie ks. Kos
sowskiego. Podróż ks. ar·cybiskupa war
szawskiego Popiela do Rzymu ma wlaśnie 
pomiędzy im1em~, na celu porozumienie się 
co d-0 tych ostatnich wakujących dyecezyi. 

.z Francyi. Straty Marsylii~ wywoła
ne ostatrn:m streJk:iem są olbrzymie. Obli
cza:ją je na 80 milionów marek. StretllrnJą
cy niemniej uderpieli na zaprzestaniu pra
cy. Stracony zarobek marynarzy wynosil 
dzjcnnie 39 OOO mr., robotników portowych 
25 OOO mr. woźniców i pracown:ików in
nych kategoryi 12 OOO mr. Na do.miar tak 
znacznemi· ofiarami nic prawie ni.e uzyskabi 
przyznano im pewne tylko prawo podda-:
w1ania spraw spornych pod sądy rozjem
cz.e. 

Z różnych stron. 
Wattenscheid. W niedzielę 6 Hstopada 

o g·odz. 11 przed J}Oł. i godz. 4 p() pnL bę
dz1i·e tn kazanie polskie. Spowiedź w soho
tę i w rn:ed:ziielę. 

Horsthausen. W poniedzJalek · śwfię
towała kopalnia ,,Fryderyk Wielkl" iuż pio
raz drugi w tym m;esiącu. P. E. 

Essen. W kopalni I(ruppai „Saelzer 
\ Neuack" zostali zabiid dwati górnicy. 

Laer. Zoina zamordowanego górnika 
Male~zki zostala aresztowaną, bo pad.to na 
nią P'{)d~jrzenf.e wspólnictwa w zbrodni. 
K:osmeck!i przyzna! się d'O winy. 

Dortmund. W broWJa1rze "Utll'.om" w
stał ~rowarnf:k ttenkcl niebe·zpiecziruile po
kaleciony. 

W pracy nad mzsz.erza1111i·em riWfarusa 
P-0rskliego" prosimy nie ustawać, ·gid'yż lkz
ne tysiące Polaków na obczyźnie niie cz.y
tuią j.eszicze pisma polsk·iego. Tych 1oizię
blych ,i opi.eszalych nakla:niać d10 zapisa-
111ia ,,Wiarusa Poł.skfogo" powinno być sta
ralniem każdego patryoty, który chce czy
nem okazać, że jest gorłiwym Polakiem. 
Nre dfogo pierwszy 1ą'Stopa<l, więc prosimy 
Z'achęcać sąsra<lów i znajomych do zapisa
ntia ,,Wiar. Pol." na listopad i gru<lxfoń. 

Berlin. Z Afryki donoszą\1 że umarł 
tam żołnierz Józef l(rnszyflslct: z, Za:brzewa 
w P-O\VTiecie b.abfimo.iSki'm. 

Ostatnie wiadomości. 
L o n d y n. Reuter donosi, że rząd 

kazał wykonać zdjęcia fotograficzne z lu
dzi zabitych przy napad.zie floty bałtycldej 
na łodzie rybackie. 

.Es s c n. W lrnpalnq „Salzer i Neu
ack" uderzył kosz tak silnie o ziemię, że 
24 znajdujących się w nim 1'órników od
niosło okaleczenia. 

L o n d y n. Japończycy znaleźli 9 
pozostawilonych przez Rosyan dział. Od
bywają się jedynie drobnieJsze potyczki. 
Japończycy otrzymuią znaczniejsze P-Osiłki. 

Londyn. Flota angielska w Ports
mouth gotowa do wyjazdu. Pod Gibralta
rem stanęły angielsk'ie okręty wojenne. 

M a d r y t. Rząd hiszpański zakazał 
ładowania węgli na rosyjskie statki wojen
ne na wodach hiszpańskich. 

Kalendarz. 
Sroda, 2G października: Ewarysta, Fromeneyu

sza, (~ntodnw ). 

Czwartek, 27 października. Sabiny, l!„loren
cyu r;o., ( Witomił). 

S ł o ń c e ; wschodzi, zaehodZii, 
Jutro. g. 6 m. ' ' g. 4. m. 42 
Pojutrze. g. 6 m: .t6 g. 4. m. 41 

S t a n p o g o d y ; vV ponied~iałek cDJ.y d:aien 
pochmuruo. \V e .... torek także. 

T er m om et r wskazywał wczor&j 12 w 
południe 11 etopni R. wyiej zera.. 

Wesoły kącik. 
Z sali sądowej. 

Sędzia: Więc twierdzkic stan<)Wczv, 
że przez pięć dni hyltśde niez.dblnym do 
pracy? 

OS'ka'rżony: Tak jest! 
Sędzie: Ależ śwt:.a<lkowre zeLiOOlią, zu

pel'nuc inaczeJ ! Mianowicie keimr 1,Z Me
tzu" zeznaje, że tej samei Il.()Cy!J zaraz po 

owej bójce, grałeś pan tam w kręgle i wy
piłeś dziesi .; kufli µ!.~•a:. 

Oskarżony: Talk jest - (oburzony), 
ale cóż robić mi.alem przez cały dziei1, sko
rom był do pracy niezdohly? 

Między chooym a tłustym. 

- Chociaż na wódkę - przekąsimy 
śledziem. 

- Owszem, ale ~:d śledzia się wy1ma
wiam. 

- A to dla czego? 
- Zdawcrloby mi się, że ciebie. cyw-

cem zja<lam. 

~abożeńsfwo polskie. 
Horst-Ruhr. 

Sposobność do sp.ow~e~ św. w s.oho
tę 29 i w niedziielę 30 październlika. Nat-0-
żeństwo polskie z kazaniem w nfodzwe1ę o 
godz. 2 po pol. 

Altenbochum. 

W nie<lz.helę 30 bm. o godz .. 3}~ nabo
żeństwo polsikie z kazaniem. 

Bochum. 
Co niedzielę i śwtięto w kłasztorze w 

Bochum msza św. o g;odZ. 11, a po n.iei 
śpfow i kazanie po!skiie. 

Rohlinghausen. 
W njed'ZJLelę 30 października kaz.ainia 

polskie o godz. 11 przed pDł. i o goci'z. 4 
PIO pol. 

Bis mark. 
W potI1~edzialek 1 listopada kazainie 

polskie w Bismark o godz. 11 przed pol. 
i o godz. 4 po PDL 

Delwig. 
Aż do 30 bm. odbywają sii.ę tu nauki 

misyjne codz.ienni;e o godz. 9 przed! poJ. i 
o godz. 5 po poił. W nliedzielę 30 bm. bę
dą kazania przed pol. o god'Z. 11 a po pal. 
o goidz. 5. Spowiedź św. je.st cod'Ziiennie 
od 6 d-o 11 przed pol. i od 3 do 8 godz. po 
poi. 

Bractwo Różańca św. Polek w Ałtcnbo· 
chum-Laer 

uwiadiamia SZa(l1. Bractwa jak.o r TowarZ1Y
stwa, które z.aiproszenia Qtrzyma,ty1 iż Bra
ctW10 tutejsze obchodz~ w niedzielę dnfa 30 
października poświęcenie chorągwi. P<>
irzątlek następujący: Od godz. 2;6 do 3;6 
przyjrnorwanłe obcych tmv.airzystw1 J 
bractw na sa1i p. Stratl:tnga, zkąd1 slię mla
my do kośoioŁa na naoo'żeństwo z iraza
niem połskiem, 'które się rozpoczni1e IQI g. 
3~. Po nabożeństwie udamy sie z powm
tem na saJ~. gdzie się ocfuęd.zie dalszai uro
czystość. Będziie odegraniyi teatr .amator
skii p. t. : „Błażek opętany". Wstępne dila 
człontków wynosi 30 fen., n1ecz.l'ookowie 
płacą 50 fon. Niewiasty', które są w Bra· 
ctwa:ch, mają wstęp wolny. Dla: n!rewfuast 
rnie będących w Bractwach, w.ynosii' wstęp
ne tak.że 30 fen. Z powod'u, iiż do Braictw 
Róża1kowyoo nie mamy a<lresów, wiec ie 
przez „W.i.arusa" niniejszem zapraszamy. 
Szan. Bractwa z Bochum, Watterrschci..d i 
Szan. Bractwa z Bochum, Wattenscheid 
Gilnnigfeld, Kastrop, Kater1nhcrg,, Dort
mundu, Gelsenkirchen, Ueckend.:cYrf, Ober
hausei11, Scho1nneheck, Essen i wszysrtkie 
inne, aby byiy faskawc nas o<lwtiledzi:ć. O 
jak najlictnieiszy udzial upraszai 
wszyst~·e in!TI!e, aby byty faiskawe nas 
odw&e<lzić. O jak rnaijkzn.iejszy ndzfol 
uprnszai 

Barbara Gembaczka, przet. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede 
pcxflaije do wiad10mośc'i s\vym1 cz.tonkom 
oraz wszystki.em Rodakom, iż 26 bm. przy
będz;ie ksiąm polski i b~dzie sluchal spo-
wiedz,i św. d0 2 listopada. Zarząd. 
-----~-----------

Towarzystwo polsko-kat. „Jutrzenka" p. 
op. św. Wawrzyńca w Obermarxłoh 

daje do wia<llamości wszystikim czl0'11k-0m, 
.iż na 30 października t. r. bc<lzie ksiiądz 
Rektor .i kape.lan1 \Vprmvaidzonry do nOl\viO 
wybudowanego kościol1ai w, Obennarxloo. 
Uprasm się sza/n. czl0t11ków„ aby się jak 
nadliC'Zlruici starwGi do kościola na godlz. %9 
w oznakach ii c:z.aplcach. Tak sarno za
prasza się sąsiednie to'W'arzystwa z gmin
rnei pialrafi~ aby racz;yly si:ę stawić .z dro
rągwi~mll. i paita:sz.ami na godzinę ~9 oo 
kośoiol.ai w Obermarxloh, a szczegóJnlie za
praszaany szain. Tow. św. Barbary z ttam
born~ Tow. św. Sta:nisfa\v'ai B. z Marx!Oh, 
Tow. śś. Piotra L Pawta z Bmckhausen, 
św. Anrto•niego z. Neumiihl. ~--~-~ ---

Jp. ',Michalski; vrzew. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
Zebranie odbędzie się w rt.edz.ielę doia 

30 paźdztenntka po pot. o godz. 4. Ponie
waż są ważne sprawy do z.aJatwienia., nri~
dZy :innemi także o naszej zabawtie, która 
si~ ma: odbyć 13 HS'topada, uprasza się o 
l•:czny udział. Po zebraniu i<IZ:e towarzy
stwo do Altenbochum na pioś\\~;ęcenie cho~ 
rągwi bra-ctwa różańcowego. 

Z air z a, dl. 

Towarzystwo św. Józefa 
i Towarz. „Gwiazda Jedności" w Osterield 
doooszą -swym cztonkom oraz wszystkim 
Rodakom i Rodaczkom zarrvi-esz.kalym w 
Osterfekllzie i okoficy, iż w przyszlą sobo
tę 29 paźdzJerrukai przyibędzie spowtlednik 
po'lsk.i'. Sp()SiObność do spow~edZ·i będzie 
w sobotę od południa, w 'nliedtielę a;ż do 
Wszystkich Swiętych. W niedzielę po 
po poł. o go<liz. 4 nabożeństwo z kazaniem 
polskiem. W przysz,łą niedz!~elę o godz. 
60 to jest na drngiej Mszy Ś\\~. przystępu
ją oba towarzystwa wspóllliie do I(omun&i 
św., zatem uprasza Silę, Cl!ieby czfonkowie 
jak n~ii':cmiej udz.i.~ w tym wz~ęlli. Cho
rążych i asystentów się upraszai, aieby si<~ 
pU'nktuałnde stawil!i. 
St. Stróżyński, prz.ew. Fr. Horyza, prz.ew. 

Uwaga: Po nabotżeństwie polskiiem 
odbędzie sJę zebranie Tow. św. Józefa. O 
Hczny udział uprasza, Zarząd. 

Bractw; Róż~ńca św. w Wattenscheid 
d-0n-0si swym siostrom, iż w piątek d1J1Ji1a 28 
b. m. rano o godz. )/27 ()Óbę<lz!e .~iiN1.sze 
nabożei1stwo, na które s~ę wszystk!ie s'.,o
stry uprasza przybyć. W niedzielę 30 od
jeżdżamy do Altmbochum-Laoer na ur-0-
czystość J}Oświęcenoia chorągwi bnactwa 
różańcowego. Siostry, które chcą ud-z:ia'l 
brać w tej uroczystości, powJniny o pŁer
wszej god.zlirrie się sta\V\ić na salr p. Gra-
mann. V. Puwałska, przełożona. 

Towarz. św. Stanisława B. w Marxlob 
podaje swym czlDnkom do \Yiaoomości, iż 
nasze ti0warzystwo bierze udzial w uro
czystości \Vprowardzeniu wideb. księ<i'.z.a 
do Ober-Marxloh. Czl'onkowrie powilnnJ 
się jak naJLicwiej dnr:a 30 październ\iika t. r. 
o godz. 8 rano na sal~ p. Placai staWlić. 

Z ar z ą d. 

Wiec polski w Dellwig. 
Szan„ Rodakom z Dellwtjg•, Bottrop i 

okolicy, diaJemy do wia!dlomuśon, iż w 111ie
cfzielę dnfa 30 ·b. m~ o godz. 110 przed po: 
łudniem odbędzie się wt·ec pal ski: nia sal·1 
p. Hes~ w Dellwi'g, na który to jak niaiu· 
przejmiej wpraszamy. 

Porz'l<lek wjeca jak następuje: 1. Za
gajenie obór przewodlniicząiee~<Y wieca. 2. 
Spral\.~zdanlie z czynnośd komitetów, ko
śoielnego i komitetu w sprawie stairan~-a się 
o salę dla tow~rzystw. 3. Dyskusya nad 
sprawą powyiższą. 4. Poloieniie Pol'alków 
pod wząlęchem 111arodo:wym i komunalnym. 
5. Wo.fina dyskusya. 6. Zak-0·ńcz0Aie . 

Komitet wiecowy. 

Wiec polski w Hattingen. 
odbędzie się w nied1zieiię, d1nra 30 pa·ździer
nfrka o godz. 4 po poludirniu w sali p. Siger
ta (Germania). Program: 1) Dla cze:go 
Pola.cy nia obczyźnie po'\vfanni się łączyć w 
tO\mrzystwaich; 2) Sprawa. wychowa!Ilia 
dzieci; 3) Protest przecf.w 2ntypolslciej u
stawie parcelacyjnej; 4) Sp-raw~ opLeki du
cł '1wnej; 5) N~sze 0tłrom~ki n3!rol".bw1.e. 
O liczny udiz1iaJ Rod~ów z ttatnngen. 
Sprockhovel, Unden, Wejper, Dahlhausea 
itd. uprasza się. „Związek: Połaków0• 

Postbestellungs ... FormuJar. 
Ich bestelle hiennit bei dcm Kaiser„ 

Iichen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gaze.ta Toruńska" auis Thom ftir d·ic Mo-
nate November und Dezember 1904 u111d 
zahle an Aoonnement und Bestellgeld 

1,28 dM.kł. 
!>-.I 
~ fll' 

~f 
~;~ 
.!ł li Q 

~z 

~i 
Ol>jge 1,28 Mk. erhahen :w ha.ben be~ 

$Cheinigl. 

. . . . . ~ 1~ 

Kaiserlkhr~ Postamt . . . 



Uałv Swiat •· jesicze nie, &le w Nadrenii i "·esłfalii już prawie 
.Każdy Polak zna C1lbuymie składy towarowe 
A., łł'o•lk8 w lthertunHrn. 

Tpiltce umóY">ień nadchodzą clziecnie ze wBzy
etkich r,tron. Kto jeszcze nic palił moich sławnych 
cygar i p:i.piero~ó,„, t-0 pro~m; z:m1z umówie prtM 
kartę p.iczto"·'~ a wyślę na ychrr.ia1_1.t. Na i7cze
nie v.-y!yłnm próby za z~liczk4 pocztow4. 

Najbar<l.ziej poiecam moje eławne cygaro: 
.,Fełoeehmec-ker·' 10 sztuk 10 fen. 
, Flora'" 10 sztuk 20 fe8. 
,..Negro..i 10 eztuk 25 fen. 
• ,Globo" 10 sztuk 30 feia. 
1;Molne Sorte' I(} sztuk 3~ fen. 
.,Kośdugko" 10 sEtulc 40 fen. 
;,lforyanka" 10 M ułc -łó fen., 
,,Mek8ylto' 10 sztuk 50, 60, 70, I,00 t. 

Najsławniejsze cygaro 
„J. Sobieaki'· 10 ioztnlt 60 feB. 

10() sictnk 5.50 mr franko. 
Papierosy Su.limy : ,.Tura-f rt", ,:petite CO.• 

nona':. Połakiewicz~ „Nobl aee'·, .,Turc-fort'·, 
,,Soke-ły". Tabakę do zdywat1ia. raciborska i 11ta
:roga.rdzka Kacb.lińiklL i A.-G. \V•'góle wszystko u 
mnie 11ałiy~ możnll po cen11clł burlzo nlakieh. 

A wi«;c swó,l do fi.Wego ! 
Pros~ę dok.ładnie uważać na moj' firmt-

Olbrzymi skład cygar. 

Andrzej Wosik 
hurtownie Oberhausen, detaliccnie 

}'riedrich-Karl- Heidtetr. nr. 4!ł. 
etr. 16, prq 

polakiem b!ór~u. · 

I 

I 
·„ 

aczność! ------·-
laki ety 
• zimowe 

dla cbłopc6w 
w wieku do 9 lat 

do wyszu
kania 

mr. 
stosowne spodnie 85 f .. 1 

...,.........,._....,~,::..;,..-

rażem za 2,&0 m" 

'" i:w;ystkie moje żakiety zimo· 
we są !-rz((dne, całe podszyte 

i beanagannic odrobione. 

Wartość do 4,50 mr. 

__ __.._....-.o· _,,_,,_,,,.,_ ________ _ 

ł 
1 

Ylysyłka 
;$ za zaliezką. it --

Zamiana 
dozwolona 

·J··kó 
Rothschild, 

Rohrort, 
IUh1łgstr. 5. 

•• + 
Kalendarze polskie 

na rok 1905. · 
Skarb domowy 1,00 mr. 

Porto 20 fen. osobno. 

&or . Kalendarz llaryańslll 
Kalendarz „Święta Rodzina'· 50 f. 
Kalendarz „Katolika'$ 50 f. 
Kalendarz Katolicki 26 f, 

Na p<trto trzebi do każdego kalendarza 
10 fen. dołąezyć. 

O łaskawe zamówienia prosi 

Księgarnia Wiarusa Polskiego, Bochum. 
Adies: „Wiarus Polski', B~rnhnm, 

a~N a 

Wykład lekcyi i e\Yang~ii1 
ksiedza Goffiniego, na wszystkie nicdz'. 
święta wraz z wynrkaJącą ztąd nauką w; 
obyczajów i gruntownem wyjaśnieniem 
kościelnego. Wiełka księ~a o 976 stron 
wielu pięknemi obrazkami, w mocnej opr 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 
Wszędzie: Adres: „Wiarus Polski", B 

Prawdrdwa 

cykorya Be 
,ieat 

najpr ... rndniejszym, najwydat-
ł niejszym, najzdrowszym i 
Il'· n&jtańazym 1 

i •oelatkirm .tlo l..aw7. 1 
J.t Proszę dokładnie na firn1P uwaŻAć 1 

... ~ 

.g F. F. Reaag, 
~· Szczecin. Berlin. Coepenick. 
B Jener&lna agentur& i 11kład fabry-
0. czny u · ~I Stef„ Neymano., 

I ~ Wanne, ul. Karlatr. !le. 
Telefon nr. 228~. 

--...... 
Nauka wiary i obyczajów 

~~~~~~~~~ 

koieloła katoll~kłcgo 

wylożona obszernie, stwierdzona i objaśni 
miejscami 4 Pisma św., Ojców Kościoła p 
kla<lami z życia, oraz przewodnik życia dla 
dzin cllrześciańskich. Egzemplarz oprav.„ni· 
pJótno angielskie, bogato zlocone wyciski z 
.de-ł'kiem. Cena 16 mr„ z przes. 16,50 mr. 

I 

~ 
Najlepsze meble 

dostarcza 

polttkł stolarz 

L. Kruszewski, 
w BOCHUM: 

22 u]. Johanniteratr. nr. 22. 

MA· 'tt&&fMi 

a 

• , rtlD:e .... 

Bank ludowy 
w Grabowie(Gra~bow nez.P.) 
przyjmnje depoz)·ta. i płaci 

4,o 
Grabów (Bez. Posen), dn. 

2 września 1 UO.J.. 

BANK LUDOWY 
Eingetragene Genossenscha.ft 
mitunbeschraenkter Haftpflicht. 
A. Degórski. A. Sierszeiłskt 

o i<ciPI u 

Historya bibhjna 
d!a rodzin• chrześciai1skich czyli jasne a gru 
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowe~o; 

1 stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Stai 
czy11ski. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 s 
brazków kolorowych zdobi dzieło, które 
sklada z dwóch tomów. (Stary Testament 
Jednym tomie, a Nowy Testament w dru 
tomie). Ceua za 2 tom~r oprawne w plótno 
giclskie 18 mr„ z przes. 18,50 mr. 

Tanie i ciekawe książeczki 
powieś ~owe. 

Antoś z Skalina 30 ien. - Asem i król a. duchów 40 fen. - Bajki, przepowiastki i 
wieści 40 fen . ....- Baśnie i powieści gminne 
fen. - Bołeslaw (dalszy ci'l2 Genowefy) 

------ fen. - Bratobóica 40 fen. - Bukiet napięk 

H
~ggggg ggg=sccggggggg najciek. powiastek 40 ien.- Chata Wuja 1 

masza 30 fen. - Cudo\vny lekarz 30 fen. 
A J•ko speeyalnosrer i!! Cudowny los sieroty polskiej w Paryżu 40 ! k „ a OO -Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu wsr 

H 
poleca.ro 83 scy dalą 20 fen. t 

D Na porto <lo każdej książki 5 fen. wie~ej. 
Kuj111ukł 1~n:lli 111.ier :hłądk. 

00 
' Dobry Franuś i zly Kostuś 1 mr. - Dol c 

l.ikier, •I.ur; knainl~ o•J· Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 fen. 
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen. - Eus~ 
chfusz 70 fen. - Oadu-1radu 30 fen. - Qa\\ 0 

8Hwowfc'l.-8yrn1foT. dziarz 50 fen. - Genowefa 40 fen. - Gros, 
Litr llłSicr;nie butelkę po J.68 mr. nogarlicy 1 mr. - Glowa św. Barbary 50 [ ~ 

- łiirlanda czyli zwycięstwo cnoty 40 fen. 

n Zn.stępców µoszukuji; we w!zyitkich ttistorya cudowne~o obrazu 10 fen. - łiisto" n 
miejee-0,voiei11.ch. o Alim Babie 25 fen. - łiistorya o cierpli·~ 

o Gryzeldzie 20 fen. 
o Alb Bauerme1·ster tt!storya o clerpliwei Helenie ?O :en. 00 

• ' O ttistorya o 11 królewiczach 20 fen. - li isto . 
1
" H D RTMUND, Kapellenf!tr. nr. 16. §g o królewiczu 40 fen. - Historya '1 sid;• 

0000 goooococoooo~2 ocsooooo~oooooo b radach zamienionych w kruki 20 fen. -
0000000000... 000000„ococoo storya o Siedmiu Mędrcach 50 fen. - tiistor; n 

o wiecznym żydzie 20 fen. - Historya o Z/o! , 
„ 

1 
...-:amt~. A, szku i Czerwon. 30 fen. - Ita z Togenlmrgu t 

Slan. pub iczno- WWW• \llPVV fen. - Jaskinia Beatusa (z obrazkami) I m, .. 
ści w Wanno do- Jonek i niewidzialne szaty 20 fen. - KrthJwr ~ 

Szanown••m Rodak.)m więzienia piekielnego 30 fen. - Klara ~-O fe: nos.:;r.~ 1 iniejs.zem, iż 
zmieniłem pomiesz
kanie z ul. Hofstr. 
do ul. 

\Viihelmstr. 16. 

w Rauxel i okolicy do- - Kopciuszek. Po·.\·iastka o sierocie 30 fen. ~i 
noi5i:\J, iż nad~zedł Koszyk kwiatów 50 fen. - Kręte t!ro~' 

fen. :....... Królewna Hoża 25 fen. 
Krótka historya dcuowne~o obrazu JO ie' o wa1sn ptrt<k 

na eta„yę Rauxel. Krzyżyk drewniany 20 fen. - J(slaż!ca j 
Zamówienia na perki zabójcach SO fen. - Kwiaty milości ! przyjai r 

Piitz, akuszerka. przyjmuje Józ<fLagódka 50 fen. - Lampa czarodziejska 40 fen. ~ L' d 
----------------- w Rauxcl A.-Str. n·. 1. gendy 30 fen. - Listo\\'nik 50 fen. - Los :1 • 

roty 30 fen. -Macocha 20 fen. - Ma1razyn li h 

prania i wyt.dżymania, 
oraz 

skła(l 
żelaza, 

maszyn 
do gotowania, e.i:ycia., 

"szelkich sprzętów kuchennych 

Zttknpl<•ne rzeczy: odatawiam franko do dornu. 

Za g(}tówkę ! Na odpłatę,? 

S1anisław Jankowiak, 
llERNE, ulica Nowa nr. 35 

Z sv.acunkiem 

J. lł'itnbłaski 
z Schwerin. 

baw przyjemnych 40 fen. - Marzana, bistvr! ( 
bardzo ladna 30 fen. - Męki piekielne 15 fr(; 
- Milowid. Historya o biednym p. ;.,>() ll'rt. { 
Mistrz Twardowski 30 fen. - JvUody pusteli. b 

•Hll89• (z_ob_r_az_k_an_1i_) _40_f_en_·-----~n 

owó«ih <'Z'łład„. Kwity prosimy dać znajomy 
krawlukłch h . . re 

przyjmie vara-z na stałe i zachęc i ć ie do zap1sanr 
zatrudnienie i wysoki\ 1· t Il' 
płtlcę od eztuki. „ Wiarusa Polskiego'' na is c: 

Fr 8foima. d • d • ń 
mistrz kl'&Wie{"kj pa 1 gru zie I 

w LABR prr.y Itulirort. ___ _ --':b 

- · -p,);;a·:,b"~~-o·<l- z-;;~-;- Postbestellungs-F ormular, z 
dzlewezyna kh bestelle hiermit bei dem Kaiser. 

'\Y na·tkQ dt k~ięgar"i 
Tylko ta.,10 Błech się chen Postamt ein :Exemplar der Zeitu~ \\ 
zgr03v.~, które po poleh „ \Viarus Polski" aus Bochum (Zeitunt P 
i P0 niemiecku umlejit. preisliste 128) fi1r die Monate Novernber ,1-'. 

Fr. Józefosłii, 'vc 
HES.NE, Balmhoflltl' 02• Dezcmher 1904 und z.ahle an Abormeni- . 
Księgat·riis. skład galaB- und Bestellgeld 1.28 Mk. ,;: 

teryjey ~ ł_ 

Potl"Ee°bn& od .u.rs.z j i 
dziewczyna ~ i ~ 

która uroni~ g()t.011: ał. 1 "" Q 

pr11e i pruow11ć. .Ale t ~ 
t-ylk.o tttkłs 11iec\\. $i~ " ~ 
zgłOS.Z\, któro ja.2 '" le- Obige 1,28 Mk. erhałtcn Zli habe:.11 b ;;, 
paz~cłl dt1'l:lac.la były i ech . . ,_, 
znBJ' prac~ doMow'\. ełnilgt. 9fl)< 

Fr .J4l'.ef-.l.•. • • „ • • • · , d. • , l 
HEnN~. Bs.hn1'.4ł•E<tr. !J2. Kaisert Posta.ni• . •• • · ·~ 



Nr. 248. Bocbam, czwartek 27 -go października 1904. Bok 14~ 

(OOzienne pismo ladowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone ~wiacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowy 

~ Wychodzi codziennie z wYiątkiem d•i PO\Świątecznycb. 
, Przerlplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
" l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
; Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za inseraty olacl sit ~• wiersz petytowy 1!5 fe11., a ra 
o~loszenla zamieszczone orz.cd inseratami 40 fen. Kt• 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiar11.H 
Polskieio·' nalety frankować l podać w nich dokld• 

& „ pod z.nakiem „t. połnisch" nr. 128. 
~ 

ny adres pisząceio. RekODisów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe· 
•ówłć, czytać I pisać po polsku! Nie test 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
ezyć się pozwoli I 

Z wypadk6w dnia. 
Poseł Brejskl ustępuje~ 

W ,.Ga·z. Gmdz." czytamy: Wy.bory 
uzupełniające do pa;rlamentu niemieckiego 
w okręgu toru11slm-wąbrzesam-chetmrin-
9kim odbędą się w 111ieda:Iekim czasie. Rze

ru: c.mi bowiem jest peW111ą, że mandat posla 
naszego, p. BreJ.skiegq mimo niatiusilniei
szych z:aibiegów i starm1 ze strony Kola 
połskiego zostan.'.e prze·z parlament 1.l!ntie
waznioruym. 

Jak się -dlowiadujemy, zamierza pod-0-
o hrro. p. poseł Brejski złOżyć swój main<l·at 

poselski, z.anim tenże zastanie unóewa!'i;nii.o
ny~, a· zarnlierza to uc:zyn~ć w tym celu, 
aby się wybory mogły odbyć zimą w cza
sie d.IJai wyborców polskich na)dlogodnli;ej
szym i najkorzystniejsz;ym. P.oooi\vtrly wy
bór p. posła Brejskiiego byUry zimą praJwie 

i 
ne 
y) j}~W1I1YTI1. 
ięk Niemcy liczą się dziś z tern, że pcmo

a 1 wne wyoory odbędą się w tamtejszym <}-
n.! kręgu wyborc'Zym w 1bhiskim czasie, orga

wsr niz:uią się, zblierają przedlewsz:ystkiem: hrż 
. teraz pieruiąd'ze na fundlus.z wYIOOrczy i 

e'i czyinią wszrystk-0, co jest w ich sitach, aby 
en. sobie z.aipe:W'fl'ić zwyo:ęstwo. 

ust Po stronie polskiej nrie myśli dotąd nikt 
av o tem, żeby wybory nakżyoiie przy.g-Olto
~; ~ać. A btąd·ź c-0 bą<l'ź cxais wałfoi, ab.y ko
en.1 mitety wyborcze o tern poimyśfa{y, jeżeli 
sto mamy zwyciężyć. 

Sejm pruski rozpoczął obrady 

:~~ wczora}, w wtorek. Sida<l1 jego obecny 
~di iest następujący: 
-- ~ Polaków 13, centro1W1Caw1 96. wolnio
st~r; myślinych partyi rudlowej 25, człoll1ków 
!~.01 • wob:i1rr11yślneigo zjedooczenila· 8, koosefl\\"a-, g, 
mi .. tystów 140, wolnokonserwa,tystów 60, na-
t\lwn rodowy-eh liberalów 74, razem należy do 
.-0 fe sejmu 427 postów; 6 mandatów jest 11ie:La
:e11<i~tych. 
0~1 

• Otworzył ohr.ad'y prezydent I<rocher 
JO ie odczytui.ąc od>powiedlzi W :i1hl-;!!ma1 II i S.Y'J.1a 
ż~a, jego n.a życzmria przesłane z. pio:wodn za

_..::1t_ ręczyn ostatniego. Odi ostatrnLego posie-
05 ~. dzenfa. 'Zmarl-0 8 postów: Herhers (nar. 
yn ~ lib.), dr. Schulz .. Boc.hu1111, (nar. frb.), ThlLes 
s_!v;: (nar. lib.) dr. Moritz (centr.). Reimnitz 
f~ri 1• (,nar. lib.). hr. Sohns (kms.), v. Walidlot\v 
st~l {kons.), v. tteydebreck (koris.); posel Loe-

bell (kons.) zł{)lżyl marndiat z p.owodtu· Jl()mJ
nacyi na szefa kan{;e]a1ryi Rzeszy. 

J~ Krótko za.fati\viictno się z. szeregl:em 
j· różnych petycyi. 

n Następne posiedzenie dlziś, w środe; 
ist~ n~ Porzą·dlru dziennym obract: interpela

cye w sprawie barona Mirbacha i w spra
wie nacisku wywieranego przy wyborach 

_)>rzeą; królewskich urzędników w Saar
f, briicken. 

• 1. Zatarg anglo-rosyjski ma się ku końcowi. 
1ser 
dtur Reuter dowiia.duJe siię , ie rz(fd angielski 

' t11ng1 '"Ysła.ł d10 Petersburga notę, którn zaiwiera 
ber Pewne p.ostulaty z powodu rll3!pa<lu eska.dry 
łetne ?ałtyckiei na Hotylę rybacką, mlaniow1icie 

ząda wystarczającego uniewanmtiernia za ten 
:vał't i mpełnego ,odszkiodiowani.a dla <Jfiar 

llleusp-ra wti edfrw1i ot11ego postęJ)Owa1rni a floty 
l'Osyjsk(ej. D<rlej nota: domaga, sJę śledlzilwa 
Po<l. wamnkami upew!l1iającym.v, że wyurik 
do<:hoozeri spowioduje rząd ros-yiski do -01d
Powie<ln~ch krokówi. 

c.n b·~ ~ _Petersbui;giaai d:ctnosi bimo Laiffairia,, 
.e ·~1n1ster spraw ze:w""Ilętrzmych hr. Lams

t'.#10rr uwfaclomił k'iHcu kolegÓ\\1 ml1nlsberya,l-
.. 

nych, JX)miQ<izy nimi także mint~strn spmw 
wewnętrznych. że rząd udfzieU· ńatyichm~a.si 
zuipel.neigo zadlość oczynrienia, jeżeli amg:.iel
iskiej flotylu rybackie;i stata się krzy.wda. 
Achniralkya o<i'mówiła· wyiaśniei1, ośwtl'ad
czadąc 1:yłlro, że a<lmilra~l Roidżes.tweński 
nie miaif n.ac.z·elnegO' d'.owództwai nad eska
drą baltycką w chwili ostrzel~rwanfa floty 
rybackie!. 

Telegramy. 
W i e d e ń. Zgodzono się ,na żądania księ
żnej Ludwiki Koburskiej w sprawie pono
wnego badartia }ej stanu umysłowego, któ
re nastą.pi w Paryżu przez psychiatrów 
Magnau'a i Gomier'a. 

A s kh a b a d. Emir Afganistanu ka
i.ał zamGrdować pretendenta do tronu 
Sirdar Abdul-Maszid Khana, chociaż tenże 
oświadczył gotówość służenia emirowi. 

Bremer ba fe n. W wtorek od'płY
n~ł parowiec nWillehad" z 830 Japończy. 
kami wydalonymi z Rosyi. 

L o n dy n. „Standart" donosi z To
kio: Trzecia pożyczka wojenna jest bar
dzo popularna. Lista wyłożona dopiero 
tydzień wykazuje, że pożyczka w samem 
Tokio pokryta. 

L o n d y n. Ambasador rosyjski był 
w wtorek przed poludniem u kierownika 
angielskiego urzędu dla spraw zewnętrz
nych Landsdowna w sprawie zatargu. 
Obecny był także czł-Onek parlamentu z 
Hullu i inne interesowane ·osoby. 

Król i Królowa wysłali datki pJeniężne 
dla ofiar napadu. 

Krai cały iest ogromnie oburzony na 
i tak już znienawidzoną Rosyę. 

P a r y ż. Namiestnik· Ałeksiejew ustą~ 
pi niezawodnie w czasie najbliższym. 

Hamburg. Parowiec .,Gertrud 
W oermann" odpłynął z 20 oficerami i 375 
żołnierzami do południowo-zachodniej 
Afryki. 

P a r y ż. W radzie ministeryalnej o
świadczył Cmnbes, że w sobotę dokładnłt.\ 
określi w komisyi zapatrywania rządu w 
sprawie rozdziału kościoła od państwa. 

L o n d y n. Z Cardifi'u depeszuje Reu
ter: Parowiec rosyjskJ „Esperance" obła
dowany węglem dla floty rosyjskiej, i.a~ 
czął tonąć w wtorek po południu. Ste
dztwo wykazało, że okręt był rozmyślnie 
przedziurawiony. Ładunek przedstawiał 
wartość 2 milionów marek. 

Polacy na obczyźnie. 

Wezwanie do matek Polek. 
f ·i ck e I. Zgr{)za stuichać,, gidy •e

które matki Polki posluguią się w r02fno
wie ze Siwemii dlziećmi niemieckim Języ
ki.em. Słyszałem, jak pe\v~na Po.!Jrn powrie
dzj'.ata!: Ach, mD1je dzied tak do Pol'ski 1111ic 
po\vrócą, t ·01 ni.ie jest pofrzebncm, a!żeby 
po polsku 11il111ialy mówić i czytać. ()j ! my 
lne jest takie zdanie Matko Po'l'ko, bo nie 
pamiętaide jak ciężk!i ra:chunck mu1side 

zdać przed B(Jigfom za wychowanie wa
szych dzia:tek. Choćby na, oł>c.zyź.nl!e dzie
ci •nasze poznstaly, win1ny być Polakami. 
Ody ty niatko Polka będziesz diz!~,e{:kll' twe 
mu \V1µzj.ata zar<l!z od kolebki mJtość d.OI ję
z:Yka piol&k:rego·, czy gdy będzresz u-czyla 
w połskim języku czytać ,i pisać. g<ly bę
dziesz, je uczyła n:asziąi drogą a. dziś w i kaj
di~nach jęczą.cą ojczyznę nt!lować, wtedy 
możesz być p.-ewną. n z dizieckai twego bę
dziesz miat.a pociechę ,r z dumą będ.'7iiesz 
mcgfa p.owiedzie:ć: otóż powiłam to <l'Z1ie
cię moję na obczyźnie,, a jednak ooo od~ 
dycha d11chem polskim, kocha W'Szystko, 
co1 polskie, a tę mitość to jai wp.oifami w 

serce mego dzieckai. Przeciwnie zaś, .ieśłi 
będziesz: dziecku twemu wpaY.ala odi ma
le11kości obce obyczaje, jeśli będZtiieszrm
mawiala z niem po iruiemiecku, wychowasz 
dziecko na wroga narodu połshlego. A za
tem: Rcxlaczki, wycoowu}cie dzieci wia:sze 
na 1gorących polskh~h patryotów. 

Jotem. 

Zgodnej pracy potrzieba w Ewing. 

Ev~ring. Mursimy bardw wb-Olewać. że 
są tu w Ewingu Rodacy, którzy chcą 111~by 
to innym przewodz.ić, a sami' gazety nie
miecki!e utrzYtnu.ią, a garzety polskiej, to i 
ze św~ecą byś u nich n1ie znalaizt. Taicy 
lgną nai ka:i:d'ym kroku do niemczyzniy, 
modlą się Po ni.emfrecku myśl!ąc pew1nje, że 
P.alll Bóg ich polgkiej mod1lltwy by nie WY
sluchal. Doprawdy., że to bardzo dla· nas 
upokarzające, że P<).la>koiżercy nas prześla
dują, ai niektórzy Pol1acy li'żą łapy isw;ych 
oprawców. Nam tu w Ev.'ingu: trzeba 
zgoid!nej prncy, a :\\"SZystko llJyśmy osią
·gnęli, bo n.as tu wjelikai gromad1a. Gdy się 
jednak któdmy, gdy jeden idzie w p1rawo, 
d'rugi w I ew0i. t-01 rniemcy• z 'OO'S szydzq i 
Clńeszą sj.ę z teg{). Porzućmy więc te nie
sna.skL, wyr211ćmy z d:om6w; mszych pola
kożercze gazety, a zapiszmy sobie garzetę 
polską, np. ,.Wfalfli\Sa Polskiego", to Will.et 
zigod!a wśród .nas zapa!ruude, ai to spralwie 
na'Szej wyi<lrzie na 001bre. Szczęść Boże! 

Z. i G. 

Hamme. Do1n-0szę ze smutne.m ser
cem, iż w nied'ziel.ę odby~y s•ię u nas aż 
dw'a pogrz.eby na•szyd1 Rodaków, a żaden 
z nich nie był w towa·rzys.twie polskiem. 
Gdyby byli w na'Szem rowarzystwt:Je, była
by ich nasza chorągiew na miejsce spo
czynku wie·czncgo ()dprowad'Ziłai i przy 
grobie bylby im mia.t kto zaśpiewat „Wi
taj Królowai", a tak ueden z nii.ch by.t pGcho
wany bez uczesiniczen\ia chorąg:wi, a1 te.go 
drtl'giego QdprowadzHa: ch:ora;gtew z. fabry
ki z ,,Buchumer-Ver·eiin", g®:ti:e prac01Wał. 
ZmarN byli młodzi' iesz.c.ze. Jeden lkzył 
36, drugi 31 łat. 

Kochani Rod'acy, p-0rzućmy tę opie
SZialo.ść i wst.epuimy do nasziych towa
rzystw piOlskkh, tam jest miejsce dla nas·, 
a 1tie przy ka'ftach ·i wód.te. 

Wierny Tomasz. 

Freseubruch. Towa·rz~~st\vo św. An
tonii.ego w Preis·enbruchu odby!b swe ro
.cztne zebranie dni!a 9 paźd'zie:rnt~kai, n.a któ
rem dlo 'T1<01we,go zatt"Z.ądu obrnni :rostruii: To
masz Jailmbo:\vski, przew.; Tomasz Pul'lCM
niaQ\:, zast.; Frnndszek Rusiirtiek, sekr.; 
Tgn.a-cy Toprowocz, zo:st.; And:rzei ZJiędak, 
kasyerem; Wawrz.yni·e·c 1\aibu.ra, zast.; J 6-
zef Wakzak, biblioteka·rzem; J.akób Dun
daj, z:ast.; fan Krzekotowskli1 •1 Pratnc. 
Smektaitai. re\vliziorami kaisy; StalnJslaw 
Celka, chor~żym; Pr.andszek PurmaJ.ll~ak, 
zast. ;M.airón Pa2l0la i Stani1staw Kaczma
rek, awstentami chorągwfi; Józef Matu
szcz.aik, 1~ Wi'ktor Raita}czak, z.aist. 
Pr. Rusnek, przew. T. Jaikuoowski1

, se:kr. 

Zachcianki germanizatorskie. 
Z okolicy tteme donoszą nam: Pe

wne dz;:~wczę polskie, które od niedarwna 
przeby.wa na obczyźnie chdat-0• iść oo spo
wiedzi p-olskic.j, co kaiżdy rozumny cz1'·o
wiek z:a zwpetn,;·e uzma na1turalne. Inocz(!.j 
jedna z tutejszych nau'Cz:ycielek. która do
wied'z.awszy siię o tem. porwiied'z~atla, że to 
„Einbildull'g" - przywiiidzem.ie. Oieka:wa 
to musi być ()kaz dafczkato~:·czki, którai nie 
umie, albo rncz.ei pewm~e racz.ej nie chce 
pojąć, żie tak ważnej sprawy, jak spowi·e<lź 
rn!e należy lekceważyć, iak t() ona ucz:yrriła. 

Przy tej sposobności proszę rodz.i.ców po-ł
slci ch, aby d!zieci ich tylko po polsku spo-
\\tiiedź o<liprarw.ialy. Chuchrak. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Jenerał Sacharow depeszował do Pe

tersburga: Wiaid0mości o wałkach w no
cy na 25 niema. 

Tak więc odi 19. paooje spokój 1w Man
dżuryi, z którego korzysta6ą obY'(twiJe stro
ny, by się przygotować dlo ill.O'W'ej wailki. 

,.Petit Journal" donosi1 z Muk<ienu: 
Wiadomośoi1 prywatne z Mukd~n op.\e
wają, ż.e icentrum· ia'POńskie rozpoczęlo ru
chy zacZJepne. Japończycy mszyFi rnaprzód 
na ca~etj linib. 

Ukaz carski z dnia 23 października 
mianuje Kuropatkina naczelnym wodzem 
wszystkich sił ląd„wych na wschodzie. 

Marszalek Ojaima donosi, ż.e straty fa„ 
pońskfe w bitwach nad rzeką ST.a wJ~oo
szą WI zabitych, raUJnych ,i zagjf.n~iionych 
15879 łudzli. 

Według .wriaJdoanośd chińskich zaionę
ta Pod Portem Artura japońska! lód.i torpe
dowa. ŻOilnJeirze obieg.auący twJerdz.ę cier
pią wiele wskutek paioojlącego mrozu. Nie
mnie.i daje się we znaki' zimno za~adze Por
tu Artura. fapońCZY'CY atakują fort Er
lungszałll. 

Dżo'l1:ka z A.ntungu przyniO'Sta: wiado
mość, że 8 jaPońskich maigaa:.ynóv.r spa.
Iilo się z zaipasarnń. O&lień trw.ait 2 dni. 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol

skich kupców ł przemysłowców. 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Grudziiąd:z. Zdsta:l tu n:ai nmm powo
fa111iy do żyda ,.Sokół" p0 6 letnliei przer
wtie. Zapiisalio siię -zaraz na zebrairri'l1l 29 
czitornków ćwI1czących i 32 n/i·eczyn(lJIYch •. 
Przewodniczącym ob'ra'.no p. Cai!bedcieg01, 
teg10Ż zastępcą p. l(aizitmi'erza I<lizfińskiego. 

Z wannińskiej dyecezyt I(s. kiapelan 
Franc. P()łoms.ki ze Stareg-otargu prrenUe
siony iako1 proboszcz mis:Yffaly db fańsbo1r
ka, ks. kaipelain Pawel I(ulrbjew.eit z N:iem. 
Dąbrówki. do Sta•regotargw, ks. kapelan· 
Wojciech Prothmaimr z Olotowai do Lau
tenn a: ks. dr. Maix:. Me'liinertz ustatniO'Widn~i: 
kapela~1em w Ol<Ytowie. , 

Z Wiei. Ks. Poznafaskiego. 
Poznań. Referaty .nw wiecu, Polek b~

d'ą n~tęl)Uiąiee: 

1) O reliroiinem ri1 moralnem wych10wa
rniu· diziecii - p. Marya Palędzka. 

2) Polka w mdzi111ie i w sp-olec.ze11-
stwie - p. Zclia St<liS'ińska. 

3) Kobieta iako żdna: i" maitka - p. 
Wiill<tiorya EwaldOwa· z I(-0zkhgl&w. 

4) O oOOw\iązkaclt obywatelki z:i-em
slciei względem hl{lu - p. Witoldowa 
Skairżyńska. 

5) Naisz.e st(J'suuki miaisk:ie. 
6) Sw6i dQ sv.ieg{) - p. Maryarnn;a Ma

gerowia. 
Z, Wierzchucina pod' Koronowem pi

szą: Pam Cza·nnowsk~ spólnik w iuilOIW1ro
cfawskiej dyrekcyi parnelacyineil, a milałJ1o
wide panów Ziótlmws.kiego i Jakubaw 
s~iego, sprze<liaJ przed okofo 8 laty srwt>lj'ą 
wmeś w Prusach znanffi11'U pomocnikowi 
komisyi koJ.ontizacyj.nej p. Kr.onthal'()lWi z 
Bydgoszczy. 

• Od ~ego \\~:ąt patem folwark pozo
st~ly z większych dóbr, jakie komisya ko
m1sy<r kolonlza'Cyjna rozparceknn1·la w· po-



wJecie bydg.oskim, nazywającą się Pop'.e
lowo. 

To Pop:ielowo p. Czamowsk~ obecnie 
także parcelu1e. Z czy~ą pomocą, nfJ:! wiem. 
Równocześnie jest w dyrckcyi: parcelacyj
nej w lnowroclawju, 

Folwark rentowy Minikowo iuż przy 
Starolęcc poo Pozn<Uriem około 3000 mórg 
<>bsz-aru, diotychcZ'asowa wlasność westfal
czyka p·. Stci11brtick, przcsze<ll mocą. kup~ 
na wlasność dornu ba:nkowe:;;c Dnvęsld l 

Lau1gh.::!r. 
Poznań. Czytamy w ,.Dz. P:ozm.": 
N1eslych.a.1n.e ! W mieście naszem -0-

siia<ll z d>nucm dzisiejszym p. dr. f'ra1nc.isz.ek 
Schrodier, polak,, lekarz-dentysta: z G~ai1-
ska1, i zamieszka·! przy u1icy św. Marc11na. 
Zaniirn jeszcz;e p. SchrOdier przybył do P-0-
znanCai, ,,Posene1r Taigeblatt" .a:glosit mu ta
kie .• ,p.okcenie": 

·„B<:tcmość iniC'mcy! TechnJk dent~
stycz111y ( ! !) franiciszek Schroder z Gdan
ska sprowadz'it się do Poznalt1'ia J: mi1eszka 
p1rzy ul'icy św. Marc.hva m. 57. P. Schro
jest, jak ·n:am dQmos.zą IJ'()la.kiem, byt delega
tem z Odaflska: Związku porsldch towa
rzystw h1d:c)'wych, jest czloinkiem t<l•Wairzy
stwa , .Jedność" w Gdiaflsku i w OKwic. 
Jest także płacącym członkiem kilku towa
rzystw wspieraiących, na1e:żia1l dlo zafoiy
cfięli g<lańskicgo polskie.go Ban1ku lu<liOwe:go 
i jest czlonk'.iem rady nadzorczej". 

Tyle ~,P-0scnc:r Tagieblatt" J alk1i1c:ż to 
haniicbnc ! „Polecenie" takue wystarczało 
zupeJuire, żeby p. dr. Schr6der uma1rl' Zr ig~o
drn, .gdyby chciał fkzyć n:ai Hentelę me
mli'ecką. Me on wcai!e '!la nJią. nie 1i1az,yf, jak 
to prze.w:<l'.yiwaili ci w Gdaiflskrn, którzy tak 
wstrętną odegrn]i rolę,. ~nformu!ą;c ~.P101s. 
Tagebl.". Wi•ed\ziait o tern p. Schiroder, że 
:go w Pozn.amiu truk!ie spotka: pawHia1nie ze 
strony niemiedder, gdyiż mUI ju.ż z:aipo\vi1a
darno przy opusz.czam1iu Gdaińska, gdzie 
.istt0tnlie hyl wybitnym poh11knem-oby:W1at.e
lern i. m<lakom o<ld'at ustugi. W szystldch 
uslug „Taigeblatt" niie wyHczyit. Jest 1ich 
wiięce-j. 

Anli nóe przypuszczat Q'rg;an· pólmz:ędo
wo-hakatystyczny, ja!ką svmim bouikmem 
wyr~ądz:irl przys.l.ugę p. dlr. SchrodierowL 
Dozina on nfezawodlnie p.opairaiai W1 P-0rz1rua
n1iu. Sarm iedniaik bojikot jes.t wprost wstrę
tny. 

Osieczna. Stowarz.yszeniie. katol1i!k.ów 
niemi•eckich postaralo się u wla<liz.y diuicho
wn.ej, że odtąd w ki0ście1e parafialnym od
bywać się będztie d!~iewięć kaiz.ań ·111iemi1ec
:klrch, w ciąrgu roku. J eśl!ii katoPky-:pol.aicy 
na czas tego kaizanira ru:e wyJdą z kośdiWa, 
to ksrią,dz kiazać będzli·e: WlOblec p1ra1wtlie pu
.sty:ch taiwek. Katolicy 11Jiemfoocy w OqJa.tf1-
sku hmtrnem wychoo'Zli:li z kośdiofa św. M.i
:kolajai, gdy siię wz;poc.zy1na:lo kaz.ainliie pol
~ue. To też polaicy niechaj kh naśla1dują. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Mystowice„ Grnmadna u1ciecz'.ka zbi'e

gów woi1skmvyich 'Z! RosY1~ przez: tuterszą 
gra1JTi'cę kwitn!ie tu obecnie tak, .1iak n1~gdy 
pr:zedtern. We czwartek r.a:.nio prizy;trz.y
manio w Moo1rzejow1i1e tuż p.od1 Mysrowiica
mi 20 z,biegóiw, których wfad!z·e rosyjskie 
powńą;zaly. Z Milow:iic na.i p.ogrnnlicziu P'Ql
skiem dochodzą pogloski, że tam r0śmiu 
zbli·egów wojskowych ziast·rzdomo. Opo
dal stacyi Granicy udeklo w środę do Oa
Jkyi a ztąd dale<l w śwfat podbbITTJo okoto 
100 zbiegów. 

Na listopad i grudzień 
zapisać rnoiżna . 

, ,Wiarusa-~ Polskie.gO''-
na każdej poczcie. Pl.ad s.~ę zai te dwa 
miesi ące tylko 

1 markę i 28 fenygów, 
za co codziem11;·e listowy ga1zet~ przynosi. 

1 , 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Z Kamemnu naickhodzą wie

ś'ai niepokojące. Z tego powl(}d!tli zaim~erza 
rząd tambejszą poUcyę · wzmocnić o 500 
chfopa. 

Z Austryti. W nasz.em Kol!C piolskli'em 
ntie braiknie pos.tów, którzy utrzymują, z 
1nai:1W1nością, żie stroJlll:li'ctwa niemfockie Izby 
·poselski·ei ruie są usposobione wrogo dla 
Po!a:ków i że dla te.go K.o~o pioFsk·ie może 
za:wrz:eć sojusz. z le!Wką 111ietmiecką. Na 
dowód:, jak diałece owi poslowńe tudzą sie
bie i spoteczeństWQ polskie, prz.ytaczam.y 
stres:zczeinie airtykulu p. t. „Czamn:y, i 'bia
Jy orzel11

, wydnrkowarnego w lattnach 
d;ziellrit'k.a „Deutsches TaigeMattH. 

ów dz.ienniik jest organerrn wie
d'ei'1skim stronni-ct\va ludowego rn2-em~=-c
kiego, partyi nail:iczniQiszej w Izbie i uwa
żającej się za stronniictwo, zdolne do obję
cia rządów. Jej glównego prZYTWódcę, clr. 
Derschatte ·wymieniaJą ciągle jako ka."1dy
data do teki spra\v1icxl1iwości. 

Artykul zaczyna się od przesadnego 
alarmu, że żywiol polski w Pru~ech musi 
zwycięsko wyjść z walki·, v.:iyidane~ mu 
przez rząd pruski, jetż.elti ten rządl będzie 
prowadz.Ll ową \Val.kę w taki SPosób, jak 
dotychczas. A zwyci.ęshvo żyrwiolu pcl
sikiego w Prusiech nie może być oboiętrnem 
Niamcom austryackl:m. 

Przeci\'\-nie interesy niemiecikie w Au
stryi wymaiga~ ą zupełnej wgtady polsko'Ści 
w Prusiech. Trzeba to sobie <lobrze zap3..
miętać ! 

Dlai czego, zd1a.nLem •O'rgan.11 1u<lowcó\\i, 
niiemieckich w Austryil, polskość w Pru
sic.eh nie potrz.ebud·:; obaw.iać s;ę wyd!a1nej 
przez rząd ·walki? Bo rząd pmski: 111ie u
ml!e spopulairyz()IWać owej wafki· aintypiol
ski1ej. Ludlność n;'.·emi'eckai Ik1! prusiki'ch kre
sach \V.sichodn!ich n~e i1dzic z, rządem \v, tej 
w:alce, poiniewaiż' rząd nde umile porwać za 
soibą caircgo 1111rodu· nieiITl):ecką;ego. W ailka 
rządu z narodem nigdy nie morie wydać 
tak;·ch rezultatów d·01datni:ch, iak walka! ma
.rodu całego z ·cailym naro<lem. 

Zresz1tą rząd pms.ki rnie o.dzinaicz.a. siG 
konsek;wencyą.. Pewnego d:rn'ta: · rządowi 
będz:i1e potrzeba kilkwnastu gto.siów do prz.e
pmwadz·eni1ai te.j, albo owej uistaiwy. I wte
dy kupli' gl'osy polskie zar ccITTę ustępstw 

dla Pola:ków. 
W1reszcic - jak tw1i·erid'zE orgia:n p1p. 

Prad·e·go Kali'sera, Dersz1a1ty 1i1 inny.eh przy
wódzców niemreckich w Austryli - rząd 
pruski jesit w g·mnclie polowicz111yim w sto
sunku ·d•o Po.haików. Wstydz.L się tego, co 
wbt Wszystkie roz:porządwn1i1a urn: wsch10-
dziie na!zywa śmd'k..ami ku poldtrz:yma1niu 
niemczyzny. - Nic fałszywego, ja.i to 
mia1no. Po oo ukrywać prawdG? Rząd 
pruski ma obow1ląz.ek ni.e tylko podtrzy:my
wa1nia Niemców 'na kre'Sach, .a•l'e wręcz 
rniemczenic:i Polaków, zge.inrnanizow1a1I1ia1 ca
go wschodu Króle'stwa środkalmil rjaik naj
bez:wz:ględnJ.ejsze.mi.. Tr:z;eba1 rn~eprzyjac.ie-
1\owi - woł'ai „Deutsches Taigeblatt" -
oli:warcie wypo.wi1edlzieć woj'nę. Wszystko, 
.oo się teraz. robi, jest .ct1ziet~m polow1:icz
nem ,i nie l()diczutern w sercu. Kto wie, czy 
rząJd' soihle n1ie myśDn, że mo1że będ1z:ie mu
siał jeszcż:e nie raiz jeden po.stwghviać się 
Polalk:ami, a więc trzyma sobUie fu11teczikę 
dio odwmtu. 

BrutaI:ność tegu artykuitu hiue w oczy. 
Jest toi przeC'i:eż brutaLność, l()'bradmwa.na 
nie ma pmskiah. lecz na austroi-niemieokich 
czyiielniików.. Komuś z BerUi·rna: w proroz.u
mi:e111iu z Lu·dow.cami aUJstro-ni'elmi'cckimi za
leży na p•opcbru:ęciu mia:s n:Iemie:ckiic1h w 
\VI Austryi przeciwko P-olakom, tem ba·r
.d1zi1ei, że ospa.rość sipoleczeństtw:a po.ls:ldego 
w Austry1i wobec prowokacyi i a-taków 
niiermlieicl\lich wręcz, zachęca haka.tę d'O mz
picYczęcia 'k.aim1painitl. antypolskied. 

Przedstawidele po.Jscy w sejmi:c i ra
dz\ic pail1stw.a mu1szą zabrać się do jawne
go, gtośrnego kon.trolowarniai a·g;ita:cyi ha:ka
tystycz1nrych w Austryi. 

z Austryi. Wśród Ni·cmc6w austrya
ckich od.ciernia z.achowa\vczo-katoni·ckic,go 
po-w1stala myśl zaifożein<lar str-ornnktwa, iiwa
nego cemtrum n1iemieckierµ, wzorowane.go 
na centrum parlamenfo ndemie!Ck:iicgo. Ini
cyatoreim tego prnjektu uest glów1n1l·e. dr. 
Ebenhoch, poscl do Rady Pal1s.h.rn 1il staro
sta 'ktaJmvy Górnej Austryi, polityk W i ka:ż
dym ra:z:ie wybi;tinie.jsz.y, niż inni tuzi)nkowi 
r1'a tawka'Ch lewicy. Prt{)jek't{)daiwcy uśmie
cha si:ę myśl siku·pieniai p(Jd jedn:ą cho-rą
·g;i:e:w żywi10.f 6w katolickk.h, pod! wz:ględem 
narodowym woli:1ych oct: prusoiHstwa. Ta 
partya - ]C's.t to życzeTIJ:em I1!aj1gorętsz,2m 
zakl'żydeLa - m:airahy tworz,yć j'QZ.yczek 
u w1a,gL Przechylarni1ern ·się rnz: na.i lewo„ 
to znoiwui na prawo mogtaiby <l:ocyd101wać 
o loSJie wniosków. o przeblegu kaiżdej akcyi 
pioili'tyczne:j, o bycie atoo upadku ·gabinetu. 
Trwd!no sądzić, cz:y pmjekt 'Sl:ę pnwl:edizie. 
To pewina przieJcieiżl, że dziisieilsze ż.ywioly 
ikatolicko-zachowaiwcze nai la'\vuch ·nfo
mieckich Izby poselskiieJ są rozbite., luzem 
choctząc·e, nic maj.ą orgainLz:acyji nal1:;żytej, 
ale też i ·nie mai:ą jasnego, śc;iśfl~ sfcrrmuro
w.amego pmgramu. Są ta grupki' nf e wf.e
d1zą·cc, czego chca., za co i przedwko cze
mu mlalią walczyć. 

Klub Centrum katot:·ckie w Izbie pGscl
$1lcreti od.'by~ iuż po~ie<llz.enie pod przewo
dnctwem dra: Kathreiin,31, starosty krajQwe
go w Tyrolu. OWQ oosied:z.enie tyczyło 
się projektu Pol~c.ze.niia kłu-bu centrum z an" 
tysennitaimi w jedno stmrmichvo. 

UchwaJontO rezolucy~ która wyraża 

przekonanie., że takie po:ą.czcnie byłoby 
bardzo po-żytecz~ne tak ze względ.0w wy~ 
znaniawych, ja-k i ze względów poi:tycz
nych. 

Z f rancyl. W rozprawach w Izbic 
poselskiej nad polityką antykośc:Lel!ną f'ran
cy.1, o której _po krótce rdonosiF:.śmy, tlub
bard1 socyalistyczny radykał, U\.vier~J, że 
krni praignie WL)dz;ialu miedizy K.ościolem 
a paf1Stv./em. Mówca z.a1rzuoa Com'besowi 
i DelcarSsemu slaibość w obec Watykarn1; 
naD~żafoby wypowiedzCcć konkrnrdat z po
wodu sprawy biskupów w Dijon i Laval. 
Rz.ąd p.cnvini~en dać a1niC:ya1yv.1ę w sprnwie 
ro.z:dzialu m'.ęd'zy Kośdolem a pai1stw1e1In. 
Engeraud1, nacyt0tnalista, prag'rue, aiby przed 
Ulchwałą rnrd tym rozd'z1:alem urządzono 
p.oWszcclmc ,gl{)SOWanie narodu nad) tą 
kv.1estyą. Prezes m:ni1stró'W1 Combes <l
świad.cza, że z1ajścia z, bi:s.kupam11i' wyka,za
ly niemotżłiwość podtrzymywanih kanlmr
daitu. Mówca przypomina w~zwanfo \Va
tykainu w1ystówwan2 do· b1skupów w La
va! d D:lion, a:by pomimo za!ka:zu rziądu 
przybyli- do Rzymu. Przez to Watykan 
wy1tt:źn1ic dowi·ooJ że nic zwa1ż.a nai konkor
dat am.Iii na pirai\va: Frnncyi. Rząd żądwl' .od 
Watykanu cofnięcia ll:stów, wystoS()iwa
nych d:o obydwóch b:1skUJpó1w. Pondeważ 
rnąd nie otrzymał zadi0śćuczynienliai, prze
to oid'w-0fat 1xYsla, ustan:a1wi101nego prz:y W1a
tyka1nie. Po preze.sile mirn:stróiw zabrał 
gł-os J<,i1bot. który P'O'\v1:edz1:ał: MówcYj .. któ
rzy przcmawiah przed' Gornbescm, tra:ktD
w.ali tę spral\vę po•wa'żrn'.e, Combes zia1ś, m6i
wi.J leklwmyślnie o rzecza-ch Ś\v'11Qtych. 
Jest on teologtiem, który zabląik1a1f si'.ę w 
pO'Litykę. Ody IVbot potem po•róiw1ny:wal 
Combesa z Bourgeois. za wolał Combes: 
„J.eż(;fi1 pat11 mniemasz, że mn~ie posta'\v1:·sz 
w prz.cciwi.eństwe do Bourgeds, to ntaida
remnie pa1n 1.Si:ę trudzisz. 1i cza1s trnclJsz''. E~.i
bot odpow1iaicl:a: „Wolno prz·edi1e.Z v.rypo,
wfodzieć swobodinie SW()11e zdami:b". Na to 
COJmbes: ·~ Ta1k, swoibodnJe, a1e nie zu
chwaile !" Rihot natychrnfa1st 01puśdl m6-
wruŁcę wśród poT11ownyich oklasków waiwi
cy i ce·ntrum. Combes chce zabrać gk>s, 
ale prawka i centrum mu przeszkadzają 
hal:tasem. Combes udaje si·ę do marszał1rn 
i riozm.a:w1:.a z. nim. Mairszalek potem -0-

św·fadcza, 'że prezes 1rnÓr1irstróWi oofa s.wioje 
sl0twa. Ribat ruastępnie wchodzi znmvw na 
mó:wlnile.ę wśród okl1as.ków prnwicY', .cen
trum częśai lew;1cy i mów~ ·dailicj: Nie 
COlmbe·s ma prawo znieść kl{)l11kord!ait, chy
ba parlame:nt. Ze S'ITmtkfom w ser:cu zgo
dlzi1iśmy się na odwolaniie na:s:t.ego1 posta. 
f'rnrucya nie może 'ZTywać sw-O!ich stosun
ków dlo st-0licy św„ Rząd sam chciał wry
\v,olać niepor:ozumlernie i za to iest od:po
wJoozial.ny. Ja 1i' mo;i przyjaci'.~ele jesteśmy 

przeciwni roz'dizdalowi pomi1ędzy I(ośdho.łe:rn 
a pańistwem. Nie motżemy pochwafać 1po·
Viltyki TZąidu, nii,g<ly ta.ldej odpowied~:raJ.lnio
śoi na siebie ,nii.e weźmiemy. ( Okla:S'l\li na 
prnwicy i cenrtmm). P~tern zamkmJęto ·dY
skusyę i· przedloż•onio kri11kai \v1rn:osikćl\v. 
Przyjęto 325 ·gt.o-siami prze:ciw 237 ·w:nios.ek 
ze strony radykafoych reprnblikantów;, po
chw-alauący ośwriaidczeni!e rza,du .. 

Z Rosyi. Czy ks . .1Vlli1rnb otwie'rn no
wą epokę? Pozi0mie ta...!.;: 'by sE ę wy<lal\Vl'l.
lo. Pierwsze j121g0i kroki dowodzą). 1że pa.
szcdl on inną <lmgą, niżeli jego poprzedlnilk. 
Przedc.'\vszystkiem us.'2:naJ z rr:(nl'sterstwa 
miijbkższych przyja:ciól i1 wspóJpracmvini
ków Plehwego; następnie z.rzekł Sl'.ę wila
dz.y w sprnw1a'Cl1 pio,Jic.yjnych1. ()ld1<l!aiiąc 

caly ten wydzial jeinernlowi ~ydzewski·e
mu. Trzebai zaś wfodiz, '.,eć, 1że <loltychczas 
m;:nister sprnw \VCW11Qtrzll1y:ch byt tatkżl~ 
·szefem 1Ż!a1.11rd.1armów i czu1\vaJt nndl wyszu
kliwarniem i; ś'Cigantiem plrzestępc6w' p.o~·tt:y
cznych. Stąd poichndlz:.la jeigr01 w~ielka wla
d'z.a., ale także wielka r.!'epo-puilc;.1;111t{}ŚĆ. - Ks. 
Mirski, który jest może P':erw1szym· w R{)
syi m!1n1:strcm ]:czącym się z opin~ą pu'bli
cziną, prngin.1:1e u1nrknąć oclfomi. jakie mimo
wofii sip.a<l'a na naiczdnl'Jca wtadzy p0Fkyj-
1I1ej w p1af1s.t\Vie des.potycmem:; - jest to z 
pew.nością w obecnych wamnkach polity
ka roztropna. Nadpierw ho:wiiiem zyskuj.c 
popuLE!!rruość, a pio'\\r;tóre un:ka 1111~ebez1pie
czeństw, polą:cronych z urzędem szefa 
żandainn.ów. Rew"lOlucyonti śc:i nib madą juiż 
żadlnej raicyi n1astawać TI'3J mfal.iistra, który z 
represyą J)()•hltyjną niema n~c wspólinego. 

Oprócz. tego ks. Mirski zdtiąt karę wry- , 
'Zln.ainia: z kibku wyb.itnych dzfaAaczy ziem
skfrch, których Ptehwe prześladiowal mDtic 
zaiwzięc:iej ani.lżeli oocya-łistów. Powrócq 
zatem do swy;ch rod~i:n m:ęctzy innY'tn pp. 
Martynow ·i W en<lyk()JW'., cZ'l'OnJmw:ie wo
roneskiiego ziemstwa, którzy w swo6m 
czasr-e nara".l.l:H siię na grnriew wisz.e:chpotęi
neigo mitn:i1stra, rozszerza}ą-c dz.iaJatlność gu
bernialne.go komitetu rolniczego i WY1Stępu 
jiąc w obron1e sz1k6.f luidlOwych.. Powróci 

a<l:wokat petersburski Perewiiercew, ooru1y 
tutejszy <lzialacz " Ś\\·iecie prawniczylJll i 
powrócą przy1w6dzcy s:ilachty twer.skiiej i 
mosk·iewskieJ, stanowiący jądro t. z.w. kl()\I1-
stytucyonalistów rosyjs.kch. W&locwie 
ks. Mirs.~i pragrn:e zbliżyć się do tej grU?Y:, 
która obejmuje nafiszliacllet.n/i.e,fsz,e umy:sly 
Rosyti i jest daleko szczerzej postępowa i 
europejska. ainiżeli iinter:gerucya n-n'ieJSk:a, 
rekrutująca się w Zlllacztnej czę.ścl z po,p;cl
w:iczów. 

Inine driobn:e ul~i Ś\\1:adCZ<i także '° iod
m:e:1nych zapatnnwamfach rządin na stG
swnki społeczne. I tak: ,.Związek 11t~ra
tów" zanrlrnięty jeszcze przez. SipC.:aiginia, 
zo,staini'.e \vskrzeszony; ir.(rn'.ste.r ośwl'..aity PO 
Z\\.-olH student{)m d:Orpaickim nos1:ć d,:JJ'vvne 
odmakl. i czaipkil, a wreszci~e poziwolO\rnn na 
wydawar.Ilie k1lku p.ism lhtews.kich. 

W szystlw to ra:zem ni:e stanowi1 ie
szcze nowej ery, a oz.nac21a tylko os.laib:e. 
·me dotychczasoweg.o systemu, który zre- ' 
sztą nru dfo1g"O <j: tak nie dałby się utrzymać. 
A!ie tto pewna, że gdyby Kuropatkiin · o<l'n~lós! 
sta1110W1cze zwydęstwo1, reaikcyai w tej 
chwrn pod1niesie gl1owę, a klikar c1\VlO·rSilco
·cz:ynl{}Wnlkza z. no\vą zap.irniętaJośc~rą. tłu~ 
m!ć bę.dzie wszelkie objawy S\VlOhOO'n'Ctgo ' 
życ.ia. To też rozumni· .i paitryotyczni Ro
sya.nie są w tern przykrem poteiżeniu, że 
nt'.e mogą życzyć pmvodze.ni;a rosyjslcell1lu 
oręfo'.\v1:1 , bo rzteczy taik stiojąt, że na poliach i 

Marrudlż1rryi walczy o s\voj.ą przysz.l1ość n~e 
naród rnsydski', ale kamairyla, która go gnę. i 

bi. 
Stano\vri•sko ks. M·irs1kiego nie jest wca 

lic taik u1gmnt·owane, jaJ-;: s:ę na ioko wyda:]e. 
Ma ·m11 mi: d'\VlOrzc Ecz!ny.ch 1r l)'J.tęilI1ych 1 

przeciwników, a nawet po-d·obn•OI prze'Szedl 
Juiż niej·edno sta:rcie. Do ·dlym· syi1 jeidlruak 
j-esziez.e się TIJie podaiwaii, bo też .nie by lo dD
tądl zasaidn1'czej kwestyi, która1by wyinaga- ' 
la tak rndl)nkaillnc1go środka. 

Co do spr:awy pols~dei, to w: tern kii2- i 

runku m\:n1ister ieszcz.e n.ie ru:e źdz1'J,afal i 
wątplil\ve je.st czy w-agóle potrafi ,iJ 21echce 
prz'eprowiadzić ja;kieś wailni'.ejsz.e ustęp
stwa. Najpierw Polacy nie są wcale popu
larni na dl\vorze\, powtóre, ulg.i dla nkh wy. 
v.nofaJyby straszrfi'wy lame1nt \Vśródi czynlQ
wnictwcv~ prz.yzwy.c'Z'aj.oneg{)I db uKvażlan.i.a 
polskich prreiwincyj za swói lup, ai pa trze„ 
de nr.e rnnmy teraz. w Pete.rshurgtL ndkr0tg<J, ' 
ktoby umi1al i mógł upom·1ruać si)ę: o swo- ' 
ich rod'aków; zaiŚ z własnej inkyatywy ża. 
den rosyjski: mąż stanui n(e zajmie Si:ę pol
ską kwestyą. Na razi'.e 'Zatem .ni·e OO·heriy 
oczek.trwać ni·czego, choć nie uuega w~tpli· 
w1oścfr, że n prasa msyjska 1i W10JgóUe R<l· 
syia1111i'e śledzą 1ba1cznie mzrwćrj po'l'.sko-11osyj. 
skl:ich stosuników, ogranicza się to: jed!nail: 
d~ tooretycZITTei wymiamy t<l'arń na •różnyd 
zebramllach prywatnych i polemik dZ'lern.ni· 
kars:kiilch. 

I różnvch stron. 
Dortmund. R.obotn.ik Jan \iVtQjniow~ki 

·zostait ols:al'eczony. Maszyn.a uO:ęłai ruu 
dwa palce. 

Ess~m. Pa:nna Barbara Kmppówma. 
druga! córka zrnarle.gD Krupp.a ofiaro:wal3 
1000 m:i.1rck na bu.ct.ują·cy się ko1śc iól ś11·. 
Barbary na wzgórzu, zwaine·m siesscnberg. 

Essen. W kopafoi ,,Ncw1ck" spad 
kosz, zbyt s:t.rn:e na dól, p1rzez co 6 górn'.· 
ków od111:r0is.ki ciężkie <Jtk1?.foczenia a 16 z-0· 
staJ.o1 lekko. zrnnionych. 

Nie zapóźno jeszcze z.ap(sai~ ga:zetę na 
Iistopa<l! i gru<lziel1. ,.Wiarns Po1SJki" k-0· 
sztrn:e na te dwa miesiące tylko 1,28 mr .. 
to też spo<l'z:iewiamy siię, ii nas1i1 Szam. Czy· 
tel1nicy zdobędą nam wielu nowych ab-O· 
ne.nitów. 

GJadbeck. Tttte~.sz.y ks. wikary Wo!· 
ters ·od'chro<lzi dlnia 1 listopada do Bruchu 
Jego miejsce zajmie ks. wika1ry tloltman1. 
z Borghorst. T. S. 

Marxlob. W czor3liszej nocy okradzio· 
no skta·d towarów lakdo.wych i obmvfa A. 
GrtinewaJda. 

Oberhausen. Zna:ny Z!lodlziei Strak· 
m~nn z Bottropu, wylamaJ się ·z wtięzieni' 

1i z.bi: cg l. 
Westenfeld. W kopalnl1 nProD!d1e 

Mongensonne" z10istal gómilk Zema!Illil z.as:J· 
pa1ny przez: więgle. Odniósł on przytem t~· 
kie rany, 1?ż niebawem umarl wśród.I wrle1 

kich boleści. 
Padf1rbom. W ed'le urzędowegd sp: 

Slll, wydanego tych 1dlni, liczy dyecezya: P2 

derbor:nska w westalskfx;j cz.ę.ści' 1~090„02' 
ka1'ołików, w sasldej 217,548 duszi, raizet: 
1,307,574 wiertrlych, ksli~y śW!i'e.ckkh lZ.3-1. 
ksi.ęży za.kcnmych 67, Siós1:r :Z!akoillm'''° 
2672, parafii 515, filialnych kościmó-W z ~h 
sniym duszp.aisternem. 199~ osad. kłasz:tor· 
ny;ch 232. 



Ro.zmałlości. 
Rozpadanie się wyspy Helatoland. 

_ Wyspa t~. n:aJeżąca do Prus, tworzy trój
e kąt, który obejmuje 0,59 kwadraitmvego ki-

101netra powi·eirzchn•i. Tworzy ją ·czenvo
-> na glina lupkowa, poprzedna!Ila żyl'.a.mi: bia

łego piaskowca, który ntiszczeje skutkiem 
fal morskich, upalów letlnćch i mrozów z~-

• mowych. Jako ,v;domy ztnak tego ni-
szcze:nia ·wystają z morz.a na1przcc1Lw potu

- dlfl;()'w·o-zaich<><lnicgo wybrzeża wyspy trzy 
_ potQine skalyi1 odlciięte odt lądu, chociaż je

szcze przed 60 laty byly z Iielgoland'em 
polącrone. Na wyspie wzdlu:ż '\rybrzeży 

' widać wszQd:zie sz.cze.L:ny, początek nd
e szczących wplywuw. Ażeby zagrożone 

miejsca uchronik5 przed inaiporcm fat pod
murowano wybrzefa. Ale najwnększyrn 

_ wrogiem wyspy iest w-0da dicszczoiwai, 
która spływając wzdquiź białych ·p0kladów, 
0w;dającyich ku pólnocnemu wschddmvb, 
zinosti z sobą zi: emię i kami1enie. Skutkliiern 
upałów, a płrzicdev.nszystkilcm mrozów, po
wstaJe sziczeI1:1ny 1cora:z batrdz1i1eW powl:•ęk

- szają się. Albert ConZ'e, Zil100Y •geolog, 
~ poda•l iaiko środek, zaipobi·ega.ją;cy .ni·sz.czą

cemu dziaJaniiu wód, z<lrenlOt\vanfre i slk:ana
rizowa1rni.e wyspy. R.ównheż., zdaniem C<:in
zego, n.ależy PiO·lm:lnt'.owy brzeg P'O-di'muro
waić. Koszt wspomnianych robót obł1cz.yl 
na 250 OOO marek. 

Oszust Jenne·r, woźny, który skraicN z 
cCJiltralne-go Ball1'ku kas osz1ezędnl()śd w 
Czechach koron· 235.000 z1ostal we Wj·e
dnfr1 uwię:Z'i.ainy. P1okaizujc siei, iże Jeinrrner, 
za którym rozes.fano listy gof11cze na! wszy-

. stkF.ie •strony, ukryWal s.ię we Wiedniu u 
fotografa Ma:ksymdiana; Bmchbuchnera. 
Jernncra zclrndzil jaki:ś Pflkk, znajomy ·rn:e-
jaikiego Ooldsteinai, przyjadelai J enm.era. 
Oolicts tei11ow:~ daJ Jen n er z, su'm zictefra1111di01-
wainycłt korio1n 137,000. GoklistdJIIi aedlniak 
nile chclial tych pieniędzy rtiieć przy wbie 
i da!l je Pflilc!lwwi, który z niemn jeźd'ziil, byl 
w Odlesi·e, WaTszawi:e - aJe wkrók·~ po
wrOC!il dio Wlied!niia i -0idd.af pieniądze Oofd
ste'.mov,;~1. mówiąic, iż go .,pieką". 

Goldstein nie chci.a.l ich przyjąć, udal 
s11ę wkrótce za Pfh:c'kiem do R.ieki ~ odk:tat 
mu tam w miejscu us.tępowem na dlworcu 
te pi·en.iądlze, poz·ostawiw1szy ·sobie 10 OOO 
koro.n. Wla·śrni.e ze1sZ1le1go piątku ctio poii
cyi wied'efisMe-j na:dsze<lJ telegram, że -:\VY

jecha4 ztamtą:d dlo Wied1nia. Pilicki, który 
przl.::d odjazdem zwierzy{ się swemu przy
jadel-0wi1, że Jenner ukrywa się we Wie
dniu u fotografa Makss. ów p1rz.yia1Ci el 
z:aiwiadomit policyę, którai stwfoerd'z1ila, że 
we Wiedniu jest tylko jed'eni fotograf, któ
ry ma imię Maks i fatwo juiż t0dlkryt1a kry
jówkę Jennera u fotografa Maksymiliana 
Bruchbucrunra. Prócz J e1nnera uwięziono 
ta!kże Pilicka na dworcu w Orncu:. Przy 
J enJnierzc z.nia:leziooo1 7000 kown r 4000 ma
rek. Śl'-edztwo wykaizato·, że J wner, o
prócz: wymidm:onychl 235 tysi·ęcy: korom1, 
skradł talkże .dwa Hsty na 40,000 korom. 

Ostatnie wiadomości. 
B a r c c ł o n a. W licZ'nych przędzal

niach zawieszono pracę i tysiące robotni
ków są bez zatrudnienia. 

Pa r y ż. Izba poselska przekazała 
komisyi wniosek posła Comet'a o urządze
nie wystawy wszechświatowej. 

W i e d e ń. Pe.rtraktacye ministra 
l(oerbera z posłami czeskimi o zaprzesta
nie obstrukcyi w parlamencie mają pono 
pomyślny przebieg. 

\Vescły kącik. 
Pomszczony. 

Sluch11jno, pockibr1101 do·stakś w 
twarz?„. 

- Tak, ale jestem pomszczoITT'Y ... 
- Zab i leś napastnika w pdcdyntku? 
- Nie., ale uiderzaijąc mru;e, wywtlcl1-

'11-lł s.ob~e rękę! 

W smutku i radości. 
- Slyszaitem, żeś s·ię Z\IlOWu upił 

W C,zt) raj ? 
- Tak, proszę pana, ooebrakm wia

<lomość G śmicrd sz:waigral, musfalem więc 
nap:ć s:ę na frasunek. 

- Ate i przedwczmaj taikże byleś pi
janry ? ... 

- PrnWldia:. proszę pa!naJ, si'.IOSłtra nro[a 
WyrszJa wlaśrui•e zamą.ż, mwsiailelrrn wiięc u
Vić się z radiośai. 

DobraH się. 
- P1ękny to kraj, ten E-gj::pt, aJe stra

sz.me tam gorąoo. Wyobraiź sobrc, że roz 
pOO piranidiami ugotowwłem ratia: na s.liot't
CU·! 

- To jeszcze n.:C w porównaniu z San
Z''ilia:rem. Tam jest taki upal, ~ny gioto

wahi iaoa przy blasku księżyca. 
- Czy pani pamięta swoją l):erwszą 

milość? 
- Nie! W piętnastym roku przecho

dz:il:am tyfus j, zap-omniafam "'11szystka, oo 
się przedtem ze mną dzCafo. 

W sądzie. 
Sędzia: śwfadek zna tliobrze oskar

żonego? 
S wfia.dek : A juści ! 
Sędzia: I utrz.ymujeciit:~, że jest wdo.\Y-

cem? 
Świadek: A jno! 
Sędzia: A wj·ede wy, co to wdo'\Yll~c? 
Swiade'k: J akżcby nie ... wdmveiec, to 

mąż wdowy. 

Kalendarz. 
Czwartek, 27 października Sabiny, Floren

cyirnm, ( Witomił). 

Pil\te'.t 28 października: Szymona Judy, ap., 
(Władybó~). 

S ł o ń c e ; wschodzi, zachodzi, 
.Jutro. g. 6 m. 48 g. 4. m. 30 
Pojutrze. g. 6 m: 50 g. 4. m. 36 

S t a n p o g o d y ; We wtorek cały dzień po
cbm urno. We środę deszcz. 

Term om et r wskazywał wczoraj 12 w 
południe 9 atopni R. wyżej zero.. 

~~abozeńsfwo polskie. 
Horst-~uhr. 

SposobnlO'ść do spowFedizi św. w s<lbo
tę 29 i w niedzii.elę 30 pa.źdizie.rrnika'. Nalbo
żef1stwo piolsk.ie z kazaniem w ruiedzi'.e1ę ·o 
g·odz. 2 po poł. 

Altenbochum. 

W niedz,!ielę 30 bm. o godz .. 3~ nabo
że11stwo polskie z kazaniem. 

Bochum. 

C-0 niedzielę i św1ięto w k~asztorze w 
Bochum rn:sza św. o giodlz. 11, ai po niej 
śp~ew i kazanie pol'skiie .. 

Rohlinghausen. 
W niedizJielę 30 października kazania 

palskie o go<lz. 11 przed pot. i -0 godz. 4 
po pot. 

Bismark. 
W p-0injedzialek 1 listopada kazanie 

polskie w Bismark o godz. 11 przed pol. 
i o godz. 4 po poł. 

Del wig. 
M do 30 bm. odbywają si~ tu nauki 

misyjne codzienni:e o godz. 9 prz.edl polo i 
o godz. 5 pio pot W niie·dzielę 30 bm. bę-

. dą kazania przed poi. o godz. 11 a p-01 pot. 
o gotlż. 5. Spowiedź św. jest codziennie 
od 6 do 11 przed pot i od 3 do 8 godz. po 
pal. 

Szanowni Rodacy! 
C i•eszyć mus może, że d1zis!i.aJ rprzemysł 

polski się rnzwiia. Oto tu we Wa:nne ma
my pofoki sklad mebli; w nim iealkorwtite 
urwJdze:ru·a: domowe, pa1na Jana Bara1iskie· 
skiego z Wanne, l(arlstr. 4 a. Zaiehęc.am 
lrnżdego Rodaka do popaircia tej fir.my. J c
żeli się kt·{)I zami1e1aa żenić, ·niech i1dzie do 
Jana Barańskiego na ul. Karlstr. 4 a, a 
przek:o.nia się, że będzie rnettelnie 1iJ sumien
nie obsluiwnyrn, dobrym towarem. Publi
czrie to mÓ\vię i piszę z mego wlais.nego 
przek()lnania; gdyż przed kilku mtl.esiącarni 
kupilem tamże cailą wyp-rawę i jestem bar
dz10 za:ctowioliony., i każdy, .który tam co 
,kupił, może ro samo powh~<lzieć ! Mylil 
by sio ten, który by pa.wiedział, że korzy
stnjej kupi u iinnych. Jan Barański tern 
więcej z.aslu1guje na. poparcie od' swych ro
daków bo w~.adomo 'ka'i!d'emUI, że bieirze 
żywy ud'zial w spraiwach naro<lGwych. Od 
kilku lat pracuje tu we Wanine w towarzy
st~1ach, to też każdy Polak Jana Balrań
skiego zma. że je•st gorliwym Polakiem. 
Dlai tego sz·czegóJtrl'ie zaslug-uje ni2! g101r.lli:we 
polecenie i poparoie. Każdy powinien 
trzymać się hasta.: Swój doi swejgo! ! ! 

Z powaiżam'iiem 
Marcin Polowczyk, 

Wanne, ulica f'eldstr. 6. 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck 
poid:aje <l:o \\~a<lromści szan. ·czlonkQ'ffi i 

wszystkicm R.o<lakom w Schoooebec:k i 
okolicy, iż towarzystwo nasze urządza dn. 
3{) paź<l'Ziemi.lrn lcslenną zabawę z tańcem. 
Oośde chcący brać ud\zj1al ptacą 1 mr. wpi~ 
sowego i· poizostają przez fe11J czas jako 
cz.kmkowie naszego towarzystwa. 

Z ar Ż ą d. 

To warz. gtmn. „Sokór' w Dysełdorfie 
dbniosi swym druhom iż lcl<:cya gimnastyki 
w przy'Szłą sobot~ d!nia 29 b. m. x po\\odu 
misyi \\ ypadfrlie. Czołem! Wydział. 

ff owarz. św. W ojcłecha w Meuselwitz 
dooosi szan. ,Rodakom i wym czJ.ankom, 
iz zebranie przyszłe OObędzi!e się 30 pat
dtz.f emika o godz. 3 po pol. w Io.karu p. 

---------------- . Winklera •. Zur guten Quelle". O liczmy 
Czołem! Baczm>ść! Czołern ! 

Towarz. gimn. „Sokół" Il. w Oberhausen 
donosi swym druhom 'i wszystkim Roda
kom . .Lż urz~dzamy zabawę jeSłenną w nae
dziel~ dnia 30 pa'l.d-z,iJernika u p. Webera, 
ul. Duisburska,, na którą się wszystkich 
szatn. druhów naszego i sąsiednich towa
rz.yist\M jako gniaz<ltt Sokole i Kota śpi:e
wackie i "\vszystki.ch Roda..ł(ów i Rodlaaki 
z Oberhause:n i okolicy jak nailwprzejmiej 
zaprasza. Początek zabaVv'"}' o go.dz„ 4 po 
pol. Zabawa potącz()trnl z<: ćwiczieniami 
gimn. i strzelamiem d10 tarczy o naigm dy. 

Wydz1ia l. 
Uwaga: C,1,..iiczooia ooby.\\tają s:'. ę co 

p'Lcrwszą sobotę i· niedzielę oraz oo czwar
tą sobotG i nic<l>zieie w rn1es1ącu. W 
sohotę o godz. 7 wicczort.:.m, \v"' niedzielę o 
g-0.d'z. 2 po pol. Jórga • . 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Busclthausen 
d()mJosi swym czlonkom i wszyistkim R.o
tlakom w Buschhausien i okolicy, i 1ż przy
bGdzue do nias {)Dlski ka:pła~l'. Sposobniość 
do spowiedzi św. będizie w soib()tę dnia 29 
paźd:Ziernika z raina o<l 60, a po pioł. odi 4. 
W nied'z[elę 0> g{)diz .. 80 nai mszej rn zy 
św., przystępujemy .wspó1ruie d.o Ko1mtmii 
św. Po poJ. o godz. 4 j1est nabniżei1stwo 
poliskie z kaz~aru:em. Prosimy szan czl<m
ków1 i R1od'aków, aiby się dak 1n.act1fic:zJnEej ze-
brali. Zair z ą d. 

Koło śpiewu „Wanda" w Horde 
daje d10 wia<lcmości \Vszystkim szan. 
czJonkom i wszystkim mam dobrze życzą
cym R.-0<l'a:koin11, iż w niedZ1ielę d~1ia1 30 paź
d\zlhennika urządzamy zabawę jesienną z 
tańcem. ZapraisZJamy także Tmv. św. Wa
l'e1nte1go i1 TOIW. ,,Sokio~ów". Muzyka poJ:.. 
ska. Zaba:wR odbędzie się na sali p. Baum
berkJ3'. O liczny udJZiał prosi 

Z a rząd. 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Witten 
cto'll()Si swym cziłonikom, .iż ze·branie 30 b. 
m. w:y1pa<l1rn::e z po'W'l(Jd'u, że towarz;ysitwo 
bierne udz,iat w uroczystośob pioświęcenlia 
chorągwi Bractwa R,ÓlŻai1cmvego Polek w 
Altenbochuttn. Cztookowie pmvi:nlni się 
stawić Po poł. o godz. 2 na Sialę zwyktych 
prosiedzeń i to z oznakami tmvarzyskiemi. 
O licziniy udzfal serdecz'Ilie pmS\i 

Z ar z ą d. 
..... „ ........ . „ _____________ _ 

K.oło śpiewu „Lutnia" w Bitterfełd. 
W n~.edzielę d'n'.ia 30 t. m. odbędzie się 

rebrainie miesięczne o gooz. 2 po pot P<J.
niewaiż z: różnych okoliiczno-śd lekcye o:d
lowll1o, i czlonikowie sję trzymają z: d'ala, 
dllate1go teraz jeszcze raz: pr<>szę,, kro je
sz:cze iskie1rkę iroczucia i: miloścl~ db pieśni 
polskiej ma:, winien się na zebranie stawić. 
R.o<la·c.y, allbo podn.ieśó, a:l'bo poiłioii.yć ko
ni•ec. Spiewacy ! Czy was pi:eśfl polska 
tak mato obchodzi! W kaiżdym ra·zie po
winlrriście się staw1:16 .na zebranie, o ·co us~il-
n1 e pros i Prezf'S. 

Towarzystwo polsko-kat. św. Wincentego 
w Grohn 

odbędzie dinria 30 październifil;i, w kościele 
swą Hł-tą rocznicq istnieinia. Podtczas na
hożeństw<V p1olski śp~cw. wykonamy przez 
TOlw. śpi·ewu „Wes1olość" z Blume.nthal. 
Dnia 5 listopada odbędzie się zabawa z 
tańcem i przedstawieniem 2ITTJiatorskiem na 
s.ali p. Ki'Sselhorst w Aumun<ll, na którr1 
szan. T<lwarzystwa pol.-kat. zapraszamy. 
Towarzystwa, które juiż zaproszenic:r <Jd'_
bratY!, prosimy o jnJk naJliczniejszy u:dzfał , 
aby na•s swą 'Obemością z.aszczyc~ć raczy-
ły. Komitet 

Towarz. św. Wojcieclta w Gładbcck 
cLorna.s.i wprzejmie swym czionko~ 1'ż dlnia 
30 b. m. Ol godz. 4 po pot. ()dbędzif,e się 
kwartalne walne zebranie. P.anicważ 
prz.yj<lą w:aJŻJne sprawy pod obrady~ dlate
go uprasza się o pumktualnc 4: :t:lcz:nc 
przybycie sean. czJoolków. - Za·rząd -wli
nien się zglosi:ć pól g<Jdziniy prędzej. 

Przewodniczący. 

Towarz. św. Jana Cłlrzc. w Meiderich 
d.oruosi swym czJonkom, or.az wszystkim 
Rodalkom, iż w niedzielę 30 paźd.Zierntka 
pwniktwa.l!nie o god'z. 4 m sali zwykłych 
pOsiedzeń odbędrZiie się walne) kwartalne 
zebranie, na którem będZ!:c odiezytane spra-

~ \Vl()fdainie z III. kwartalu. Cz.totnkmv•ie za-
1egli z skladkam1i m(esięcznemii więcej jak 
3 miesiqice, winni się zgłosić i takowe za-

u<lzt'al i punktualne stawierue s.:ę uprasza 
Zair z ą<l 

Baczność! Alstaden! Bacz.tiOść ! 
Donosimy szan. Rod.laikom "'' A1stalden 

1 okolicy, iż w nńedzielę 30 pai<lnernika u
rządzamy zabawę z tańcem na sali p. G rt'rt
loh. Poc~te".ń: o godzjnic 4 po południu. 
Wstęp dla czl<n1ków i tO\\ a rzys · 50 foo., 
dla obcych 75 fon. O kzny udziaJ w na-
szeli zabawie prosi J(omitet. 

Towarzystwo św. francisz a w Hofstede 
donosi szan. czkmlrom, iż \ nli dzielę <linia 
30 bm. bierzemy u<izia1 /.l umcz.ystośc~ po
święcenia chorągwi bract\\ a różafrcowego 
w Altenbochum. Uprasza się szan. cz~an
kówr przybyć w tern dniu o gocfz. 1 po p:ol. 
do lokalu· ziwykłych posiedzc!J. O licztny 
udizial pwsi Zarząd. 

Bractwo r00ańcowe Polek w Bochum. 
W przysz.lą nieid.zieI~. drn.ia! 30 paź

dzjernika \\ eźmiemy udział w uroczystości 
po:św. chiorą[wi wr Ałtenbochum. O 20 
zechcą się Siostry zebrać przed: kościołem 
św. Józefa, a której d1ogodniej'.. niech ic
.dzie wprost diQ J{)kalu p. Stratlinga '\\" Al
tenbochum. O liczny udzliat prosli 

Przełożona. 

Towarz. gimn. „Sokór' w Bruckhaus·~. 
Nadzwyczajne zebranie 'v celu C!1ThÓ

wien~.a1 przyszile~ zabawy odbędlziie s:.ę. w 
niedzielę dnia· 30 bm'. o g-0dz. 2 po pol. O 
Kczne przybycie ,,·szystkich druhów u-
prasza Wydział. 

'I • 
Gdzie mieszka. najstarszy krawiec -polski 

na obczyźnie? · 

Olbrzy1ni ybór! 
Czysto srebrne najpicknieiisze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z nai
lepszen;i werkami na 10 kamieniach po 12, 14„ 
16, 18 i 20 marek. 

Naiwspanialszy z Matką Bo~ką. zegarek, 
zlocone litery, i najo-"Clobniejszymi zloconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. .Zr~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 knm:e

niach kluczykowy 7,75 mr. 
. Zegarek czysto srebrny cy!. na 6 kamie

ni~ch klucz. lub remon. z Z zloconemi brzegami< 
p~1ma werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

l.ańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po 1, 1,25, 1,50, l,75 mr. 
Ccaniki bognte na 5 JO il stra•~:r.i 
na zegarki. laikuszki, biżu~e'.Ye, także skrzyp
ce, flety, klarnetf •. har!11omk1, oraz noże, brzy
twy,. portmonetki ~ rózne okolicznościowe pc
dark1 ':V'Ysylam ka_z~emn <larmo i franko. 
z 270 ilus!rac_Yam1 1 8 kolorowymi obrazkami. 
format. w1e.łk1. Egzemplarz oprawny w plót
no ang1elsk1e _z futeralem. Cena 11,00 mr., z 
zl<?tym brzege1m 12,00 nir„ z przes. 50 fen. wię
cei. 

płaicić. O puinktualne prz bY. i"' §·· ~ -- -·-~ • --„ 
f. K~ek, przew. 



•••:•••• Książki da nabożeóstwa 
darmo. 

l(to rramówr dwie osoby do zapisania 
na listopad i grudzień „Prz:ytjadcLa" lub 
,,Gazety TQJruńslclei", i nadeśle i:ch kwity, 
otrzyma dla siebie i dlai ka:żdego aixmen
tai zupelnie danoo po trzy bardzo clekawe 
książeczki. 

Kto nam n.arnówi przynaUmn1iej pięć o~ 
sób db zapisania „Przyjacieła" lub 11.Gaize
ty Toruńskiej", otrzyma rupeł!n.ie da:nno 
Po trzy skiążeczki a dfa siebie trey kSi<ą
:że.czkv i piękną 

książkę do nabożeństwa 
Im więcej abonentów kto nam&wtt, tern 

JadniejS'zą otrzyma książkę do na!OOiż.eń
stwa. Na: życzenie przesefamy zam.iast 
ksiąj:ki do nabożeństwa 

••. Deklamat.or'' 
czyli zbnór bardzo pięknych w1ierszy lub 
,,l(s~~ sybilińską", zawierającą przepo
wiednie o przyszłości. 

Ad•resować trzeba krótko: 
„Przyjaciel" 

w Toruniu-Thom. 

I .„ 

To warz. gimn. „Sokół" w Rotthausen 
obcho<lzl pierwszą swą zabawę dinrai 30 
października; w lokalu p. Emi1t Schmitz., 
przy uticy Gairtc.n:bruch-We.i<lenstr. Po
czątek · o gooz. 4 po pot Będą ćwlkzeruia 
g-l!rrnnastyczne, w k<>1łC'll taniec. Na• zabawę 
zapraszamy szain. towarz:ystwai gtlmnasty
czne wszystkie, które zaipros.zeniai odebra
ły, także i te, które dla hra!ku adresu te-goż 
nJe odebrały. Oniazdo naiSze przechoozlifo 
ciężkiie koleje ·i ma jeszcze wiele trudności 
do ziwal:'c.zlenra, przeto prosimy szan. dru
hów o J'i.czny uidzia~ w naszei zaibawi·e. Po
nieważ od zaibaiwy zależy dalszy raZJwói 
naszego „Sokola''. Druhowie, którzy kar
ty odebrruU, w.i01ni się wszyscy staw'.ć na 
ćwiczenfa g~nmast~z·ne W ooiefJ Z"ahaWy 
o godz. 11 przed polud1nram. Goście mo
gą być wprowad'.zenli prz.ez druhów siweg;o 
tmva1,rzyst\V1a. Szan. druhom, którzy do 
nas przybędą z Gelsenkirchen, zwraca1 się 
uwag~, i'Ż z. d·worca, zarnz si~ pytać na 
We~<lenstr, Prosto d-0 fo'kaJu jest 10 min.ul 
Z .Rottlmusen-Daihłbusch tak samo 10 m., 
najlepiej jechać do Gelsenkirchen. CZO!lem ! 

' . ' Wydz:irul. 
Il t ~ 

. ~ 

Bractwo ,Różańca św. Polek w Altenbo-
chum-Laer 

uwiadamia szain. Bractwa jako i Towarz,y
st 1a, k. óre ~proszenia otrzyma~Y1 i.ż Bra
ct · 'u:teisze obchodZli. w n1iedzielę <l'rnia 30 
paWziiernika poświęcenie chorągwi. Po
rząpe~. pstępują<;y: .O~ godz. 2.Yi do 3~ 
przyJTfm'atiie o'bcwh: _towarzystw 1 

bra,ctW na sali p. S~tlinga, zkąd siię uda
mYi do kośoiota na ftabożeństw-0 z kaza
niem polskiem, ktore1 się rozpocw1e o g. 
33-:4, , Po nabożeństwie udamy się z powro
ten) na sailęi, gd'zle się odbędzie dalsz~ uro
cz.ystóść. Bęct21ie odegrany tea1:r amator
ski p. t. : ,,Błażek opętany" „ W Stępne dla 
czl<J1rnków wynosi 31J fen., ni·eCz.toJnikmw-e 
płacą 50 fen. Niewiasfy, które są w Bra
ctwach, mają wstęp wolny. Dla ni:ew.last 
nie będących w Bractwach, wynosii wstęp
ne tak.że 30 fen. Z pow.odu, Vż do Braictw 
Różaikowych llie mamy adre~ÓW, więc je 
przez „Wiarusa" niniejszem zapraszamy. 
Sza:n. Bractwa z Bochum, Wattenscherild i 
Sian. Bractwa z &ch,um, Wattei~s~heid 
Gilnnigfekl'., ~(astrop, Kałę;11nł>erg„ , D<Jrt
mundu. Gelsenkirchen, Ueckenoorf, Ober
hause,n, Scbooneibeck, Essen• i wszys1:Jkie 
inne, aby były łaskawe nas -0<l.'wUedz1lć. O 
łak nailicmiefszy udział upraszai 
w.szystkie it11ne, aby byty lais~awe nas 
Qd!\Vlłedzić. O jak 1n'aii~kz:n.Lejszy urlzli'ał 
uprasza 

' Barbara· G.embaczk?, przeł. · 
~ ~·· ~· 

Wiec polski w Hattingen . .\. ,; 
odbędzie się w nied'tielię , d:hfa 30 paździcr· 
nika o godz. 4 po, oofadtrniu w sali p. Siger
ta (Germania). Program: 1) Dła czego 
Polacy nq. obczyźnie I)<YW\bńini si'ę tąctyć w· 
t-0wiarzystwach; ~) Spt'(i\Va wychą;yania 
dżiec'; 3) Protest ' przect~w antypo1sl&ei u
stai\vie patcelacyJ.ncj; 4) Sprawa -0piekt du .t 
chowneł; 5) · Nasze obow1ią.zRi na·rodK}\Vle . . 
O liczny udz:ial R_o.ą.aków z łi~it'ngen. 1 

Spr-0ckh0Ve~ Lindeh, WdJSet< Dahha11se11 
itd. ~Zwi~k ~ó 

Towarz. św. Stanisława B. w Marxloh 
podaje swym członkom do wi'adomości, iż 
nasze towarzystwo bierze udziial w uro
czystości wprowadzeniu wi.eleb. księd'z;a 
do Ober-MaTXl:oh. Członkowie powilnn~ 
się iak nzjHcrniei dnfa 30 październlika. t. r. 
o godz. 8 raoo na saJ~ p. Płaca stawjć, 

Z a rząd. 

Wiec polski w Dellwig. 
Szan.. R.odakom z DeUwag., Borttrop i 

okolicy. daiiemy do ·wia!domośc-i'.. iż w ntie
dziełę dnia 30 b. m. o godz. 11.Yz przed po
ludniem, oobę<lz:ie s:ię w1ie.c po·lski na saH 
p. ttesse w Dellwjg, na który to i.ak rnmu
przeimieJ zapraszamy. 

Porządek wieca ialk następuje: I. Za.
gajenie, obór przewodnii~cego wieca. 2. 
Spraiw.ozdanli.e z czynnośd komdtetów, ko
ścielnego ·i komitetu w sprawie sta•rairuia się 
o salę dla towa1rzystw. 3. Dyslmsya nad 
sprawą powyrźszą. 4. Polożeruie PoFatków 
Pod względem ,narodowym i komunalnym. 
5. Wollna dyskusya. 6. Zailrończenie.. I 

Komitet wiecowy. 

Dw:oCJh t'z„Jsdn. 
krawieckich 

przyjmie ur&z nn stałe 
zat.rudnienie i wyB-OklJi 
płacę od sztuki. 

Fr. Słomn. 
mistrz krnwiecki 

w LAAR przy I:::.uht·ort. 

Potrzobna. od zaraz · 

-diiewcZJrla 
;-"~ę· d~- k3ięgar~i' 
Tylko ta.kie niech si~ 
zgłoszą, które po polsku 
i po nlemiecku umiej I\· 

Fr. Józefoskł, 
HERNE1 Babnhofstr. 52. 
Księgarnia. ekład galan

tery,iny 

Pol!zukuj~ kilka 

dziewcząt 
do robót różnych od 
zaraz .i od 1 listopada, 
mie;sca llobre, zapłata 
wyl!oka. 
NAJWIĘKSZE BIURO 

wskazywania. miejiłc 

w Dortmund. 
Ltitgabriickstr. nr. 18. 
JI. Bierwagen. 

Dwóch cizeladn. 
8'l.f)W•kłcJa 

na. etał4 robotę poHu
kuje 

L Huhiaczyk. 
Reckl.-Bruch, ul. l\fa

ryań-.ka. 

Służą cę 
potrzeltuje od 1 listo
pada 

Roman Paul, 
rzeźnik polski, 

HERNE, Neui!tr. 50. 

A.k m11eskC'4 polska 
"'. By~eldorOe. 
Sz&nownym Roda.cr.:

kom w Dyrteldorfie mam 
zaszczyt upn:ejmie do
nieść, iż z do.iem 20 pa
ździernika osiedliłam się 
tutaj jako 

akuszerka 
i mieszkam pray ulicy 
Industriestr. nr. 18. 
Proszqc uprzejmie enn. 
Rodaczki o łaskawe u-

ł względnienie przedsię
biorstwa mego, pozostajf{ 
z wysokim saacunkiem 
B. Łyczywek, 

1uuszerha. 

Nauka wiary i obyczajów 
koicioła katolłekłego 

wylożona obszernie, stwierdzona i objaśniona 
miejscami z Pisma św., Ojców I(ościola przy
kladami z życia, oraz przewodnik życia dla ro
dzin chrześciańskich. Egzemplarz oprawny w 
plótno angielskie, bogato zlocone wyciski z pu
clel'kiem. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. 

Kwity prosimy dać znajomym 
zapisania i zachęcić ich do 

„Wiarusa Polskiego'' na listo-
I 

pad i grudzień. 
j-

Postbestellungs.-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserll

chen Postamt ein Exemplar der Zeituna 
,,Wiarus Polski" aus Bochum (Zeiti.mgs-

~
. reisliste 128) ftir die Monate November u. 

ezember 1904 und za!hle an Alxmrrement 
nd Bestellgeld 1,28 Mk. 
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Prou~ o poparcie me-go prmedsię

blorstwa. 

Leon Tomaszewski. 

-Wykład lekcyi i ewangelii. 
księdza Gotfmiego, na wszystkie niedziele i 
święta wraz z wyni1kającą ztąd nauką wiary i 
obyczajów i gruntownem wyjaśnieniem roku 
kościelnego. Wielka księga o 976 stronach, z 
wielu pięknem! obrazkami, w mocnej oprawie, 
polecamy po 5 mr„ z przes. 5,50 mr • 
Wszędzie: Adres: „Wiarus Polskr', Bochum. 

• „ 
• 

Historya bibUjna 
dla rodzin chrześciańskich czyli ja-sne a grunto
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowego Te
stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Stagra
czyński. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 o
brazków kolorowych zdobi dzielo, które sit; 
skfada z dwóch tomów. (Stary Testament w 
jed'nym tomie, a Nowy Testament w drugim 
tomie). Cena- za 2 tomy· oprawne w plótno an· 
gielskie 18 mr„ z przes. 18,50 mr. 

Tanie i ciekawe książeczki 
powieś ei owe. 

Antoś z Skal!na 30 fen. - Asem i krółowa 
duchów 40 fen. - Bajki, przepowiastkl i po
wieści 40 fen. - Baśnie i powieści gminne 40 
fen. - Bolesław (dalszy ciąg Gen()!Wefy) 50 
fen. - Bratobójca 40 fen. - Bukiet napięk. i 
najciek. powiastek 40 fen.- Chata Wuja To
masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. -
Cudowny los sieroty polskiej w Paryżu 40 fen. 
-Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu wszy
scy dają 20 fen. 

Na porto do każdej książki 5 fen. więcej. 
Dobry Franuś i zly Kostuś 1 rnr. - Dolina 

Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 fen. -
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen. - Eusta
chiusz 70 fen. - Gadu-~adu 30 fen. - Gawę
dziarz 50 fen. - Genowefa 40 fen. - Glos Sy
nogarlicy 1 mr. - Glowa św. Barbary SO fen. 
- ttirlanda czyli zwycięstwo cnoty 40 fen. -
Historya cudownei;ro obrazu 10 fen. - Historya 
o Alim Babie 25 fen. - ttistorya o cierpli\vej 
Gryzeldzie 20 fen. 

Historya o cierpliwej Iielenie 30 icn. -
Historya o 11 królewiczach 20 fen. - Historya 
o królewiczu 40 fen. - Iiistorya 'l siearrnu 
braciach zamieni011ych w kruki 20 fen. - Hi
storya o Siedmiu Mędrcach SO fen. - tiistorya 
o wiecznym żydzie 20 fen. - ttistorya i) zroto
szku i Czerwon. 30 fen. - Ita z Togenlmrgi1 30 
fen. - Jaskinia Beatusa (z obrazkami) 1 mi. -
Jonek i niewidzialne szaty 20 fen. - Katowuie 
więzienia piekielnego 30 fen. - Klara ":IO fen. 
- Kopciuszek. Powiastka o sterocie 3Q fe~. -

Koszyk kwiatów SO fon. - Kręte dro~i 80 
fen. - Królewna Iioża 25 fen. 

Krótka historya dcuownego obrazu 10 fen. 
Krzyżyk drewniany 20 fen. - l(stąż!<a o 

zabójcach 50 fen. - Kwiaty milości ! przyjafoi 
50 fen. - Lampa czarodziejska 40 fen. - Le
gendy 30 fen. - Listownik 50 fen. - Los sie- , 
roty 30 fen. -Macocha 20 fen. - Magazyn za
baw przyjemnych 40 fen. - Marzana, histurya 
bardzo ladna 30 fen. - Męki piekielne 15 fen. 
- Milowid. Historya o biednym p. 20 im -
Mistrz Twardowski 30 fen. - Mfody pusteinik 
(z obrazkami) 40 fen. 

00000000000 oocooooooooooooool I BH~uoie ! Baeznoić: 
x Zniże3'-ie cen. a 
8 Od dzh;iaj sprzedajemy : ~ 
8 mięso ciel~ce po 60 fen. o 
2 „ \li ieprzowe po 60 fen. § 
~ J Bes~e i Filip l{lein, 8 
a8 Rt'.-,t..lineba1H1«m•81lt1. g 

(BrnchJ. O 

iocooooooaoooooo 000000~ 

aczność! -------
żakiety 
• zimowe 

dla chłopców 
w wieku do 9 lat 

do wyszu
kania 

mr. 
stesowęe spodnie 85 f ~ 

razem za 2,60 m. 
Wszystkie moje żakiety zimo· 

we są ~-rzQdne, całe podszyte 

i beznagannie odrobione. 

Wartość do 4,50 mr. 

Wysyłka 

• za zahczką. @-

Zamiana 
dozwolona 

Jakób 
Rothschild, 

R11hrort, 
Konłgstr. 5. Kontgstr. 5. 

Posiadłość 20 morgów dobreti ztemi, 
b-u<lyntldi, żywy i1 martwy inwentarz, w U.o- · 
brej kultuTZe, mitlę od mrasta, Misloo kol-eji, 
mam zamiar sprzedać za 2500 ialarórw, 
przy mliczice 700 tałairów. Na odp<nviedź· 
vroszę znaczek dołączyć. 

J. Ma n ia, 
Kleschk.au, p. Pr. Stargard. 

P ostbestellu ngs„ F ormular:·~.~=„ 
kh bestelle hiiermit bei dem Kaiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zeitung_ 
Robotnik Polski" aus Bochum filr das IV. 
Quartal 1904 und: zahle an Abonnernen t 

und ResteHgeld 0,68 Mk. (Zeituingspreisli
ste Il. Nr. 112a). 

Obige i,68 Mk. erhalten zu haben be
scheinigt.. 

. d ... 1904. 

Kaiserliches Postamt 

„ ~. 



lir. 249. Bochum, piątek 28-go października 1904. Bolt 14. 
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r~odil.ienne pismo fodowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym · 

Wycltodzi codziennie z wyjątkiem dtd ~wtątecznych. 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wyno$1 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
,.,Wtarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Baże za Wiarę I DJczrznę I 
Za tuseraty placl lic: za wiersz 1>etrtowy 15 łet1 •• a H 
O!Z'loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
czesto 02lasza, otrzyma rabat. - Listr do „WiaraSI 
Polskiell:o" eależy frankować i podać w nich dokld· 

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. DY adres pisz,cea:o. ~ekopisów sic: nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia. znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. ~ 
&WG tidweM\WCL liJJmCM 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci 1we 
a6wić, czyta~ I pisać po polsku t Nie Jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zolem· 
ci:yć się pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. 
Nowy gubernator wileński. 

W mJieJsce pow.olanego do mini·ster
stwa księcia Swiatope.lkai Mir~,kiego z,ostał 
.pomocrnik cywilnego gubemarorai Kaukazu 
jenelral Fre.hse mianowany jeneralguberna
torem witeńsk::m r komendantem \\·ild1-
:skiego okręgu woJsko\vego. 

.„Gewerkforajn" zaczepiony przez wła
snych członków. 

p,j·saliśmy przed.1 i po wybnraich star
·stych knaipsz:aftff\V}"Ch, że w. .„Gewerkfe
rajnie" się 1coś psuje., wytykaliśmy niesły
chanie !brutalny sposóbi, w jaki organ „Ge
werkferajnu" napadał na ~.Ziedlniocz:enie 
.va"11CKLowe polskie" i nai nas i nawotywa
'Nśmy rodaków, by \vystąprJi z: olr:ganiza
cy1i tC\i, którn chyli się ku upiaid'ko1wi. 

W ubll.qglą 1nie<lz'i.elę odlbyfa się \V", Wat
tens.cheid' konferencya powiatowai „Ge
werkferaijnu" na powiat Gelsenki'fchen. 

Pierwszy pu111kt rozpraw brzm:iar: 0-
~brad.y i pa.wzdęcie uichwa>ly ·wobec s.posobu 

pi'.Sa·nia „Bergkruappego". Nad punktem 
tym wywiązala s : ę cżyw.:ona! dyskusya, 
w której nicje<lnckro'tnie powiedzfaoo w 
nader stanowczym tomie gorzką plra1wdę 
:.z.a1rządowii: „Gewerkf.erajnu" i je;g·o prze
wodniczącemu p. AugustDwi Ernstowi'. 

·Przyjęto rezolucyę protestującą przeciw 
grubijańskiemu sposobowi pisania organu 
gewerkf erajnu. 

Telegramy. 
B er li n. Wolnomyślne stronnictwo 

ludowe sejmu postanowiło hder
pełować rząd w sp:rawie usiłowaneg;o zam 
kupna zakładów towarzystwa akc. ~,m
.bernia" w Herne. 

L o n dy n. Sprawa napadu na angiel
skie łodzie rybackie dotąd nie wyjaśniona 
mim-0, że car wyraził swe1 ub{'llewanie z 
powodu całege ·zajścia. Anglia zbroi się 
w całej pełni. 

G i b r a I t a ir. Eskadra angielska fa. 
d1:lwata tutaj pośpiesznie węgi.el. 

L o n dy n. W sprawie zatargu anglo
rosyjskiego odbyła się tutaj w środę po po
łudniu narada. Z 1rozkazów wysłanych 
przciz angielski urząd marynarki wynika, że 
pod Gibraltarem zbierze się okolo 100 o

.krętów wojennych, pomiędzy nimi 3!1 pan
cerniki. 

P a r y ż. „Petit Journal" donosi z 
Petersburga, że sprawozdanie admirała 
Rożdże-stweiiskiego o wypadku na wodach 
:angielskich już nadeszło. 

Polacy na obczyźnie. 

Czy niemiec może być przewodniczącym 
polskiego towarzystwa? 

Piszą nam po-d powyższym naglów
kileim: Ivla1my jeszcze II'l!iestety kilka miej
sc:awośd, gdzie w towarzystwach naszych 
nlemiec rej wodZJi. .Rozumic się, że tam 
.niemal wszystko , . .dajcz". Nai chorąg,wi 
napis niemiecki obok polskiiego. tablicru do 
ogtasz.ania Tebna11 z 'napisem nicm:eckim, 
przy lada sposobności ·nawet śpiew Lub 
deklamacya niemiecka. I tak s;ę dziej~ w 
towarzystwie, które chce się nazywać po.I
skiem? Na szczęście, że to tylko rzadki 

,„. i< +WiMNt41#8i:W AP 

wyjąteki, atle gdzie się ta;k dlziefo pracować 
1rw:leżY koniecz.nlie, aby nastąpiła zmian~ 
na lepsze. Zasadą na.szą być wi111no, że 
przew.O!Clrnkzą.cym polskiego tawJlrzystwa, 
tylko Polak i to dobry Połak być moce. 
Niestety s:zcz:egól1ni~ w Sakso1nii, gdzie 
·di1ugie lata pracow.aJem są łiczne ,,mene.rfe-
1rajny", gdzie członkowie Pola~y, a pTezes 
niemiec. Te „menierferaJny" to prawdfz'iwe 
kuźnie germanizatorskie. Gd'z,Le one i1sonie
ją,, trzeba koniecznie ziailożyć to.wairzystwo 
po~skie. Badacz. 

Z życia Polaków w Hanowerskiem. 
Piszą nam: 
Lilssum po<l BLumentha~em '"'" Iiarrw

werskiiem. N. b. p. J. Cbr. ! Muszę też ina.

·szej k·och81I1.ej ga.zede ooś napisać, bo Pola.
CY' tutejsi, choć ich tu co nałm!niej dv.·rya ty
sią-ce, mimo to śpią najspokQ~niej zai pie. 
cem. Nawet towarzyst\va nie daiią znaiku 
życia, choć jest ich pi·ęć. Mial tu jeszcze i 
".SOkól" powstać, ale ktoś mskarżyl: r że 
Sokoty, to bard7..-0 niebezpiewmv łu<lr.de, 
więc ktaby zostal czlonkiem 001\varzystwa 
gimnastycznego 1 z.ostałby w:yrzuoonjn z 
raboty. I stafo się tak, że „Sokót" \VIO!g'Ó
le nie powstat 

Byloby pożądaniem, aby t,Zti-edrnoczeu1il..:'. 
·z.ai·w~cdowe pafskie" urządził.o tu w'iec i 
rorga!I1iiz0iwalo nas. ztawddJowo. 

Co się tycz.y t-0warnyst\v, to zd3.ic mi 
S:ę, że powinny one v,,1ięcej w porozurn1te-
1niu wtzaliemnem działać i w tym celu za
rządy ·kh porwl.inny np. co miesiąc '\vspótniie 
sJLę zbierać t rndlzić, ja!kby naiilepiej na1 ko
rzy1ść cz.~onków inożnai praco:\rnć. Wte'dy 
by się pewnie nie zd:arzalo, ':ż jedno towa
rzystwo w sobotę a driugie zaraz w nie
<l'Zl1elę urządza za:bawę. Gdyby towarzy
stwa d'zial.al"y w porozumieniu, mogtyby 
się wzajemnie odwiedzać u zaJbaw mlruiej 
urządzać., przez co dJu·,ż-0 grns.z.ai p-0lskie,g·o 
po-zostałoby; w naszej kieszeni. Jak jest tu 
5 towarzystw~ a każde u'rzą<l'zii.toby 2 za
bawy w mk.u, toby co' mI~siąc była za.ba
w.a. polska, i kuoby się chcia{ zabawić, 
miałby 1ku temu sposobność . W ·celu 
wspóll1iego działania należaitoby utwonyć 
komitet rowa-rzyst\v, d!o którego. by mogli 
nai•eżeć prezesi towarzystw i z każdego 
toiwiarzystwa je<len delegat z. .P'Ośród' c•zfon
ków. 

Co się tyiczy opieki du•cha.w-nej, te ,\\-y

gląda· tu bard'zio smu·tnie. Tylko dw3.i razy 
d·o roku zwykl tu przykżdiać kapJa;n, pol
skii, a po\V'iadają, że teraz \Yiogóle jui. pol
skiego spiowiednika nde mamy otrz.yruać. 
Trudino1 \V to uwierzyć,, ail·e dziś -vvszystko 
mnżiliwe. 

Z {)Światą też tu kiepsko. Rodacy bar
dZ10' rr.;al10 gazet polskich czytają. Za1 to 
„blrat" pofakożcrczy ·niemal w każdym dlo
mu po·lskim spoitkaćby tu można. ,Riodla
ków w Ltissum. Btumenthalu i okiolicy 
pr-oszę. a1by z.ap:saJi s·oibic ~,Wi:anrsa Pol
skiego", albro przy;na;imniei , . .Roibo ~rni:ka 
Polskicg.o'\ który wychodzi 2 rnzy tygn
dJni·owio, a kosztuje na cały kw.arta4 tylkOJ 50 
fen. Dopiero ·wtedy będzie u nas lc.p'. eO'., gdy 
wszyscy czytywać będziemy gazetę PO·l
ską, szczerze ludową i' naro:dowq, jak np. 
dwie w~ej wymienione. 

Muszę tei d'°nieść, j21kie to sidlla na 
nas P-0'1a1ków tu zastaiwiati,ą. Oto z.atażyli 
tu niem'Cy lożę t':~mplaryusz6w, którai wc
dluig garzety niemieckiej ma szerzyć trzeź
wość wśród ludn{)ści polskiej. Jest to· ied
n.aik bardzo piodejrzan11a spraiw.::11, gd>yiŻ na 
posiedzen1:ach odbywa się wszystko J>O 
niemiecku. J estto pewnie nowa: sztuczlka 
gerimanizarorska. Oto co pisze o tym „fe
rajnie" gaz.eta n~emiecka: 

„Lilssum. Am Sornntag wur<le hier 
eine neue Guttemplerl1oge gegrilnlde.t. 
welche den Namen ,.Blumenthal" erhielt. 

HE 

Die Logem der Umge;gentl wareJ11 z.aihl
rn~ch mit Musik erschJienen. Herr Di
strf.ktstempler, I(aufmann Schrocter at1s 
Bremen, hielt die Festreide, \Vbraru1 ei~n 
Festwg durch Blutrnentha-ł naich hier 
stattfanidl. In der Gemein<leh.aUe. fan:d efo 
grnssBr f estball statt. Die neue Loge 
zahlt 16 Personcn und hat deni hiauptsach
lichcn: Zweck, die p.oln:ische Bevolkerwng 
zur Abstinen2. zu erzliehen." 

Do -tow:arzystwa tego nałeią iglmvnie 
Polacy. Pytam się, dla czegn ru:e zaJ'oią 
polskiego t'Owarzyst\va ~vstrzemięźtiwści, 
lecz przyczYJ1l'.ają się dio germ2l!liz:acyi sa
mych siebie i tinnych Rodaków. Tak R-0-
daiCy, tr"zeźwość jest nam potrzebrnai. ale 
,.ferajn" rviem[ecki nam tu nic pO'mód'Z! nie 
może. 

Otn '\Viązank.1a v.~ia<liomości z życia 
Roda:k6w1 w BLumenthalu i iOkolky. Oby 
Roda.cy o.budzili się z. letargu, w ja.klim spo
czyrwują i zabrali się do pr.acy oo. polu na-
rod.c:\vem. Walbarek. 

Listy z Brocha . 
I. 

Uboiewać trzeh;u, że rrięcUz}I tutejsze
mi tmvarzystwami nie ma takiej harmonii, 
jaikb~n tego ze \V1Zględ·u. na idabm sprawy 
prngn.ąć należało. Zawi·ść i nt:;enaiwiść 
painwje takia·, że ją, kt6rego QSobiśde te spra 
\.\ y ani. zięb.ą ani parzą, ubole'.\ ,a:m, ·i·ż ta;ką 

wyti1"wat-0ść ci: lu1d.'z?·e skieTmvaN w przeci
wną strnnę. Szkoda tego zapalu, JaJki ·O

kazują. Mói.vię tn tylko o jed'nos.t.kar.::h, 
'/które z:claae się z nnilc~n' krzyczą;, g<lyż 
bez. tego "" idocznic nie rnieL:rby apetytu· do 
jedzenia. 

Przypomin:arn też ów przykry rntarg 
na zabawie. Zajście to srano1wiczo potę
piam. Ubolcwa'Ć nadto trzeba„ że z tego 
powodu chcianoby szkodzić polskim prze
myslO'wco:m. Ale i diruga strona: w(•n1na 
była !Liczyć s.i ę wię.cej ze s1.lowami. Obie 
\.\.iięc strony ni:·e są zupełnie bez. winy„ ale 
takie spna,wy załatwić trzeb~ między Si:J

bą,, a nie me.że przed sędziami pruskimi, 
jak się tu ktoś odgraiżat Lecz pamiętać 
trzebz/, że dla iakie.g-0ś sporu pirywatnega, 
chcieć komuś szikodzić w. inte11:::~s1'.c , to też 
nie la1dnie. Tak mógłby wobec Pol.aika po·
stąpić jaJd' ha1katysta, are nt'.1gdy .Rodak. 
Chcćby kto byt moim wrngicm, mimo to 
nie do obce.go, tylko do ·niego' pójdc po to
war. gdiy innego takiego skladu po'1skiego 
nie ma, bo dziś z .R·oda1]"1Jie~m si:ę może ginie
-vvarr~. ale jutro możi; siQ zgodzę ,i o wszy
stkiern, co zaszlo, za-p•omnę„ A czyby to 
byto po po-Is.ku dla jaldchś tam blah:rch 
pO\VDld'ów ll'ie S\v1ego, lecz pol3JkGżercQ po
pieriać? 

Jako cztc1\Yick bezstronny uwzi4łcm 
się teraz na ta aby od czas.u do. czasrn pi
s:nvać do naszego ~.Wiarusa Polskibgd' o 
naszy·:.h stosunkach, o naszem powod•ze-

. niu. Będę nasze bł~d'Y wytyka.I, aż 111:.stą
pi na:prrawa c.a1łego. Nie'zgodą b klótr.1·:i o
śimieszamyi ·się tylko i ida~emy powód, że 
inni się z !lla'S. śmieją. Potlajmy sci!Ji:c bra
tnią dlol1 a ·cala sprav11ai pójdzie inaczej. 
Nie mieszajmy prywaty ze sprawą pwbli
-czną, boi takie \\"ypadki zdarzyć się po raz 
d:mg·i nie mogą. 

Żegnaj.ąc te·raz kochanych Rodaków 
i szanowną Redakcyę, pozdrawfam wszy -
stkich serdecznie. M1ichał Mocny. 

(Szkólnictwo w Król. Polskiem. 
Wa1rszawski „I(uryer Polski" bar-Ozo 

dobrze z:wycz~faliie informowany, :komuni
kuje zasaldnicze i •\va.żne szcZJególy, doty
czące nauki języka polsk.>iego w Polsce pod 
M-0skialem. Pisze on mianowicie: , Korni-

tet naukowy ministerstwa oświaty, roz.pa
trzywsz.y sprawę, wp.mwad!zenia vryk1a
dóW1 ,języka pols:kiego w seminarya'Ch nau
czycielskich okręgu naukowego warszaiw
skiego, jako przedm~otu obowiązkowego, 
w1 związku z icidez.wą, w tym przedmt.()cie 
1kuratorru 'Olkręgu nwkoweg-o, uchwalił: a) 
wprowiaJdzić wymic:nJ'.sone wylklaidy języka 
polskie'go w se:minairyach sirennickiem, lę
czyokiem11, -solecki·etn J jędrzejowskiiem, u
staina1wiając Pl:ęć lekcyi na: tydliień we 
wszysitklkh klasach, b) nie WIYrowadlzać 
tyich wykl.adów w se1mŁnaryum w Wymy
slinie. i \\~e/jwenach, w pierwszym dlatego, 
że tam są one j.uż wprowaidz.one, a w dlru
giem, że z31k:lad ten przeznaczony jest dla 
mlordzieży litewskiej :i c) wynaigrodzenie 
za porwyższc wyklaldly określić w sumie 50 
ruhli z.a.i g:odizlinę mczni1e. Na protokóle ko
mitetu n.aukoweg.o znaliduie się naistępUJiąca 
rezr0fo.cya m:nistna oświaty„ stósownie do 
której będzie d.a1ny spra:w·ie tej dalszy kie
runek w U!stanowfonym porz,ądlku: ~,Zga
idizam się i między innemi uiznaję za1 nie
Zlbędne zakomunfkować kurat-orowi okrę
gu, że. Litwinów, kończących ku,rs \V semi
na1ryadr w W cU:werach lep·iej nie mDan.·o
.w:ać do szkól polskich. Co zaś do' semi
naryum w Wymyślinfo to nie wid·z.ę powo
<fu1 wedltuig trafnych :wniosków na:czelnlika 
dyrekcyi, dio pozbawiania go wykiladów1ję
z.yka polsk~ego". W kofrcu <lcpartament 
oświaty z~znac-za, że ministerstwo w po
wyższ;ei spra•\\1:e pornzwmiialo się z. jeneral
giu,bernatorcm wa.rszaiwskim. 

Równocześnie p . .Russkij w ko.respcn
d:enqni1 dot ·dJziennika ,.Nowof e W remf.a" 
przyta1cza wyrno.w.ne cyfry oi 1stósu111kach 
szkólnych ,,, Polsce pod1 Moskalem. Z.a
znacz.ai on, iż wed.uig ob-liczeń warsza·w
skieg-0 komitetu statystyiCzneg-Ol, L:cz;bai ucz
n1hw szkól początkowych w ciągu dwu
dziestolecia' 1874 do 1894 spa<lłw z 31 ·nru 27 
J.>OI miasta.eh 1i1 z. 21 na 19 po. wsiaich nal ~Y
siąc miesz:k.a·ń·c ów. P.oidfo.g obU:1cz.ef1 wa~r ... 
szawskiego' okręgu· na:uk·owego nai .wsu w: 
r. 1899 .istnia1l-O' w I(rólestwie ogółem 4571 
szkól, w t~m 1153 c.he<llerów żydowskr1ch. 
313 niemieckich sz.kólek. ,a zale.d!w1:e 117S 
wiejskich i 1510 gm:@iych. N::i. 993 OOO 
dzied \\f. wieku szkólnym uczylo. się tyilko 
177 OOO czyl1r 17 pmcent. 

Wprawdlzie od tej daty liczba! szikół 
\Y1zrosła, lecz i ludność Z\viększyiła1 s·ę w 
znaczintie wyższym stósunku, więc i stan 
rz.e1czy pozostał w najlepszym razie ten 
Salm. 

Konr:sane wJ.ościal1scy stwierdzają, iż 
lu·d doskonali:~ rozumie potrzebę szkół, gmi
ny po·rJoszą chętrn:e n:tw~t więks·zc na ich 
utrzy1manie. ofiary, le-cz L;ądadą zairnzem, 
,,obok rosyjs.kfieg.o mi1eć obowiązk·owe wy
kłady języka po·lskiego i relligii k,a1tolickiej 
·z :ust ksi:ędza". Życzenia fak m~ile i słu
szne,, a jednak za czasów niauczyc:ieli pr:i'
'"1o•slawnych i protesta1ntów -od' wyikładów 
religii katolickiej, zastępując ich księimi: 
katolick:mi. .Rzecz. zdawaiaby się, prosta 
i rncyonalna, mu·siafa prze!ść przez roz
maite alemlbiki i laboratorya polityczne 
nim :1a. za taką wlatl'z.e rządowe u'Znaily i 

1chcć w drobnej części zadosyć uczyniły 
zwyklej sprawiedliwości. 

Zd'aniem wspornnfanego kor·cspond'en
ta ,.,m'.ł'leży pomyśleć o przyigotow2;niu od
powiedniego personalu nauczyciełskie\go i 
o uiżydiu na cele ośw1iaty 1o'Cl1po;wiedrn:ej czę
śd mają,cych się z,refo,rmować c·becnie po
datków zi:cmskich 0

• I(iedty to nastąpi -
nie wliteimy, bo p;sma: warszawskie i }(raj" 
petersburski donosi równocześnie, "że w 
seminaryach nauczycielskich I(rólestwa z 
powodu braku, miejsc.a przyjęto zaledw1ie 
10 d~ 12 procent z ogólnej lkziby zgt-0szo~ 
IlYICh kandydatów. 

Szk<>ł'ai hain<llowa1 we: Wlodawku, po 



trzech latach istnieJ1ia, wywalC'Zyfa sobie 
"\Vreszcie \\·ykfa.dy języka Polskiego. 

Ministerstwu rolnict\va projektuje za
l-Ożen~e dwóch szkól rolnkzych średnich 
w Królestwie. Ministerstwo to ołiiecuje 
zmna.zcm - jak pisze „Oświata" - popie
rać \Vszclkie usiłowania rolników, aby 
szkolai rniższa rclnkza mogłai znajdawać 
sic choć je.dnai \V każdej gubernH. Oprócz 
tego mają być jeszcz.e sz:koly trzeciego 
rzc<l1t przygotm-\ uuącc mlodzież do slużby 
i pracy r.olni'Cze.t -- w każdym powiecńe. 

Kupujmy, co tylko możemy, u poi· 

skich kupców i przemysłowców. 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Z Chełmińskiego. Jeden z robotniików 
pols'kiich, zatrudinionyich na dobrach w 
Mgoszczu, napiwszy się niezdro\viej wroidy 
:l1. rowu~ zapaid'l na tyfus. 

- Dwóch ·chtopców•, naizwisk1iem Jan 
Gach.'1Q\VSki i Oton liaak, bawiący się w 
polu zapałkami, z.aipalifii stótg. Zg0rz~:do 
z.boża z.a około 5000 marek. 

Tczew. Tyfus jedm:ikowoż tu jeszcze 
nie ll'stal zupcJnie, w dnliu 21 bm. zaszedł 
bowiem niowy wypaidek tej n'ilebezpiecz
nej choroby. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Inowrocław. \V sipraiwie z.wiązku ku

pieckiego. W Iniowroc!a·\Viu odbyl · się, w 
· ruiedziielę ·zjazd deleigaotów delem z.alQlże:nia 

Zw.lązku Towarzystw kupie,ckich!. W li~cz
nem zebraniu wzięli udziaił, aak; pti1sze 
:.Dziennik I(ujawski", czlonkowie ini()iw1r.o
dawskJe.go Ti0wiarz.ystwa kuipców oraz 
\.\lielu z bratnich Towairzystw pozamiejsoo
wych. Przew10tdniiczyl zehramuu p. Ozdbw
ski. prezies inmvmdawskliego Towarzy
stwa k.upjecJdego. Po <lhliższ.ej diyskus.yi, 
przystąpiono diO gl-0sowania, .w iktórem 
wzięli udziaJ delegaci Towarzystw lmpie.c
kich z Bydlgaszczy, Gnliezlla!, lnowrocta
\via., I(ościona i Ostmwa. Delegat I(arpio1-
rncyi kuipców .chrześoiailsiki·ch w Poz:nainiu 
wstrz.ymal sfrę oo glosow.a1nia; przedteITTll Q

świadJczyl, że korporaicya zalimui,ie staiI110lw.i
sko wyczekujące. 

Zigloszono się nai zailoienie Związku i 
;przyjęto ustarwiy. Regu!lamin .zostanie o ... 
pracowanym. Do z.aJrząid:u, Związku z. sie
.dlz.~bą w IoowrocJaiwiu wy:brnruo: prezesem 
p. W. OzdlQ!WSkiego, wiceprewsem p. J. 
Jagctllzifrskie.go, sekretairzem p. Aie.choc
.kiego, zastępc.ą te-goż p. A. I(osioowski'ego, 
skarbnl::kiiem p. T. Wey&ma·rma, sym:Uyikiem 
p. łfoł·e\\~~'CZKłl z Ostrowa; radnymi pp. Ka
:sprowkza z Gnieznai, Nowickrilego z Ostrio ... 
wa i Grochowskie.go z. Bydgoszczy. 

:Bydgoszcz. Nowy sprzedawczyk? 
,,Br-0mberger Taigeblartt" dooos~, że p. Ma
ciejewski sprz.ed:ail kotrJi•syi lrolanizaicyjnej 
fołwairk I(aikufo1 w powieaie wąigiro'wiec
'kim zai 118,000 marek. .f-0cw1a1rk obejlmuje 
540 mórg. 

Poznań. Odczyt kslę.dX.ai kanonika: dr. 
Dalbom ,,O przewatlze na:rodlów prote
'.Stanckkh" z;gromad'Zli.t nai sali Dzia,tyńskich 
diość Lki:iną, puhłi czność. 

Prelege-.nt zaistalnawial si~ czy pra
·wld.rziw.e ii uzasadlnione jest twierdzenie, 
dfzńś z: pewinych st1ro.n głoszone, że prote
staintyzm przedstawia w życiu ·namdów 
w:i~kszą silę moralną 'Odi kartołicyzmu. 
ZWlOłemfcy tego twieirdlzeniai pow'Oltuią się 
na Alniglię i StalfLy Zie<ltJ10czone w Amery
.ce, które pod względem dobrobytu .i potę-
. g!i po-1.ityieznej przewyższati'll dlziś inne ·na
ro<ly i >C!Qwod'Zą, że zarwdz!ięcz.ają to wffi
śnie temu, że są wyłącznie albo prze~- . 
niie protestnckie. 

Prelegent wykaeywal, że rrie prote
stantyzm przyczynia: się do mzwlO!iu tych 
kraiÓIW, aile to, ż.e te krnGe oMitu:ją we wę
gieill i żela:zo, a w zeszłym wileku wlaśnie 
węgt!,eł. żela2o J. para stały się głównymi 
CZY1f1Jilikanni irozWQ.fu przemys.lu~ natrostu 
bogactwa ekonomfrczneg-01, slmvem I10'X\vo
ju i kultury. Z czasem epokai węglai, że
laiza i 1 pary skończy się, oo już dlziś pairę 
wypiera: nowa S:la, elektrycmio-ść, która 
prz:estarnie być moruopołem poszczególnych 
narodów. Z daJsz.ym rozwojem materyal
n.ej kuttury zaczną w żydu naro.dlów nabiie
rać coraiz większego znaczertlai sity morał
nei, sily ide.ałne. I \Vltedly wkalie się. że 
protestrunit.}"7.JTI nie będzie tak oopisyrw11l 
narodom, jaik w e·poce \VęgJia, żelaza: 1i pa
ry„ że on. dfa rozwoju sił roorrumy.ch i idleał

nydr jest daleko stwbs;zem źródłem od ka
tolicyzmu. Nawet nJeik1órzy protestanccy 
teologowie przy~aają pod• tym względem 

F(ośc.ioloW'i katolickiemu wyisz:cść od prc
testan tyz:rr..u. Wtedy też przyjdzie Zlro'\\'U 

czas na1 \\iększy roz.wói kraió\\~ kart-olic
kich, jak Jeszcze nie tak daw:no kraje k 
kroczyły na przedzie ogólnej CY\\iizac:,1. 
Z tych po\vod{}w oczeku.iie ludry sta'\via11-
skie lepsza przysz1ość. 

To byt główny wątek prelekcyi. Pre
legent - Jak srusZU1!ie pisze ,.OrędJo\\lhl!:k" 
- umiaJ nadać swemu \vykJa<lowi formę 
lekką, zrowmiatą r miejscami bardzo swo
bodną, za co mu publiczność, złożona gló
wnie z kobiet, ci"z•jękow.ata rzęsistemł okla
skami. 

Gniezno. Zaprze,pasziczanie ziem~ w 
po\vieclie g·nieź.nieflsk1Lm postępowało \V o
statnich d1zics1ątkach lat z na<lzwyczaijlną 
szyłJlmścią. Wykaz.une to statystykai. któ
·rą po'Claie p. Wendorif w S\vej broszurze. 
I tak byk> w 1850 roku \V• powiecie •grJieź
nieńoskim 77 większych posiiadtości pol
ski·ch, a tylko 15 niemieckich i 3 rządowe. 
W roku 1875 stosunek talk siię zmliemJi1t, że 
niemcy posiaidaJli 50, polacy ty011m 42 mająt
ki. a w roku bieżącym w ręka.eh niemie
ck'.ich znajdujle się 42, w p.alskich 25 ( ?) a 
w posiadamiu kotmiSYii koloniz.aJcyfnej 26 
majątków i wreszc:ie 2 dlomeiny. W tej 
broszurze nie uwziględ1n1:,o.no z pe.wrnościn, 
teg:~, że Cha·rb0\\/10 i Modlisz.ewo p1rzeszily 
na w1a1Siność k-0misyi koliomjzatCyjnej. Zre
Si7.tąi , jak -zaruwaiża „Lech", p-odetirzarn1ie \VY

glą<l'a statystyka; ·c.o dio ma!iątków1 wi ręka'.Ch 
polskich - chyba, że dio powyższej llcziby 
wlicz.omo więk1sz,e .gosPociarstwa_ 

Poznań. „,M~oda pą:ra". W tuted.s.zem 
urz.ęd'Ziie st.ain:u cy\vilnego w d!nin· wicz.ora.i
szym zawairli związek malżei1s.iki pozaistu~
bowy stróż 'k-0le~0iwy Lenze, lat 80 ( ! !) z 
pcw1ną w'dową po szewcu, liczącą 52 wli<o
sen. 

„Niebezpieczne" polskie obrazki. Wy
rokiem sądów poznańskiego ~ osrtrowskie
gq, zaibrolniano s.iprzedarży całego szeregu 
potskich ob11aizków. 

Są<l iO'Strowskil -nakazał kornfiskatę p·a
pierur list·owego z 101brazkama, które prze.d
stal\v'iajją: 1) mężczyznę w po1skli1In stroi u 
z: wieilcem dębowym w !fęce, przed nfnn 
arzer, trzymauą·cy w dizi-obie \Vstęgę z na
pusem: Szczęść Panie Boże! 2) portret 
Bairtoszai Gi:owackliegq, 3) portret Adama 
MkkJiewicza, 4) portret Taideu·sz.a Kościu
szkJ\ 5) por.tiret fan.a Kulli,ńskiegio (ma pe
w:ntie być Kilińskiego) ora:z nałeic\!ce dOi te
tgo koperl:y z ta:k:'iemi s.amemi 5 obrazkami 
i orfami herbowem~ na brzegach z napi
sem: narodowe a:rkU'SZe ri1S.to'\Ve Z ikOpeirta-
rnJ. 

Są<l' po·maiński makaiza:ł konf1iskatę. o
brazków, które przedstarwiaiją: 1) ()Jd'dzial 
klęc-zącyich Vl'Ojowników PQl's.kich z pó&pi
sem: „Tysiąc w.aleczmyich opuszcza: War
szawę itd", 2) zamek krót-ewsJG1 na Wawe
lu w I(rakowie, do którego s}i.leszy d1wóch 
polcrków1• a pnna'dJ nimi nad br.zegiem Wisty 
llłnlosi się polski~ orze!. Podl -Oibna:zkiem u
:rrnieszic:zrnrn ·zwrotka- znanej piOlS\nki: ttNa 
Waiwet. :na! Warwel. krako'Wiaiczkt11 żwawy 
it<l. ", 3) oddziat idących w bór polaików u
zbrojo1rryich w kosy, a: pod śpimvką,: ,.Bar
toszu, Bairtoszu, o?. Tl!:it! traćwa nraid!ziei 
ird.". 

Powyiższe obrazkr r ś-piewki uznatno 
d1la tego za: ,.,niebezpie,c.zne", g<iyź mogty
by pobudzić luiclność połską tlo 1['valtów ! 
A w!ięc ule~~· kciniiskacie naf\\~t portret 
A{lJam~ M~ickiewiczai, 1ctóret111u1 przied kHku 
faty wystawiono pomtrlik w - Warszarvvi'.e 
z pozWDlenna wladz rosyjsJdd1. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Przesiedlanie urzędml<ów. „Kwryer 

Sosnmvkki"' dowiaduje się, że u:rzędlnicy 
I>Ola.cy, zatmdnieni nai linii I(ałowice-So
siniow1icei, zostaną prz.eisńed:len4 do Berlina. 
ai kh miejsca z.atlrmi urzędlnń:cy 1Iemiec-cy z 
Berllńa. 

Strach przed ludem połskjm. Połska 
agitacya spowDicil<Y\\"a.ł\a górnoślązką gpół
kę królew-sko-tamahucką (kopalń i' hut) do 
zaku:pienial dióbfr hr. ttenckla: Siemia1110-wic, 
Barrgowa i Prze.taJki. PodlClbno w -01roHcy 
Mi polslki kupuje place ibudo'M!ane, ""1:ęc 
kopaliniie 1bylyby musia>ly wiele pieniędzy 
zapłaci~ za szkody w budynkach. Tak 
piszie spólka kopalniana w spra\VOzdanh1 
swojem za rok 1903/04. 

Z innych dzielnie. 
Z Gałicyi. Sp. APołinary Ja'W'orski. 

Z · pirzeszł~ 30-letndą dzl"alalniością rołitY
czną, ApofmiaJ:ego Jawrornkteigo, o którego 
n21g1fym zgonie oonosiliśmy, łączy się hi
srorya.i Qa;li,cyi w se,i.mte kraj-owym i parkł
menc!e austryackim. 

Apołiin~ry J awiorskri urodził się w r. 
1825 I uikońiczywszy prawo na! w1iwersyie
ta:ch we Lwio.w-r:e. r Wiedniu, wstąp.il w r. 

1846 <le- s.Iużby rządowe}. w której niedfa
go przybywa~. W rokw 1870 wybrany zo
stair do sejmu knjowego, a z chwilą, zapro
wadzenia bezpośrednich \VyborÓ'\V do rady 
pai1stwa wybrala go wielka wlasność n
kręgUJ zJoczowskiego i do parlamentu au
stryackliego. Ja!ko wiceprezes l(oła pol
skliego tarniże., st.ojąc u boku ówczesnego 
prezlesa' Grocholskiego ,\yrptynął Ja wo rski 
na fale \\1lelkiej polityki. 

Po śmier.ci OrochDlskie:go, \'rybrany w 
·roku 1888 prezSlem Kołai. zaz:noczyt w swo
tiej mowf:e dZliękczynnei między inne.r.i-:: 
.,Pamiętajmy, że jesteśmy polskim klubem 
i bronić mamy •nie tylko spra\\" je<l11ci pro
wtincy~ ale dobra.i caAeg-0 narodu poiskic
go". 

Wl r. 1891 otrz.ymat tytul tajnego 
radzcy. Zazinaczy.ć należy ·d\v)a, wystąpie
nia Jarw1orskiego jako mówcy. W roku 
1892 przestrzegall Mlodoczechów1 przed ich 
msof.Uską polityką, która im nie może ·jed
nał przyjaci'ól pomiędzy P-0ta.kami, a w ro.
·kU 1893 w 1i!mieniu Kofa polskiego .wystąpd 
przeC!iwkOI ministrowi skarbu Steinbecko
wi, iktóry Oalicyi z.arZJU1cil podatlr-0'\q nie
mornln1ość. 

Dnia 12 grudnia r. 1893 został Ja\\ o•r
sl<!t ministrem dla Oalicyi w ministerstwie 
koaD:cyrj11l'em, a w czerwcu 1895 r. po upad
ku W1~rnctr:Siehgraetza zostat piowolarny; do 
m:tnistersf\va: urzędniczego I(iełrrnl!nnse1giga. 
Gdy: Zall:;ski ·zfo.żyl gGdność prezesaJ Kola 
polskiego

1
, zostmt J aworsiki: wytirany poinro

wnie w r. 1896. 
Sp. Jarworsiki wzróst i wyrabia~ się 

pohltyczruie w szkole k-01nserw.atywne.J fi µo
został1 jej ·w1:ernym prn\\'1ie. bez: ;wyjątkw do 
k10ńc.ai życia. Popierał 0n '\\dęc w pier
wsz.ym nędzie usi1lo.w:amia, matiące z~pe
wtnić Austryi silne !Ilia zewnątrz ·stanowisko 
moca:rstwmve g.dyiż tylko Austryai ·s.ilnai na 
'Ze\v11ątrz mJOigtai, z<l'ainiem tei polityló. ~ro
niić sikutecz:nk narod10wych: ·L •ekooomtcz
nych interesów ludnośd polskie}. TiGllkie 
zapatrywanie musialo rzecZY\\'iste p'otrze
by Galicyi spychać na pla;n• drugi w obec 
potrzeb rząidu centralnego uzin~w~111Y1ch za~ 
wsze zai ,ruiJezbęd'ne dta 'Za!pewrne:ni1a Au·stry1 
mocairstwo\Veo-o stain~owiska". 

" ó 

Wiadomości ze świat a. 
z sejmu pruskiego. Poset Trager (wiol

nl()ftnyś.hly) uzasaid'.nit interpelacyę \VI spra
\vliie ba!r-0il1a: Mirbaicha wytyikaj.ąc, że tenże 
w Zlhileranill' skla>d'ek rui·e apel-Owal' dbi do-
11J.roczy1mości, lecz otrzymywa.t skl.a!dki 
<l:Ila: teg.a, poinieważ dawcy uśmiechaJ snę w 
nrugroctę' order. Dalej wystąpnr pDsel T~a
~er przeciw uży,\Vaniu przez: bairorra Mtr
bachai organówi rządowych Zi wiedzą czy 
bez: wiedlzy ministr~. który zresztą sprarwe 
w:inieill byl wyjaśnić już dawni.ej, fosvcze 
p1"z.ed odroczeniem sejmu. . 

Minister Hamrnerste.iri.: o:dpovv1iledz.ial, 
ż,e baron Mirbaich zwrócił się, do illacz,e1-
n:yich prezesów jako członków towiairzystw 
dla bu<liowy kośd.olmv. Powagi rząd'u nie 
używano prz;y1 tern niigdzie. Intencye p. 
1\ilinbacha trzeba uwać; inne pyba1nie, czy 
br. M. zawsze postępował po<lJ względem 
politycznym ro'Zsądn4e i czy nie spirz:ed
\viafo się jeg()I czynności' sta.nO\viSkot na 
dwl(}rze cesa•rskim. Je.żeli tak byloi, to i tu 
tai spra\\'Tai zafatwiona, bo br. M'Drbach od
nośne urzędy dlworskie zloiżyt. 

PO'Seł fischbeck (woLnomyślnry) JX)

wfada: Mfruister z początku brał się ta'kj, ~a
koby «:~ ·niczcm nie wt:ed'ziat, następnie w.y
klaz::uie ~i·ę, że sam przy tem byl czyruny. 
U ·"v~Jgi zbyteczne. 

Dr. Porsch (icen1r.): Cho<l·zi tuła~ o 
sprawy ew:angiellk&w, do których centmm 
się niłe miesza. 

I(ons. v. tteydebrnnd uoo der Laisa 
bierze w olbronę br. Miroaicha ·il twierdz.L, 
'ie 'Seiml nfie }est k-0mpetentny do z.aibierarnia 
gfosu w sprawie rozdlz<idamlia IQIT'derów. 

Po'Se~ Prierlberg godzi się na staino'Wi
siko Hammersteina ·P zaznacm. że sejm ma 
z:uiµclne pra'\vo do rozpa.tryw.ariGli sµraJWY 
rw..dlz:iel:airU:ai ordlerÓI~\ na:leiży on.a bowiem 
do CZYTiiflości irzą<lowych, nai które sejm 
uchwaila pieniądze. 

&iron Zedłitz (wolmolmns.) broni br. 
MIDr.ba:cha i Hammersteina stqjąc .na stano
wislku posl.ai Ii·eycfebrain:dta. 

Po kilku uwagach członka. \VolnlO'my
ś!nego zjlednioczenia Brómfa. i posta Tra
grerai rozpoczęto rozprawy inad dnteppela
oeyą post~ centra.wego Marksai w -spratwie 
system.aitycznie wyw~eroo.ego nacisku przy 
\Vybornch mt'd: rzeką Saar. 

Po obszernej odpowiedzi· mi$trn M-01-
łerat. który starat się rzecz przedstawrć zu
pełnie nlewinrllie .~ ziasadniczo potępia1 
'W'SZelki nadsk . ze strony urzędnłków na 
wyborcó\\'\ odroczono sprawę ·na· dtiś~ 

Z Rosyi. „Birż. Wiedom." ogłasily 
rozmow:ę swego v:spó.tpracownikai z mi1ni
strem komunikacYli ChUko-wem, który o
świadczy~, że rozpowszechnione za grnn i
cą, wiadiomośd o z!ym stanie 'k-0lei b2i1\al
skiej s.::i, 111ieprawdziwe. Wprawdzie po
dąg próbny, ktćlrym jechal miru'ister, po
trzebował .czterech dni ·d~ przebyoia: dro
gi 200 wi:orst, prawdą jest również.,. iż wy
koleił się w pewnym tunelu - od t~g-o cza
su jednak coś podobnego już nie po'\vtórzy
fo się. 

Obeorfo przebywc.rlą paciągi nai tej linii 
20 \.\lXJrshv na g·o:dzinę. Co d'Zień \.\"Y'P'ra
wić możinaJ 16 po.ciągów wzdfaż jez.i-Ora i„ 
przez rezforo na lodakol'aich. 

Mini·ster. zazai..aicz:yf dalei1• żle przewóz 
prywaJtnych przesylek p.rz.ez; Irkuck jest 
ba:rdzo tru<l'ny, póki idą tą drogą transpor
ty wojenne. Można będzie temu za1p{)
biedz przez wybudowanie drogi \\-O<lnej 
w Syberyi ner rzelrnch Ob i Jeruissej. 

Dotyczący prniekt, któn~:go wykona
nie kosztowałoby 12 mifonów mbli, już 
jest wypracowany. Wdbec -dalszego trwa
·n.ia \Ydmy, kO'lej syberyjska jeszcze c-0111aJ
mnieif prz.ez pór 1rokn l1Jie będ'z1ie otwan·tą 

d1aJ handlu.. 
Z wojny r'Osyjskoajapońskłej. W po

łOlŻeniu na widiowmi walki nie z:aszfa faidna 
zmiia:na. Miejscami przestrzeri <lzieJąca 
obY'd.wie armie n1:eprzYJi,adelski1e -0<l siebie 
n~e przeil1QS1i· 500 kroków. Rosyanfre stoją 
w części na: potuidiniowej sfroniie rzeki1 Sza. 
Mrozy utrudnia<lą bardlrn ·dowóz żywności. 
Nie jest wyk1'uiczona moiliwl()iś<;, że: fa11011-
czyicy ro:zpoczną mchy zaczepne, by wy
przeć Rosyan z. Mukdenu. 

Z różnvch stron. 
Bochum. I(opalni·a . .Konstantin" Ś\,r,ię

to\.Yafai częściei.i po po.J'udiniu, ai rano mC1gli 
.górnicy pracować. Wy:wo!alo to \v1ieą1kic 
rozigoryc z enJ c. 

Bochum. W roku bieżqcym miia: lat 
50, jak fabryka „Boichumer-Verein" istrnJe
je iailw przedsiębiorstwio akcyjne. 

R.ecklinghausen. Jakiś hainid:ta:rz na
Z\VaJ ~.pofslkiem winem" wódkę, Z:al\V'iera
jącą trochę mruiej alłkoholu a więcej cuikru. 
niż zwykle wódki, aiby tą nazwą waibić 
odbiorców. Za to zostal skaizarn1y nil! 20 
marek 'kary, g<lyż wykroczyiJ' przeciw• pra
wu .o winie z dnUa. 24 maja 1901 mku. Za
J.ożoną p<rze:z niego apelacyę iz'ba karna 
odrzudl:a. 

Dortmund. Tute:isi księżai WaJter, 
Rottgers i: Clocdt wstali prze:z; reje:nicyę 
mianowani inspektoramfr sz:kót kat<Jliiickich 
miastai Dortmu!ndu„ 

Gelsenkirchen. I(opalnia „,ttiberr.1'.3.'; 
często świętuje z. powodu brnkw .\va~onów. 
Straitę ·z.a.flabkui w obecnych l'l1chy1Ch cza
Sa!Ch górnicy bard'Zo dlotkliilwie odczm\.\~aiją. 
Czyby nlie należało pocz.ynić ja:kich! kro
ków w celu z.aradzentia zJemu? 

Gelsenkirchen. W kopalni ,.Hibernia'~ 
z10stal górn1k I(orszorek oka:lecziony_ 

Wantte. }(olej elektryczną tterne-Bau
ka·m. zamierzają przediużyć przez Oramge 
db Wairme. 

Barop. W kopa.l'ni „I(a:iser Pried.rllch" 
pękła: rura przcw~<l'ząca parę. Z łudzi nókt 
szkody jednak na szczęście nie poniós.t. 

Dorstfełd. W kopafai „Doirstfrld" 
wpadl hamownJk ttoltmwn do szybu: i nie
bezpiecznie się pokaleczy!. 

Rotthausen. W piątek kopalnia ,,fin
tnacht" świętowaila: z pov..10dw braku: wa.
gonów. 

Oberhausen. Nowy kościól' św. Jana 
:wstanć.e pewnie w początku grndmlia po
święcony . 

W ReckJem prz.y Waltrop z.amlQfdlo
wal1 pudlcZ"dlS kłótni syn wiła•snego oj'al! 65 
la-t licząceigo. 

W elver. Spólka wiertnitzai ~,Aurora" 
poszukuje tu węgli. 

Paryż. .,Ogruiem i mieczem" n.a sce- · 
·nie pa:rys:k~eB. Przed' ki1kn dlniami ukaz.al 
się n.ai deslrnch teatru parys.kfreg.o .... Th~a
tre Sąirah: BernhGl!rt" dramat „Par le fer et 
pair le feu" Mau ryc ego Bernhairt, p~rzero
bienie zIJJanej powneści Sieniktietwliicm. Spra
wozdawca teatrnlny ,.Temps" p. Adolf 
Br.iisson pod:n<:>si w swej kryrtyce,, że pomi
rrJJO nald!zwycz.ajnyeh trudlności, które tak 
tlomacz., jak r reżyserya: miafa do prze
zwycię-żenia, przetllstarwienie to wypadło 
diak 1najświetn:.~i. Za<l:aJnie byto niielatwe. 
W dwunatStu obrazach ująć treść ·p<Jwriclci 
nieznanej fraocuskiej puhlrczoości przed-

. staiwić scenyi takie,, jak ·ni. p. oblęże~ie Zba
rażą. W'YJlUljgalo wieLlciej zręczności i 
wi.elkieg-o inakladu. Dekoracye były '.Vispa

niail e. Postacie Heleny, Skrzetuskiego, 
Bahuinai i Zagłoby od~icrdedlili znakomi
cie a>rtyści. Recenzent podrrosi mianowi„ 
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gre pań Meai, R-0binne, dalej pp. Des
rd'ins, który miał' ry:>lę Bohunai a: naJwięk

IX>chwaly o<ltla.ie p. ttuguenet, jako 

ail·:>bie. 
Najlepsza rozrywka po pracy, to czy-

:nit;' dobrej gaz~ty polskiej. . Niestety 
ardio jesz.cze duzo htd'u ptQlslncgo rua ob
;vźnic: nie czyta udnej gazetyi polskiej, 
dia teR:-O fatwo ulega ge.rmani'Zacyi:. Z re

powodu iia:leży się st:.lirać, aby tych 
łK ~tnych zachęcić dio zapisainia „Wia
polskJ~ego" na listopad i grudiztień. Prc

un;.:rat.a: na te dwa miesiące wynosi tylko 
1.28 mr. ~za11. naszy.ch .Cz_Yt~lnik?~ ?ro

n1Y u:silme, aiby kwit, 1ak1 się m1esc1 na 
rurtej strnmie wycięli., i <l'al'i go Roid.a

om nieczytającym gaizety i zachęcj1i1 do 
apisania ,,Wiarusa P.olski<:.1.go". 

Rozm~ilośd. 
$wiat w długach. Wedlwg obliicnń 

p1.:'" n ego sta,tystykia airng,tclskiego dlwgi 
i\sz,ystkich państw na kuli ziemskidj ,doszły 
ui ubecnie do wysokości 54,0001,0001000 

oli. We wszystkich pięciu częściach 
,data: niema w 0b~egu tylu pienięd'zy, aiby 
vina byto s.p~c:,~:6 ten dlug. Proc.enty od 

ei sumy wynQszą 'naturafoie w1:cle miiiD~ 
ów. Jak twier·dzi wzrrn.ia.1nkowany staty
trk. ,vyp,ada rncz,nie po rnbht na g1owę 
·~·żdcg:0, bez wyjątku człowieka. Na1iwięk
zyI11i dlu,żn~kami są fr.aincya i Angliai. We 
f ra11cy1i na każd:egu cbywatela. przt:ciętr~; e 
przypada t\YC2...uie 315 tb dllugu1, w Anglii 

240 rb. NaJszczQśL\YSZym pod tym 
~-zględem krajem w Europie jest Sz,wiaj
ltrya, gdzie na. kaiż<leg'° oby,wateia1 wy
ada roczruie tylko po 2 rb. dJimgu. 

Pomnik rozbójnika. W czasach •olbe.c
h .;h niema prawie na. zachodZ1ie Europy 
3:k nędzneg-0 miasteczka, ,któreby nie chtu

blio S!l ę p-0im11i'kiem jakiego \.\ ·:i,eikiego męża. 
zyniąc zadoś6 ogółn1=J mo'dzie1, postano-

dl:. TJ.iedawn;o ojcmvie mieścóny \Vil<Ys:kiiej 
orlimpopoli wznieść na rynku przedl te.a
rem pomnik. Ale komlli? Żaden gern:iailny 

etct, ain~ wslu'0(}ny polityk nie 1usz.częśti
·ir tego mi3Jstecz!kai swcmi' narod.'z.iinami; 

ani ied'no gJośne naz:wisko, nie z.olS'tafo 
E\\Tiązaine z jego muraiIT4;. W ko11c.u V/'Padl 
jeden z .rnj,ców na balieczny p10.mysl: pn
sta'1.1ny pomnik Passetoremu. Wahano 
się cz:as jakiś, czy moQ:nai sta\\fać p.cyrnnik 
herszto\V(i1 roz1bóJników.. ale <Yst.ate.czmie 
rzewaiżyll{) .zdainie, że s:koro byl on jedy

nym obywatelem miast.a.i, który zdolal zije
dnać sobie szeirsz,ą slal\vę, to 1rzeiba się na 
niego z,god'Zić. Pa:ssetorn slynli'e w legen
dach zbójeckich \v1e Wloszech jako spiraiw
~ takiego f.igla: W r. 1845 ot<1czyl on ze 
sw101"ą ba111tlą budynek te·a1tralny w forirm
wli , gidzie .w taśmie dawano op~rę Rossinie
o .,Włoszka \V Algierze" i z.musu: wiszy-
tkich witd!zów do poz.byciai się p()lrbm111e

tek, zegar.ków" i kosztowności. Na paunląt
·ę tego czynu \V'Znies.:01110 mu obocnie 
przed: tym samym teairnm pomruik. 

r Osłałnie wiadomości. 
L o n dy n. Nadchodzą dalsze wiado

mości o koncentracyj fłoty angielskliej pod 
Gibraltarem. ' 

H am b u r g. Różne tud-0tąd nades~łe 
statki przywiozły wiadomość, że flota bał
tycka płynie z pogaszonemi światłami. 

Pe s z t. Sejm uchwalił prowizoryum 
hand.IQwe z Włochami. 

B r u k s e I a. W kopalni Houssu za-
sypała ziemia 7 górników. Dotychczas 
Wydobyto 2 ciała. 

Kalendarz. 
Pi11t~1 28 paźdalernU1a: St1vmona Jne;r, ap., 

'Wład;yb9'). ·• 

1
• Sobota, 29 października Narcyea b. i m., (Da-
~~ . 

J S ł o ii e e ; w~hcdzi.. 
utro. g. ·6 m. l>O 

PcJotrze. g. 6 m: o 2 

'de 8 ta n p o g o d y ; W o 8rod9 
S!ez. We czwar!e& także. 

Hchocllli, 
g. 4. m 37 
g. 4. m. 35 

cały dziei 

. T e r m o m e t r wskazywał w-czoraj 
P<ltud.nie ~ etopni R. wyżej ze1-&. 

12 '9t 

Od Ekspedycyj. 
P; Do B. l(ostyuni1'. .teatralne do.starc~a 
Olak p. BolC!slaw Nlktsdorf w Pozmianm. 

Towarzystwo św. J6zefa w Herten ' 
~i swym cz.tonkom, iż przyszłe zebra
nie odbe<izie si~ w ni1e:dzńelę dlniai 30 m. b. 
'() zw·~,klem C·Zaste. {j) Ucztl'Y udzi·al prosi 

Zarząó. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Ueckendorf. 
Szan. Jubilat p. Fr. Gajewski zaprasza 

wszystkich c-zf()lnków towarzystw.a nasze
g''.) z rnc'rzinami na uroczystość obchodu 
swo;;o sretlrnego wesela, dnia 30 paździer
łllikai <lo sali p. Ragge. Od gD<lz. 4 do 5 
jest sposc1mość się dać ina czlonka wpisać, 
gd1ytż tylko czlonkowie ma~ą wstęp za c<l
m21kfem \\r~sdnem. Zapriaszamy jak r::aj
serdecznueJ fr. Gajewski ,j Bah\''iina Oaie:w-
ska. Z a! r z ą d. 

Baczność! Gelsevkirchen-Hiillen 
Podaiemy <lo wia<lDmości, iż w n!e

dzielę d:nia 30 października 1904 r. o godz. 
4 po pal. oobę<lzie się zeibrani:e Wl celu za
foifen1ia Tow. gimn. „S(Jlkó~" u p. Naichbar
schulte. Redaków z ttiillen1, Builm\ke i 
olkoocy iak najuvrzeim:ei zapmszamy. I 
do \vas rnlodziefrcy się {}dz.ywamy, którzy 
milujecie gimnastykę, abyście na powyż
sze zebranie ptrzybyli, prosimy bardz{). O 
liczny udz::a.J prnszq 
J. Wałęsa. A. Szyperski. fr. Dukat. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenboc!mm 
d:otn'Osi szan członkom i wszystkim Roda
kom. )ż ksilądz po-~ski prz:yb~<l'Z ie clo Altcn
bochum w S{1botę po poł. Sposi.o·bniaść do 
spowkdzi od' godz. 4. W nriedlzieilę rano 
przystcpuje to\\ arzyst\\' c rJl~t pierwszej r::,m
nej mszy św. 0 g-cdz. 7.15 do wspó~nej K{)
mu.nu sw. Gzfonkowie wr:innl~ się zelbrać 

w -O'Zna-lrn.di. Po p·oL birrze t-O\\rarzystw.o 
udział z. chmąigwią w uroczystości poświę
cenia chorąg\\'i r ( ~:l. t\\ a RM.:1!1c.ol\VeJgO. o 
j.ak najliczn;iejszy u<lzfaf. tak w· \\''Spólnej 
l(omunii1, jak i w lHGczysc<}Ś..::i pośwjęce-

niai chorąg\\·1; upr.asz.a: Zarząd. 

Towarzystwo św. Andrzeia w Bochum 
donos~ swym czlonkom, iż wbr.altlie 30 b. 
m. wypadnie z: pow·o<lu, iż tow1arzystwo 
lierz\! u<llziat w uroczystości poświęce.nia 
chorągwi Bract\1. a różaflcmveg.o. P>0lek w 
AltonlJ.ochun:. Cz:~onlkowric powfonii się sta
wić IXJ pot o godz. 2 m sa·Ji Sa·l'arrn131Jx11cr. 
Alecstr. O Iftzmy udziat serd'ecz111:e prosi 

A. Kozłowski, przew. 

Tow. gimn. „Sokół4' w Deflwjg. 
W nie<lzidę <l'ni2. 30 b. m. o g.cdz. 2 

po pal. odbędz.ie się walne zebranie. Bę

dzie spnwwiozdanie i inne waiżne sprawy. 
Ud!ziia{ wszystkich druhów 1poi<ldamY,. Go
ście mifi2 \i:idz;iani. Czo1łem ! 

Wydział. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosi szam. cztonkom, -iż w1 lllJie'dzieię 30 
]X) pot. o: godz. ;~6 odlbędzie się kwartalne 
zebranie, na które ka:żdy czrlone-k w1:1I1ien 
przybyć, gdyż \rn1foe sprawy będą -0ma
wiane. Rewizoro\\'~e ka·sy pi.ożądanii ~~:dną 
godzinG pręd2ei. Zarząd. 

. Uwaga: W niedzidG 6 li stop.a.da: przy
stępuje towarzyst\vo do wspólnej Komunii 
św. o godz. 7 rano. Uprasza się czto011ków 
1aby się jaik najliczniej stawili <llo stotu; Pań
skiego, bo teraiz. podczais. misyL św1:·ęteli ma 
każdiy sposobnQści d-0syć. Misya TIQ~O
cznre się w niedzielę 30 i będz~e trwać aż 
do 6 Iistopa<l1a. PiN\v~sze kaza1I1Je polskie 
roz;pncznfo się w niedzielę o godz. ;h4 p-0 
pol. Fr. Niedzielski przew. 

Towarz. św. Antoniego w Habill1'horst 
dono1Si swym · człol111k-0m, oraz\ wsiz:ystkilm 
Rodakom lt Ro<l:acZik'()m z pairaffii Henri
·chetnibuirg, iż wi przyszły ponrie.dziaJek' 31 
paź<l!ziemóka przybędzie spowieooik pol
ski Sposobn<>ść do spowiedzi będzie w 
po.rl';edztilałek po poL, we wtorek;, to jest w 
uroczystość Wszystkich ~więtych pirz.ez 
ca.ty d:z.iel1, i w śtrodę do polud:rfa:. W ttrro
czystość Wszystkich Swi~tych cz.lornkowie · 
TO'Wl1'rz.yst.wa św. Antoniego przystęvuią 
do współned Komunii św. na Mszy Ś\V., 
która si'.ę odpraiwi o gx:>dz .70 ra.rno. Zatem 
kochani Rodacy i Rodaczki, skorzystajmy 

, ze sposobnośd. 
P. Frąckowiak, prrew. 

Towarzystwo glmn. "Sokół'' ' w Ałstaden 
po.daje S\Vyn1· cz.tonkom do wiadomvśd, iż 
w1 nieruielę dmia 30 paiźctzJernika: r. b. o 
godz. 1 po pol. od:b~dizie się zebranie, na 
które się szan~ drnhów xaprarsm, a1żeby się 
jak najliczniej stawHi, pontiewarż będ~ omai.. 
wfrane sprawy płrzy1:>orów db Ć\\tczeń. 

Cro1em! Wydziaf. 
Uwaga: N~nieiszem proszęi szan. dm

hów ćwiczącydn. oraz tych, którzy mają 
chęć brać u<lziat w ćwiicz.enfaich, a nie .ćwi
czy[i! db te.go 'cz:asu, aiżeby raicz.ylii si'ę sta
wić na saH ćwiczeń. Po zebramiu o~ 

· się ćwfuczen!i~ ła~wrami, oraz zerdziam!L, któ
reśmy w tych dniach otrzytrUaU. Jeszicze 
ra~ więc proszę szam. druhó-wi q.. liczne ·i 
punktualne przybycie. Nac.iełnlk. · 

Towarz. Serca Jezusowego w Hamme 
donosi swym członkom i wszystkim Ro
dakom w ttanune i okolicy, iż w ponic
d'ziałek dnfa 31 październikai po pol. Q 

godz. 4 przybędzie polskli ksiądz. słuchać 
spov.iedzi św. Do wspólneli Komunii św. 
przystęl)Ować będizie towa.rzystW{) nasze 
'" e wtorek, w uroczysrm~ Wszystkich 
Swiętych, n\al pienvszei Mszy św. rano. 
Uprasza się cz:fonków i.ak nzjliczni'eti się 
zebrać. Chorąży i podchorqż!li winni ~i~ 
staw:.ć do chorągwi. 

Uwaga: Po pl. po n!:e-rr»e· ... kkh nie
sz.p.orach -cdbę:dzie się takż~ pds.kie nabo
żefrstwo z kazaniem. Uprasza się jeszcze 
raz: wszystkich czfonków i Rodaków o J°i.:uk 
nai'L::cznie.iszy udz'.18J w przystąpieniu do 
Sakiramcntów św. i w naboże1ist\vie. 

Z ar z ą <l. 

Towarz. św. Michała Arcb. w Hochfeld 
dlOnosi swym czlonkom, oraz wszy,stkim 
Ro1dlalkom zamieszkaJym w Duisbtu1rg-łfoch
fekl' i okQil:{:y, iż w niedzielę dnria 30 paź
dfZ!i1ernika1 po pol. o godz„ 4 odbędzie się 
polsk1ie nabożeństw;o \V k()ś·cie,[e Sw. &mi
facego. Szi~m. R.adacy! P.orU:eważ już mie
siąc Różaf1ca św. się kończ.Jfl, dla tego, po
dążmy wszyscy w przyszłą, niedzielę na 
pol'ski Rófaniec. Po nabożci1stwie odbę
dzie się pcisie:dlzenlie. O jak na}Viczniejszy 
udlzja,l w naoożeństwie i posied'zeniu upra
sza. się. O<Jście m:Je '1Yidziani. 

Zarząd. 
- --------
Bractwo różał1cowe Polek w, Ueckendori 
doniQsi swym si()strom, iż bierze udziat \V 

uroczystości poświęccni3J chorąg\vi w Al
teinboclmm-Laer. S:1ostry1r które chq brać 
udzia~ w tej u11ciczystości, ·zechcą się stawić 
przc<l kośicioJcm ,i z.1ąd! się; uidamy na dwo-
rz,e.c do Ueckenidori-Wa1tenscheicl. 

B. Stelmaszyk, przetożona. 

W dniu godnych Imieni"n, to jest d1nfa 
28 p.aźciz'j 'emik.a z.asyfam szano\vnemrn dru
howi 

SZYMONOWI RAT AJCZAI(OWI 
jak nauserdec'znHe:isze życzeniai zd:rowh•, 
szcz.ęsc1a: 1 b!.cJ.gosfa.wie11stwa Boiego. Te
go życzę i wykirzykudę pn trzykroć: Czo-

; tern! ! ! Ig. C. 
,,,_\~•. „4~~!-i-"~„A--'~ --\\'~~· ,~~-~A~!.1!:.~ 
~~-. • ;"l~ • ~V"'lti~ ~IV~ V ·-q~ ';r..•· ~~w 

Tow. św. Jana Chrzc. w Ueckendorlie 
s:ldaidai swemu szan. czknkmvi JubtiAartowi 

fRANCISZl(OWI GAJEWSKIEMU 
Qna:z jego matlż.omice 

p. BAL WINIE GAJEWSKIEJ 
uirodz:onai Kamfrńs:ka (w dnhr Jch godnego 
srebrne.go wesela: <lniai 29 paż<lziemika), 
jak naJs.e-rdieczniejsze życzenia, zdlrowfa, 
s:z,częśda, życia· dhrgiego i hl·ogdsłalwiel1-
stwa Bożeg'o1 abyście s.'.ę <liocv~ka1li wesela 
ilotego, ai po śmie·J1C'i ruiebieskieti korony. 
Nai cześć jubHatów wykrxyku~emy po trzy
kroć: Nioch żyjją! miech żyją! m&ech żyją! 

Tow. św. Jana Chrzc. w Ueckend<>ri. 

~tl ~ttHłHłHtHtHl~~tłr-~~ 

Wiec w Bruckhausen-Marxfoh! 
W niedzielę dnia 30 bmL odbędzie się 

wfoc ,.Ziednoczerriia" na saJi p. Rosenthala, 
narCfŻnik ul. Pmvim:iaJstr. i Maricnstr., 'CJ

ook kościofa kat. 
Wszystkkh R<>daków z okolicy \\"ZY

wai się, aby jak mtWczniei nai ten wiec się 
sta'\V\i1L 

,,Zjedoocze11ae Zar\V10001\Ye PDlskie". 

Wiec polski w Dellwig. 
Szan~ l(odakotn z Del!w!.g, B-Ottrop i 

okolicy, diaóemy do wial®.roości, iz w nde
dz;iełę dlIJ.ia 30 b. m. o godz. 11~ ptzed po
ludniem~ odbędzie się wtiec polski na sabi 
p. Hesse w Dellwig, na który to jak naiu
przejmici zapra57.,.amy, 

Porządek wiec.a ja;k oostę{Ju}e: 1. Za
g~je, obór prze\\r{)<k!riczące~o wieca. 2. 
Sprawozdantle z cz"Y'nności komitetów, ko-

, śoiehiłego i' k<mtitetu \V sprawie stara-ma sie 
o salę dfa łxY\vaTZy~ftw. 3. Dysku5}"'a nad 
spraw~ J)OW1Y\ŻSZ<\~ 4. Półofoniie Polaków 
pod względem namd<J:'\vym i kornunafoym. 
5. Wól'na dlysk:trsya. · 6. Zakończenie. 

Komitet-~, 

Ualy Swiat • je~zcze nie, ale w Nadrenii i Westfalii jaź prawie 
każdy Polak zna olbrzymie składy towarowe 
.&, \ł"o„ika w iłberh u_:l'n. · 

'fyai~ce .zamówień nadchodził dziennie ze wsz:_..
stkich stron. Kto ,iei\r.cze nie p:ilH moich sławnych 
cygar i p:i.pierosów, to proszo zaraz zamówić przez 
kartę pocztową. a wyślę natychmiast. Na życze
nie wy~yłam próby za zs.liczkfł pocztOW!\. 

Najbardziej polecam moje sławne cygaro : 
.,FEirischtLecker'' IO sztuk 15 fen. 
1 Flora'" 10 sztuk 20 fen. 
„Negro'~ 10 sztuk 25 fen. 
.,Globo;• 10 sztuk 30 fen. 
,,Meine Sortc' 10 11ztuk 35 fen. 
„Kcśduszko;: 10 sztuk: 40 fen. 
„Mnryanka" 10 sztuk 45 fen~ 
„Meksyko·' 10 sztuk 50, 60, 70, 1100 f. 

Najsławniejsze cygaro 
„J. Sobieski•· 10 sztuk 60 fen. 

100 sztuk 5.50 mr. franko. 
Papierosy Sulimy: ,.'l'urc- f •. rt:•, „1Jetits ca

nona". Pe>lakiewicza: ,,Nublrsse'·, :,'l'urc-fort··, 
„Sokoły". 'I' a ba.kę do zażywa11i11. raciborska i sta
rogardzka Ifachlińska i A.-0. 'Vogóle wszystko u 
mnie nai-i~·ć można po cenach bardzo niskich. 

A więc swój do swego ! 
Proszę dokładnie uważać na mojl\ firmę. 

Olbrzymi skład cygar. 

Andrzej Wosik 
hurtownie Oberhausen, detalicznie 

Friedrich-Karl- Heidtstr. nr. 4'.t 
str. 16, przy 

polskiem bi6rku. 

N!M+ijp H!'S 

Ludwik Bron, 
Eulfmgasse 4. Bochum, Euleaga9se 4. 

--- Założone 1835 r. --
poleca swe wielkim wyborze po najtańszych 

cenach wszelkie instrumenty muzyczne jako to: 

skrzypce,cjtry,tlety,klarnety, 
harmoniki u1Jtne i do rozcią~ania., 

bębenki. podstawki do nut, 
laseczki takto,ve dla dyrygentów, 

wszygtkie gatunki strun. jako i~ wszelkie 

przybory do iwit.rnment6w. 

Dalej polc<!am wsielkie 

łowas•y łocżone, 
ja.ko: fajki, c, gnrnfczJd, faski, itd. 

To w~1ry 1;1ió.n.nne jako: portmonetki, 
torebki do cygar, torebki do listów, kuferki, 
do podróży, t1nnistry szkólne, szelki1 paski, 
noże kleszonwe. karty do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zażywania. 

P ierniki 
MfWfiiA?am M'Wa 

poleca fabryka pierników 

A. "'arkiewicz 
w Kosti·zynie. 

Ostatnia nagroda:· Wielki zloty medal na 
Wystawie P ·rzyrodnkz()-Lekarskic.j w 

Krakowie 1900. 

Cenniki, 'na żądan~ bezplatnie i franko. 
Do nabycia w cukierniach, handlach cu

~rów i kolonialnych. 

N11j&t.arszym krawcem nolitkim ,jest ApoU11a
r7 Wvjezyiuild w Gelsenkirchen, przy ulicy 

Karlim. nP. 7. 

Polska kraweowa 
poleca się s,;an. Rodaczek do szycia wszel· 
kiej .gardero~y damskiej podług 7.urnali 
i naJllOWSZCJ mody. 

Pelagia Skowrońska, Wanne: 
w domu p. E.. Triebel przy ul. Balm-

hof~tr. l 05a. · 



~abożeńsfwo polskie. 
Horst-Ruhr. 

Sposoboość do six>wiiedxi św. w sobo
tę 29 i w niedzielę 30 października. Na:bo
żeństwo pols.k.ie z kazaniem w niedtielę o 
godz. 2 po pot 

Altenbochum. 

W niedz.helę 30 bm. o godz. 3ł4 nabo„ 
uf1stwo polskie z kazaniem. 

Bochum. 
Co niedzielę i śwlięto w klasztorze w 

Bochum msza św. o godz. 111 a p0 niej 
śpiew i kazanie polskie. 

Rohłłnghausen. 

W niedizi1elę 30 październ~ka kazania 
polskie o godz. 11 przed pol. i o g.odz. 4 
po pot 

Bismark. 

W p0medzialek 1 Ust-opada ka:zainle 
polskie w Bismark o ~odz. 11 ptzed poł. 
i o godz. 4 po pol. 

Dełwle;. 

AZ do 30 bm. odlbywają s~ tu nauki 
misyjne codzienni:e o godz.. 9 przed! pol. i 
o godz. 5 po pot W ni1edzielę 30 bm. bie
dą kazania p-rzed pol. o godz. 11 a po pot 
o godz. 5. Spowiedź św. jest oodzlieninie 
od 6 do 11 przed pol. i od 3 do 8 godz„ po 
pol. 

Altenbochum. 

W solbotę 29 paiźd1ziemikai spos0:1mość 
d'a spowiedzi. W nioM~i·elę 30 ipaźd'Zie1mi
ka o godz.. 3:y,i, nabożeństwo z kiaizamiern 
pol1skiem. 

Wattenscheid. 

W nf~cfaiclę 6 listÓp.ada >0 god'z4·nte 11 
przed i o godz. 4 po po.ł. •kazainie polskie. 

Diisseldorf. 

Misy.a polska w kościele 00 . .Framici
szklanów odł>ywa się w tym tygodniu. Na1u
ki odbywają -się o godz. 8~ w!ieczo.rem. 
-----------------
Towarzystwo polsko-kat. „Jutrzenka" p. 

op. św. Wawrzyńca w Obermarxloh 
daje do wiia<l!omości wszystkim członkrO'm, 
~ż ·na 30 października t. r. będz~e kSii~dz 
.Rektor ,j kapelan wprowadizio!ruy do 11mV'o 
wy1budowa.ne:go kościiol~ w. Obermarxloh. 
Uprasza się szatn. czfonków., aby się Jak 
naili~ruie~ stawim do lmśdo:la n.a gio<llz. ;Y.t9 
w mna:kach .i czapkach. Talk sarno za
prasza się sąsiednie towarzystwa z gmin
ne.i P'a!rafif. aby raiczyły si:ę staiw.ić z cho
rągwiiamti i paifa·szami na godzinę ~9 do 
.lwśc.iolai W ' Obe1marxioh, a szczcgóln1ie za
!Praszamy szan. Tow. św. Banba·ry Z' Harrn
born, Tow. św. StaJ111isla·wa; B. z. Marx~oh, 
Tl()1w'. śś. Pi<Ytra i1 Pawła z Bmc.k:hausen, 
św. An.taniego z Neumiiht. 

· Ign. Michalski, przew. 

'.Baczność? Alstaden ! Baczn.'llść ! 
Donnsimy sz:ain.. R:o<l!akom w PJstalden 

i o!Jrolkyi, iż w rnie<lzielę 30 parź,d'zJ.errnika u
rządzamy zabawę z tańcem na sa'li p. Grot
ł-0h. Początek o godz.inJe 4 po p.oluidniu. 
Wstęp dfa cztioinifoów i towarzystw 50 fon. , 
dfa obcych 75 fen. O ticz:ny u<lz.inl w na-
szeu zabawie prosi Komitet. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
Zebranie odbędzi•e Siię w nlied!zielę dn ia 

30 paźd~iennfka po poł. o godz. 4. Ponie
waż są ważne sprawy d·o zailialtwieinia, m:ę
dlz.y innemi także o naszei z:albal\vć1e, która 
się m~ odbyć 13 Hs~opada, uprasza s i ę o 
łiczny udz.ial. Po zebraniu iicl21i:e towarzy
stwo do Altenbochum na pośw1!ęce!ni·e cho
rągwi brnctwa róża.ńcio,wego. 

!(oto śpiewu „Wanda" w Hiirde 

daje d:O· wiadomości wszystkim szan. 
czJonkom i wszystkim !flam ctiobrze życzą
cym Rodakom, fż w nfodziielę dlnia 30 piaź
dzfaennika urządzamy zabawę jesienną z 
tańcem. Zapra'SZ!amy ta!kże Tow. św. Wa
lentego ~ Tow. „Sokiolów". Muizyika pol
ska. Zabawa, odbędzie się na sati p. Baum
berkla. O liczny udlzial prosi 

1 Br~;~z~~J;~~f~~ ~:0:0~- r 1111lllllllllllllllllllU 
d:zlernika weźmiemy udzia~ w U:roczystości -
pośw. chorągwi w1 Attenbochlll11. O Z0 - · fLJ 
zechcą się Siostry zebrać przed kościoletn -
św. Józefa. a której dogoonief, niech je- - F ~ Tomaszewsk·I, krawiec -
dzie ·w·prost do lokahl p. Stratlingai w Al- - w Essen, ulica Stoppenberger nr. 15. -
tcnbochum. O liczny udl!iał prosii - poleca się sz.al!l. Rodakom do wypracowa- -

Przełożona. - -nia wszeik1iej ·garderoby męskiej i kostyum 
wiec polski w Hattingen. r cramskich. Pracuję tanio •i rzetelnie, ject- • 

odbędzie się w nied'tiel:ę, dnia 30 pa.ździer- nalmwoż tylko za gotówkę, kredytu nilko-
nika o godz. 4 po potuooiu w salt p. Srger- - mu nie dadę. Rzeczy będą odrobione do- -
ta (Germania). Program: 1) Dla czego brze, Ponieważ sam siedzę z czeladniikam~. -
Polacy na obczyźnie po'\\Wni się łączyć w .f Wielki wybór w materyach męzkiich i .„ Szanownym. 

w Herne i oko' d 
lecam ninieje O Z 
aowo ułożony to\viarz:ystwaich; 2) Sprav;ra wychowania damskich. 

dzieci; 3) Protest przea:w ant:Y'Polsłcltej u- - Ubrania p.oczą'ń-".SZY od 40 mr. z rze- -
stawie pa•rcelacyin:ei; 4) Sprawa: opiie:kL 'dru- 11111 telnei materyi. . -

skład 111 
mia.. owicie dJ, ycł 
ień~w polecalll rte' 
wite p1~kne mr. chownej; 5) Nasze obow\iązki oororllowe. „ · -

O liczny udz:ia1 Rodaków z łfatbhtgen~ - ; - O gorliwe Wia 
megoiutereii11 Sp.rockh6vel, Linden, Welper, Dahl'hausen 11111111111111111111111• itd. u.prasza się. „Związek Polaków". 

ooa~oooocooogOOGÓOóOOOOOOOOOD g Szanownym Rodaczkom mia~ta Ober- 8 

upr&szam. ,,.,-

M. Miedz' 
Najlepsze perki 

§ ha.„.kr~:~~;; p·~i~ka I 
O i prosz~ o poparcie mego przeQal~biorstwa. 0 U AG NUM BONUM 
g Przyjmuj~ tttk:że pa12ienkl w nauk~. O 

8 ltlarya Skoraezewska, 8 
O OBERHAUSEN, K1,1appen!lt_r. 52. g 
8ooooooooooacocoaoooooooooooo - z 

aćzność! 
r 

Zakiety 
• zimowe 

dla chłopców 
w wieku do 9 lat 

do wyszu
kania 

mr. 
stosowne spodnie 85 f . 

razem za 2160 m. 
vV szystkie moje żakiety zimo

we są 2-rzc:tdne, całe podszyte 

i beznagannie odrobione. 

Wartość do 4,50 mr. 

Wysyłka * za zaliczką. ~~ 

Zamiana 
dozwolona 

(perki do jedzenia,) 

dobrze się trzymające w sklepie, (żadne 
holenderskie.) 'Vorki po 150 'funtów za 
5,50 mr. Czysta, pod gwarancyą mąka 
jęczmienna worek 140 funtów po 10 m.. 

a.- Dostarcza na zamówienie fr. 

w dom, poleca skład okop°'.vi.zu i paszy. 

ftl'llh. Drux, 
Recklingh.·Bruch, Bornchuerstr. 236. 

OOOOOOOOCOl>OO cooooo~OOOOOOOo" o . 
8 Baczność! Baezno§ć ! g 

i Obuwie zimowe I 
§ rozmaitego gatunku § 

w wielkim wyborze, I p 1 cenach jak najtańs•ych poleca § 
Jan Bręborowicz, S mistrz sew ski ~ 

B w Bruch11, ul. l\faryańska nr. 31. R 
0 

( nadrzeciw Grullbad). o 
ooooooocoo0ooocooooooooooooo8 

Gwlazdlta aiet~~.Ieko! 
· Każdy, ktoby chciał żonce swej spra

wić e.ciechę, ma sposobność zamówJć do· 
brą maszynę do szycia. Od dziś, kto się 
przez „Wiarusa" zgłosi listownie, otrzyma 
za gotówkę 15 procent, a na wyplatę 5 
procent t:ud~j. Żaden niemiec tego me da
je. Sprzedaję także meble i kołowce. O 
uwzględnfonie prosi 

W'ale11;ty Nowak, 
w Altenessen, Bruckmannstr. 92. 

Któ1·y hawiec polski zasługuje na. poparcie 
Rodkaów'? 

Kto1 namówi diwie osoby d'o zapisania 
na ]istopaid i grudlzień „Prz;ytjadela" fub 
,,Oa·zety Toruńsl\!iej", i nadeśle kh kwi1ty, 
otrzyma dla siebie i dlai ka:75deigo abonen
ta zupełnie dlairmo po trzy bardzo ciekawe 
książeczki. 

Kto nam namówi przyinai]!mll1Jiej pięć o
sób dai zapisaniai ,,Przyjaciela" lub ,,Ga•ze
ty Toruflskiej", '°trzyma· zupel1nie danno 
po trzy s:khążoczki a dla s,iebie trz1y kslią
żcicz.Jd i p!ękną 

~~!~~! a~ne~t!!~~B!~~~t~ j 
laduieJszą otrzyma książkę do nai'bor.ief1-
stwa. Na; żyiczenie przeselamy zamiast 
książki do nwbożeńs.twa: 

.,Deklama.tors' 

A.kune•ka polska 
vr Dy8eldorftf'. 
SzanoWflym RodaCłl

kom w Dy1eldorfie mam 
zaszczyt upr11ejmie do
nieść, iż z dniem 20 pa
ździernika. osiedliłam sio 
tutaj jako 

------2t1001„mies11 ~ 

akuszerka 
i mieszkam przy ulicy 
Industriestr. nr. 18. 
Proszlłc uprzejmie szan. 
Rodaczki o łaskawe u
względnienie przed!ię
biorstwa mego, pozostaję 
z wysokim s211cm1kiem 
B. l..yczywek, 

ałlu.szerka. 

Dwóch t'Y:ei!Mla. 
fff)W•kich 

na. stał~ robotę posl!u
kuje 

L Kubiaczyk, 
Reckl.-Druch, ul. Ma

ryańdka. 

w Herten, Pl'I) óWI 
Auguststr. 4 iJ 
aprzedam k~olak 
17 ,5~ mr., przyJ)'Ć 
wpłacie. 

c. Fr. •n 
Bo_~hum, H~ 

Bwóela Chi 
krawi . . auc 

przYJml0 zaraz 
zatrudnienie i 
płacę od sztuki ;; 

Fr. 8ło1a1. 
mistrz krawi,1ger 

w LAAR przy! 

••uż tó\V\. 
~ ą\J&i~ 

potrzebuje od :~iat i 
pa.da 

Roman p'kai 
rzeźnik po\. ias 

RERNE, Neus~e~ 

0000000000000 ooooooooooo~tan 
2 Podpi15ana. Spółka ma na sprzedaż f~ 
O korzystnemi warunkami 4 mieszkania, .' . g każdego chll W i stodoła. prz:ytem 1 iea. 
Q oprodu na przedmieściu pod Przementcm ~d 8 Szanownym Rodakom zM"acamy uw~ 

0 że wobec nowego prawa osadniczego, ~kttt 
O domów mieszkalnych wkrótce bardzo 
O podnioel\o Spr. 
a Od depc.nowanych pieni~dzy płacimy d' 2 półrocznem wypowiedzeniem & 1/ 2° 0• ' J 

es Bank parcelacyjny 
2 E. G. m. b. H. liot~ 
() P1•zement ---· Priment. m1 
O Ks. Stef. J adomski. J. Ka.rwa ·et 
8coooooooooooo oooooOcooc w 
--------------~·rue 

Kwity prosimy dać znajo . " 
wa1 

i zachęcić ich do 
„ Wiarusa Polskiego'' 

pad i grudzień. 
__________ po, 

Postbestellungs„ Formular ~~ 
Ich bestelle hiermit bei dem K~~e i 

chen Postamt ei.n Exemplar der ~ d~ 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Ze1 po 
preisliste 128) ftir die Monate Novcmll tę 
Dezemher 1904 und zahle an Abonn~ 
und Besteł!geld 1,28 Mk. da 

ro 

I „ 
sz 
ŻE 

Obige 1,28 Mk. erhalten z.u habenl ię 
~chein.iigt. .

1 

ie 

• • • • • • " ' d. • • ••. w 

Kaiserl. Postamt • ł I f ] 
si 
1T 

Postbestellungs„Formular. z 
kh bestelle hiermit bei dem Ki ~ 

lichen Postamt ein Exemplar der Z~ 
„Gazeta Toruńska" aus Thom fiir die ) 
nate November und Dezember 1904 
za:hle an Abl()innement und'. Beste: 
1,28 ()IAf:k!. ··. \ 

• • „ „ • • • c! 



Bochum, sobota 29-go paźdzlernllla 1904. Rok 14. 

• pismo htdowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone ogwiacte oraz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkowym 

~ chodzi codziennie z WYiątkicm d11i t>e:~wi•tecmych. 
eca' r!edplata kwartalna na poczcie 1 u listowYcb wYnos1 

111 mr 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wi~rus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem „t. polniscb" nr. 128. 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę 1 
Za inseratY Dlacl sic za wiersz petytowy 15 fe11„ a ur 
O'!loszenia zamieszczone or%ed inseratami 40 fen. Kto 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
PoJskiesi:o" nalety frankować I podać w nich dołclad-

ny adres piszącego. Rckopisów sic nie zwracL 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si{} w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres : „ Wiarus Polski", Bochum. _./.l...L_ 

iesri Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
t'l!aówlć, czytać I pisać po polsku I Nie jest 
k~takiem, kto potomstwu swemu zniem
prz1J)'ć się pozwoli! 

~rz wypadk6w dnia. 
wt aucz.yciele nie otrzymujący „ostmarken-

raz culagów" msze~ się. 
i 

ukL z kót nauiczycielsk'ich pisz.ą d'o .,)'Dan-
o ·Jiger Nell'este Na:chrichtein": r:;1 Po:nie:wM: nie mal, jak się zdaqe, wido-

Ó\l.1:' aby .• ,Ostmarkenz:ulagi" przy.mano 
ą\kZie .urzę<ln~kom pięcn1ru wyklu~z?nrych ~

od l~ f~tóW\, przeto ·w1ekl! ruauczyc1eh z. Gdam-
'kll! posta!n<owfllo zig'tosić się dlo in:nyieh 

P~' ias.t, gdizie .naiucz.yciele ·otrzymują, dodatki 
eus~ensyijne." 

Ra<l!zimy panom 1ni.11ucz.ycielom, by 'PO-
tarali się o trochę w.~ększ.ą, aigitacyę po

d~ \ęd!zy tamteisz;ymf~ u.ość liczny~J ~rze
m~ ie<i P0La1kamli. a „ostmairkencu~ag1 meza
tea:. "(}dinj e będą.. 
uw Naszem zdaniem jest to na·wet ied'YnY 
, kntecz.ny śrn<lelk. 
o 

. Sprawa napadu eskadry rosyjskie! na ło
my .dzie angielskie· dotąd ttie wyjaśnmna. 

W obec niesłychanego czynu swej 
f Iloty mJczy Rosya urzędowa. Ta okoli

. znoś-6 p,otęgwje obnrzen(e AngHków. Na-
w1 ·et ·gn~ty naijpoważniol·sze uiżywaią '\YY

azów najostrzejszych opisu~ąc zachow~
nie się RosyJ. Brncfrick oś.wia<lczyl, że u

'om le,~anie cara.i i przyrzeiczcnl~ e odszkodo-
, waniai sa:mo nie wystarczy. AngNa chce 

i: 1ieć gwaTancyę, ?Je pod!obne wypadki. się 
, nie po·wtórzQ. Gabinet angiielski z:bierze 
1 ię prawd.opo<lobnie na walną naradę w 

tej sprawie. 
Trzy eska·diry angielskiej Hoty. stoją w 

pogotmvi1.1t, z których śr.odziemna sama n·ie 
ma sob!.e równej na śwŁecie., sik łada się. bo~ 

ar wiem 'Z 12 pancerników1 boj.owych, 4 opan-

~
cerzooych :kraz:awników;, 6 pośpie-S'z.nych 

z krążowników dmgiej klasy, 3 ł-0dz:v :n;pe
. dowy-ch i 27 antytorpedmvych; kazda: z 

powstai1ych eskad'r przewyższa także flo
. tę ros~jską. 

ne Rosyi nie pioz.ostaniie nic i.nnego, jak 
dać za!d·ośćuczynienie Anglii, której 7,ąd'ania 
rosną z każdym: dniem milczeniai po strnn:ie 
rosyjsh~i. 

Z wojny r-0syjsko japońskiej. 

Na1 widQwni \vojny panuje zaiws:ze Je
szcze spokój. Wczoraj d'onies.inno tylko, 
że miejscami ruszyli się J apof1czycy i za

d ięli w.:Oskę J erdaigon. 
Korespondent „Birż. W1je.d1." depieszu

. ie z Mukden11. że rosyfs~i oddzial pad .do
wództwem jenerała K-0sakowsk1iego, któ

' ry byt nai·dalej wysun i ęty na prnwem 
skrzydle1. dotąd nie p.owrócił i .n'i~ wia<lo
mo, gdzie s: ę znaid1.lie. .„Times" <l:Onosi 

' z Tokio : Wedłwg sprawozdania kore
a spondenta z P ortu Artura. zato.ga )}Ortar

turska trac.i d111cha. 
,,Stan.dart" ·o·głasza, że 25 b. m. Port 

Artura1 dziet'1 cały stat w płomieniach. 

Telegramy. 
B er l i n. z powodu interpe.Iacyi w 

5eimie wydał br. Mirbach drugą broszurę, 
by się oczyścić z czy11ionych mu zarzutów. 

B o n n. Odkryto tutaj niebezpieczne~ 
»ego fałszerza kolejowych biletów jazdy. 
~est on litografom i synem urzędnika kole~ 
1owe.go. 

M o h i I e. w. W Bychowie i innych 
okręgach zaszfy rozruchy pow-Olanych 
l><>d broń rezerwistów. 
- B c r I i n. Za parowcem szwed~kim 

, debran" urządził rościg niepoznany, 
p awdopodobnie ·rosyjski okręt wojenny i 
dal kilka strzałów do niegfl. Według 
„Frankfurter Ztg." ostrzeliwała ilota rosyj
ska niemiecki statek rybacki „Sonntag" 
vrzez 2 godziny. 

I( o n s t a n t y n o p o I. Pod flor'iną, w 
wilajecie monastyrskim, p-0jawiliy się drob
ne bandy powstańcze-. 

V i g o. l(siążę Kertheł!i, oficer pan
cernik.a "Car Aleksande1; III" oświadczył 
11ono, że flota rosy1'ska uważała lod·ziei za 
j.apońskie torpedowce, ponieważ nie usłu
chały sygnałów. Według doniesienia Reu
tera miał admiraf Rożdżestweński oświad
czyć, iż P-Omiędzy łodziami rybackiemi by
ły 2 obce torpedowce. 

Pet er s b u r g. Ogłoszono tutaj d;wa 
telegramy admirała Rożdżestweńskiego, 
który ź cal'ą stanowczością twierdz.i, iż po
między i1otylą rybacką znajdowały się 2 
obce torpedowce, które zaczepiły statek 
rosyjski płynący na czele eskadry. 

Powyższe rosyjskie wyjaśnien1ie za
targ tylko zaostrzy, gdyż SIJł'awozdania 
angiedskie są wręcz przeciwnej treści. 

M a d r y t. Rząd hisz.pański JJQzwolił 
eskadrze bałtyck.iej zatrzymać się w Vigo 
przez czas naprawy szkód, ale· an·i chwili 
dłużej. 

Pe t e r s b u r g. Ukaz carski wciela 
okręty floty ochotniczej „Smoleńsk" 1i „Pe
tersburg" jako krążowniki do flot}7 wo~en
nej. 

L o n d y n„ Wrzenie pomię<lz.y fudn.o~ 
ścią wskutek zatargu anglo-rosyjskiego do
szło do krańcowych granic. 

P et er s b u r g. W Suezie ma na-
czelne dowództwo nad eskadrą battycką 
objąć admirał Tuchn.in. 

B.rzewlclele .kultury 
nasłani przez kolonlzacyę. 
Z kol1o:nistów sprowadzonych <lo Pa

kosławia. - pisze „Kuryer" - zale'.dt\vic 
kilikrn, U\V<ÓCh czy trzech przedstawia n2-
pszy materyal z nad,-Rent.li, reszta to wszy
stko prawne wychod'zcy n~ cmi·eccy z Ro
syi, Węgier i GaHieyi, z których niejedten 
d:awna ·w.pomniał języka nie.m,'..eckieg'O, a 
tylko go· przedi rządiem pmsk1}m poleca i'ego 
luterskie wyz.nanie. - Lecz. \ryzna11ie to 
też Dsoibliwe, chtopacy i' dziev.'częta 18 
l.etnie wcale jeszic·ze diotą<li ni:e były pm:y
jęte do' t. zw". konfilrmacyi. To też trz.eba 
by poslu'Chać pięknie wypowiedzianych 
zdaf1 samych urzęd'n~ków paf1snvov.r.ych o 
tych ludziach tu'tai do. nas sprowiadz.o·n:ych 
w1 celach niby ku.ltuwlnych. Kaiżdy nas·z 
chJ-0p i r-0bofoi:k. polski stoi po1d1 wziglęidem 
kultury„ obycz.ai i wartości fizycznej i mo
ralnej o cale niebo wyżej - i przymai;; mi 
musial' pewien: pal1stwmvy urzędnJ~k przy 
odnośneu rozmowie. że .,rząd' spmwaidz«:lią~ 
tego mdz.ajlb materyal kol·onizaicy;j11y1 tylko 
sam prz.eci\\· sob~·e PolakO'm bmłl w ręce 
po·daie" - .,aiż nas s.amych wstyd' Jest" 
byty ielgo slowa - .„a przytem t0i nas tyle 
pieniędzy ko-sztuje ! ! !" Stoi podcich mają 
chłop: nasi patrząc nai robotę tych przyby
szów· \\t' roli; byio to we żniwa, gd'ym 
przejeżdżał szosą przez nmvąi kolon,'.ę; pa
trzymy z \\lOźnicą, siecze •nieopGdal ktoś 
pszenice; - lecz niesipmo mu idiie, jakoś 
ręce te widl()cznie po raz pierwszy miaty 
kosę: w ręku~ a zai nim ściern<isko1 wyżej 
kolan stoi1 a w niektórych m(ejscach tak 
dtugic, że tylko ktosy ·zda się pościn:an2. 
Dowied:zicliśmy się później, że to wystużo
ny k1::11praJ austryad:i tak s1:ę popisywa,r, i 
gdyby nie n.ai u1sJugi ()1bcych pzyibysz.ów 
skory pa11 rządzca koion'zacy:, - i. ' 2: J„y :;y 
n1:e był tej pszenicy s.przątnął <lo nmvego 
gumna. Innym razem przeież<lż.amy znoi-

wui przez kol<lni~ pakoslawską, a· byt to 
Już cz.as siewów - W·oźnica mói ·się od
wraca: i mÓ\\'i: proszę pl'alniai, toć to mówią 
że .,kaiżdy Niemiec ma swój figiel" aLe: to 
te± świ:ęta prawda'. - iak też to cztmvie
czysko w tej ron robi - zasiali mu drylem 
a oni teraz na poc:litwżkę wlóczy zam:ast na 
poprzeczkę - i ta.klim ludziom dauą ta!!tą 
piękną r-0lę!" 

O pewnych zaiś kolonistach w Kona
rach, sąsia<luiący1ch prawie z Pak-0sfa.\.v~em 
opowia<l:a110, że wid'zą.c iż nasi gospodarze 
uprarwiali kukuirydzę uiczyniTi1 to sa\mo, ido
wiiedzi:a\VS.ZY się oo ni'.ch dopiero, że· t<Y •do
brai pasza1 dJai bydla - ·zamilast ,je<lnalk po
tem ku1kuirydizę porznąć w sieczkę,. podali 
krowom ca•lą j1ak wielkai wyroslai, a krowy 
naturaln(e obskubawszy liście., resztę cz.yli 
nal!lepszą łody.gę zostaiwily - ai koloniści 
potem tw1:1erdzić mQłgli ku ra<ilości naszych 
wltośda1n, że kh byidło tego źreć nie chce! 
- T.ak z humorystycznej strony pano·wic 
kokJntiśc:ii W'Yglądają - jest jednak tralgi
czn1a nad w1rraz i bolesna sprarwa, a to ich 
wrogie usposobienie ·względem ka.toli
cyzmul a: może i dla: ws.zelkiej r1eJi.gii ''no
góbe, które \V samym Pakostia1wi:w zarnz1 na 
wstępie objawili: przez to, że ioch \\'yrostki 
1kamiern·ami1 obrzucały piękną kamienną fi
gurę .Ś\V. Jirurn od Krz:W;a1, stojącą. zai par
kiem, utlukli rękę świętego krzyż trzyma
jącą i w kilku· mieiscach znaiczne skazy 
karnieniam:1 w figurze poczynili. - Dowie
diziaf s1: ę 10 tem i pan komisarii. lecz rniic s.:G 
c:Lvtąd nie wydało. - Podobno• sobie i I:'. 

panów pastorów nic nie robią w gdy ich do 
poigrzebu1 potrzebują,, to o milę pi'eszoi im 
iść ka:żą. i• a·ni dbają o -to, .aby pana pasto
ra <Xl'estać. -

W Kona'rach. gdizie po raz picnviszy 
ml'.,eli k{)!oniśd oplaicać rentę za lafa uib1iie
g·te". drw6ch koloni•stów wym~ócil'O caly 
sprzęt, 'Slprzed:alo ws·z,ystlrn i wyniDsło się 
co prę.d1zej' za dziesiątą gr.ani'cę, - a nJetie
<ll::n z pomst.al'y:ch \VOhec polskich ig-0spo
darzy te same zamiary ·obiaw:: a. My z na
szej strony możemy szanownej komi:syi 
ko[Qnii12acyjnei tyUrn pO\vinszować taikich 
ni~bytk:ów. 

Potwierdza powyższe „Bromberger 
Ta.gebkt.tt". który l)'i'Sze pomiędzy innemi: 

,,Czy pmvracadący z Rosyi i z innych 
krajów Nitemcy są odpowie'dn.imi na ki0lo"
nistów n:a kresach wschodnich? Są:d'z:imy, 
że musimy n:a to pyta.nie odpowi:edizieć 
prze'Cząco. Dobrze znaiący odnośne sto
sunk1i przyda.C'i.el naszego pisma1 pisze nam 
z powiatu· wąb1rz.eskiego: 

Jaik wiadlomo1, królewskai komisya ko-
lonizacyjna sprQwadz~ -0d1 1kilkU' lat na 
S'Wio.ie majątki wielu· Niemców z. Rosyi, Ru
muni1i i Austryri. P1oniewalźi braknie Niem
cówl z. za1chodniich Niemiec na1 licz.nie 'k-010-
nie:. przeto kom.isya w•idziata się z1naewoilo·-
11ą do szu.k,ania kolonistów \VI innych krn
ja!Ch. Niestety ci Niemcy z matem; wyjąt
kami serdecznie mato się nad.ają na1 wzlQro
wych reprezentantów niemczyzny. W:i ę
ksza kh część Jest zac·ofana' po<ll \VZ:ględ'em 
kultu1rny1n; wielu z nfoh nie uwaiża z.a. po
trzie:bne, umyć się oo'<l'zie11; w podarłem, 
brudnem ubrainiu przychodzi wielu do mia
sta na:wet w cel.u zal'1'twiania najwa!inie&
szych spral\v. Ale zacofanie pod \\'ZglG
dem kulfornym nje jest n.atiigorszym btędem 
porn:eważ tein b/ąd der się navrawlć, pra
wd•opodobnie w ki1lku pokolenia·ch, przez 
opiek~ ko.misy.i kolonizacyjnej, przez szk0-
rę i przez d101bry przykład1 Niemców tutei
szych. Wiele gorszem natom:ast z~\em oest 
ta okoliczność. że ci• Ni'emcy w wielkiej 
częśc!i1 są baptystami; w Ma1letm Pul'kmv'ic 
0sied1ono teraiz na:wet swlbatystów, 'którzy 
św:ięcą sobotę zamiast niedlz:ieli. Syno-d 
powiatowy w Wą.brzcinie bezskutecznie 
p-rotestowat przed-w osiedlaniu tylu baptY-

stmv. Z poczynionych doświadezeń wy-
111ika, że gminy sekoiarskie o<losobnEą się 
o<ll wszystkich innych wyznawców i prze
szkadzać będą w ten ·sposób po.f.ąc:z.eniu się 
niemieckich ży~i-0tów." 

Mowa p dr. lrolłnickiego, 
wypowiedziana na wiecu w Inowrocławiu. 

Gdy ·cesarz :za ostatniej swej bytrliOŚC.i 
wt Pozna.niu1 pow1ied1ział, że matlą nam być 
zaichowane n.aisze tradycye i nasze wllaś
ciwośd •narodowe, P-OW'stala w ser.caJch 
wielu nadzieja. ż,e staniemy się i my na
reszcie równymi w obliczu pra.wa. Tym
czasem spadają nai na1s z dniem kaiż'dlym 
oornz. to srożs.ze gromy; nowe klęski l no
we pra:v.-~a wyjątkowe. N~e ma tu dziś już 
dla.i nas 1ni urzędów1 , 111i pracy1. ni chleba, 

'-z,aibronfono nam par.celować nasze wt·0'ści 
~ iniarbywać naszą, ·ziemię; notaryusrom i 
nauiczyciel10m Polakom nakazano wystą
pić z, polskich Tow.arzystw1, nawet w balll
kach naszych nie woln'° im skli3dać swych 
oszczędJności; a oto te1raz konkurują już ży
.dzi z hakatysta.mu o palmę pierwszeńsrtwa 
w znęcam:u: się nadl n.amii, \\~ uisu\1/amiu 
"''~szyistki'ch naiszy.ch htistorycwychi palll1ią
teki, by z:adać Księstwu, tei •kolebce naiszej 
n'arndowen, wygląd niemiecki. 

I tak doicz.ekaliśmy się, że prastarą 
naz,wę tegio miastai na1szego, które ong'i go
ścinnie: przyję.ło Ni·emców i żydów, któr~ 
wystaral-Oł im s:ę o pra:\\'Q ma.gdeburskic ii 
otaczafo ·opickąi. tego m~ia1sta, pod! 1którego 
muramr ścieraliśmy się nieraz z krzyż.alka
mi, z.ką<ll klątwę U1a nich rzucono za ich 
lup·iestwia D riozboie, plrzechrzc.on10 n.a -
łfoh ensail•za. 

Komuż. zaiwdzięczamy teni w1CJJndal1zm 
b'ruta:lny? Oto żydiom. tymi wtóczęgum 
bezdomnym, którzy prześladowani ~ i tępie
n1i przez; wszystkie narodY;. w Polsce sizcz~ 
śh:rwą znaleźli •przystań i ochronę. Myś
my i1m dali molż.ność bytu, 11 nas stali się 
potęgą fin:ainsow'ą), a <l1ziś. wykarmie:ni 
krw'ia i praicą nratszą, łączą się z· naszYi[l1i 
l\Vr()łgami, którzy n:mi pcigar<lzają, którzy 
lich prz:eślaidują także, ale którzy silniejsi 
r potężnii.edsi od nasi. by za-0.awać nam· cios. 
po ciosie. 

Cóż niaim wobec tego czynić wyp.ad:a ?· 
Bo.zostaje: nam jedno tylko: \vypowfadainie· 
·nai wiecach naszych bóli J naszych skarg, 
byi świat dowiedzfal si : ę., jak obch()ldz,ą si~ 
z. nami \\' tem tak zw. państw;}:! k01nstytu~ 
cyjnem, a oprócz te:go1 samopomoc ufna w 
Boga, Jego dbbroć i sprawied~hrnść. 

Na 1nas nikt nie wota i nam nikt ręki 
I11ie po.da - dla: tego pienvszym naszym 
obow iązkiem\, 1Jyśmy., n1ie oglącliając siię na 
nikogo~ pnpiera.l!tl się wzajemnie i .wspierali 
szC'zerze. Wstydem byłoby dziś zanosić 
1grosz nasz o'bcym, ·co ·od nas 1niczego nie 
nabędą, .co nas bojkotują, co płacą niaszemi 
piel'lliędizmi koszta walki, jaką nam narzu
cił?. 

A kdlnak ilu·ż to pomię<lZy nami lud'Zi 
bez czuda i bez myśli, co omija~ąc kupców 
Polaków\, .chocl'zą do ż~dów, Jak gd'Yby sa
mi przy.czynić się .chcic.li do iich potęgih, a 
w• dalszym c.iągu ido wyplenienia wszy ... 
stkie.g-0, co 1na1sze, co rodzinne! Kupiec ży ... 
dowski wyzyskuje nas, dlQpóki 111ie jlesteś
my mu nic wirun:L, udaną .grzecznośa! ą i u
stużnością, ale w duszy czuj.e pogardę, tak 
jak się ·gardzi zdrajcą, co czasami wońny 
pra:cuje n.a szkodę swojej 01czymy. 

Moi· pa1nowie, ile tu każdyr z nas za/wi
nit ! Popatrzcie tylko w dniaich targo„ 
wych. Sktady polskie próżn~. a rw ży<low~ 
skich ścisk i tłok, a w nich tylko palska 
mowa, a w 1n'. ch na:sze żony i córki, zakupu 
ją wszystkie swe potrzeby dom~we. 

Wstyd nar-od:owi, !który O\Voc ciężkiej 
swej pracy znżywa na własną szkO'dę ! 



.Wmawiają w nas skarb narodov.·y w 
l(arperswyłu., z które.go rzekomo b'icrzemy 
fundusze na tak zw. agitacyą, wielkoPolską ! 
Skarbu takiego prócz kil.kw drobnych fun
dacyi na wtrzymanae zgromadzonych tam
że pam:ątek w rzeczywistości nie ma -
a jednak my mamy nasz skarb na1rodowy, 
ale :nie tam w. Szwatioary!i tylko tu

1 
a tym 

skarbem to prócz. i~yka, szu.a i literatu
ry •naszcd każdy kawałek potskiei ziemi, 
każdy grosz zlożony w bankach na!szy-ch. 
To Slkarb rzeczywisty, którego uronić nam 
nie wolno, to skarb należący do całego 
narodu, to skarb, z którngo my tyrko ko
rzystać winrriśmy. Myśmy wlódarzarn1 na
szych majątkóW\ a kto choć cząstkę tego 
w:spórnego grosza z.aniesie w!mgom, ten 
rorajca narn<liowej sprawy. 

Uskarżamy się często, a nlileraz nie łJ.ez 
słuszności na naszych przemysimvców. 
Towar u nich czasem gorszy, nie ma może 
zawsze tcrl pu:nktualnio·ści i rzetelności we 
wyk(),n:ainiu;, oo gdziełnldziei, ale kto znai h:i
storyę naszą, wie, że byliśmy tylko naro
dem rolni-czym, że bylo u nas zawsze kfoep
S1ko ~ rodzlimym prZ'emystem i h·aindlem, 
że królowie naisi sprowa<l.z.ali obcych, by 
nam <lali pod! tym ~ględlem nm1kę i przy
kl.aidi. ai <iiztiś n-airesz.cie, 1gdy haindel li prze
mysł., ten zdrój bogactwa na:roctoweg.o po
czął się u nas rozwiia6, trudno .wymiagać, 
by stan.ąl od razu M tym stopniu rozl\V10t.iu 
i rozkwitu. oo .u narodów~ które od! wieków 
nlim się zajmowaly. 

Po1piera:imY! go, a n~.e wstrzymU!imy 
w naturamyrrn ro.72\vio:iu; ipopier.a.}my, ohoc
b}'IŚmy i czasem ofiarę jaką poolieść miebi. 
I(upcy i przemysłQWCy nasi do0.fożą z. pew
nością. wsa:e1ki:ch star:aiń, by nas zadior\volić. 
·Przecież po st.ewach p. Schw2rsenza, wy
powiedlzia:niyich na zebrainiu Radly mliejs:k1ieJ, 
że Po dziś <l'zień żadnego W'Zlględui na Po
laków brać rnie potrzebudą, m ich uczUJCia 
i życzenia:. wystatwtilibyśmy sobie świa
dlectwo moralnego u.padkw, gdybyśmy jak 
dotychczas o'Cl nich kupować, gdybyśmy 
tla!k dawniej .im sp.rz.eoować mlieli. 

Rzec.z: pewna moi panowie., że tmd
nem, ai mo!Że i niemożlilwem dfa n.iejedlnego 
q; na.s. a mianiowide dla nas rolników, zer
wać od ra.izu wsze.~kie stQ·sul1lki hand11QlWe 
ze żydami, ale pawiem wam w im'ilenriu 
wlaśckieli ziemsbch tutejszego powi:artu, 
że myślrimy i pracudemy nad tern i że wy
zwolimy, d'ai Bóg, handel zOOżem i bydlem 
z rąik żydowskich, czy to przez, zalożenie 
domów handk>iw-ych na wzór mogiłeookde
·go „Rolni,1ka", czy też w inny jaki sposób. 
Tymczaisem zaś przyrz.ekliśmy sobie ku
pować i sprzedawać o ile możności tylko u 
swoich. 

Uczy1kie i wy ro samo i przestańce 
nie tylko wy, ta samo i przestel!ńcie nie 

---- ___!!!!! 

Bitwa pod Grochowem. 
W dziejach Polskli nie brak świetnych 

zwYcię.stw i czynów chwatebnyich, świa<l
czących o niez.równanem męstwie i· wy
trwatości narodu polsklieigo. Ale powsta
nie w1 r. 1830 i 31, choc1iaż się inieszczęśLi-
1wie skoń.czył-0, śwfackz.y chlubnieii może, 
in!iż n.arwet zwycięsktle. wQiny 10- cnocie bouo
we.ti roln~erzy Polskk.h. 

Nieliczne, bo byto go w chiwili wybu
chu powstania tyłko 3-0,000, wojsko polskie 
w Królestwte uchodzitci. zdaruiem 2lnal\vic6w 
sz.tuktl V.'l{)Uennei, za n:aile'psze w Europie. 
Niesten1, kierownicy rządu, których po 
1w:Wściu '!Z •krajui Moska11i ~ brata rarskiego 
księcia I(onstaintego ustanowiono,, nie po
myśleli zawczasu o powiększeniu sHy 
zbrounej, o pe>w10ta71l'.u pod broń całego lu
du. Starzy 1eneral<Jwie, którzy razem z 
Napoleonem woi'O!Wali, n~1edorwierzalfr mło
demu WJ!nierzowh, chociaż później p-Okaza
lo się-, ·że mtody żoln1erz nie id.or&wnyiwal 
M71P'faM~<l!zie staremu wyćwiczcniem1, ale bit 
się doskonale. 

Ludzie, którzy st.ii na czele rząd11! -
wie!qi panowJe;, <iy~mitarzet, ienentfow~e 
1udzili si~. że można b~ie łaikoś ~odzić 
się z carem i Mo~lami, że uda si~ wytar
gov.rać od nkłt przyzn'1łl'ie praw nłl.rodbwi 
naszemUJ naleilnych. Nie s,osobili się witłc 
dlo waJlkli; i zamb.st :zatrzym~ć l(on-stantego 
i 1woi'$:0 moskiewskie, które suto w War
sza~vie, ~ iodnW f <l1rn~e wypnścili z kra
ju. 

O~y naczelnfitiem\ czyti dyktato
rtmi jener.aJ CltkJ.P:di, zuaoomity toh!Jerz, 
ale kiepski paHitYk, ~Yl.na. uklady ~ ca
. rem\, 1arrńast myśłieć o prxyi'.O'towamacb 
db W'Q}ki. Dopiero cd'J Się zebrał w Wa·r
sza'\Vie seim ł d'owie&iab slQ, ~ wol*a 
~ewsldc ~~~ 'S'f4 ruid IM!•kfł 

tylko wy, ale ionyi i córki wasze adlwie
dzać składy żydowskie, a będzlie to n.aUlep
szą oopo~v1.bdzią na łfohensatza., gdzie, gdy 
dotrzymamy słowa, znikną z. pewmośc::.i 
dziesiątki sktadów żydowsklch, a za~wi
tnie nasz }Yrzemysl i nasze kupiectwo. 

Moi panowiie, gdy książę Bism.air.ck 
rzucił niai nas has.lo ruienawiści, gdy poczęto 
zaszczepiać d:ziieciom naszym wz.gardę do 
idealów, które 1ukochali rodzice;, gdy wm>e
dził tu z I(sięstwa dziesiątki tysiQcy na
szych braci. gdy \.Vyznaczyl mihiony., by 
nas wykupić, wyniszczyć i wytępić, my
śial, że teITTll wszystlócm zamkinąt na zaw
sze wieko oosze} trumny dZJie1Jowej. 

Wieko za:padlQ, ale zapad:to .z taikim 
toskotem, że ()lbudzilo trnpa, który tam le
ża:t w letargu. 

Oto stal się cud, . oo wlaśnie ta siła 
bruralnai, ta przemoc, która mia.ta nas ginę
bić i zniszczyć, spowOld-o.wal.ai ją:k ka®e1ł 
<lo cichej rzuconej wody ooraz dalej., coraz 
szerzej roztaiczatlące kręgi po.cz.uda, na!PO
dowe:gQ. które ()>garnę.Io luidl caly, 1któte 
w !ożyto mrn w usta dumn<e Janickiego sło
wa:: .,,iać nie bo.Łejęi, iem sa-rmailie dzfre
cię". 

I ot{)! wtedy po raz IJierwszy wziąil 
wieśniak w znu~one ręce iaibecad~o i stal 
się ·dlziecku siw.emu 1rnie tyko ojcem, ale rum
czyciele.m, wzorem i przykladem. I oto 
wtedy, ·gdy ksi. Bismarck myśla~, :że dopa
la! się już lampa naszego życia narodoweigo, 
że przedi nanni śmierć bez zmartwychwsta
nia, ta wl.aiśnie lampa z.aś\vtiecfMa: il zańaiśnia
lai jak 111igd'Y1 przedtem, bo wJaśnie witedy 
zacząf się padnosiić nasz przemyst. boi wfa
śnie wtedyi razwinęly się na·sz.e I(&ka,. roi
nicz.e\ paws.taJy 1nias11e Bank1 luld:owe, bo 
wJa&nie wtedy ludi nasz. ·J)Oczą~ myśleć i 
dzlialać samoistnie. 

I da Bóg stanie się znlQt\vUJ ,cuid1,. i to 
ttohicn!Sałz:ai, które na·s <llziś taik boli, ze:sipoli 
i ztączy nas więce\i jes~z,e .i1 wtedy za;kwi
tnie - bylebyśmy tylko samL chcielli' -
nais.t p:rzemysl i nas~e 'kupiectwo; stanie
my się ekooomicz:ruie siłniil iJ przetrw~amy 
zwycięsko te:n cz.as próby. 

Na:ródi, któryi zatracił poczude spra
wi'edkwości, '1\!tóry nie Potraf·C uszanować 
pamiątek ~ świętości narodowych tnalte
ryalnie stabszy.ch, który oburza się na Zia

·da.nie mu1 ramy, a z rem.koszą i,mym te same 
zadaiiei, n.atr&li .ta:k!i od'POkutuie kiedyś cięż
ko za popclnione blędy, bo te mszczą się 
zawsze. 

Myśmy wjmowa.Ji się za wciśniiQnymi. 
myśrny walczyti za wiarę, za prawdę i 
wolność i w tern - ho :zas:lu.gi zawszie na
grodę otrzymają, - na•dzieja ,nasza! 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol

skich kupców I przemysłowców. 

I(rólesiJw'1i. porzuoonlO myśl o ukiadach i 
og&>sw1no zrzucenie cara Miko1aiai I z tro
nu polskiego. J eneral Chl<eip!ilCki z.fmyl 
wtedy wla<l!zę w ręce nowo wtworzonego 
rządu nairod.IO'weg-0, 'który mianowa:l na
czelnym \V'Odzem jenerała księcii~ Radzi
wiUa, cZ'Jmvieka uczciwego, ale stareglO r 
niedolęż.ne1go. Zabrano się też dio powi(t
kszenia Hczby \vojskaii ale zapóźno, bo 
wkrótce potem w1kroczyli Moskaile i z~ęli 
z.nia:croą część kraju, co utrudniło pobór re
kruta. 

W początkach luteg'o1 1831 r. Wkro
czyło do Królestwa 130 tysięcy wotlska 
moskiewskieg'0i, .ai w ciągtu tegoż miesiąca 
przyl:>yla gwardya carska w liczbie 30 ty
sięcy ludzi. Wojsko polskie liczyło zale
dwie SO tys~ęcy lud'Zt. OJówna część na
naswgo \viods.ka stanętai w poMiżu Wa'fSza
wy pomiędz.y Wislą. Bugiem i Narwią,, 
dla obror.v stolicy. Oprócz tełg'O porozsy
tano m.a:le od<l:zialy w różne strony kraiiu1 

<lllai powstr.zyma.nia· maszeru}a.cych ku 
Warszawie \Vo.jsk mosikiewskich. Jeden z 
takich odtlz\iaJów polsikich pod wodza. dziel
nego jen.er.a.Ja Dwernickie-go pabil µod mia
steczkiem Stoczkiem (1-4 łutego) przeważa
jcuce sily Moskali i zahra~ im 11 .armat. To 
zwycięstwo dodało nasa:ym otuic.łiy i cho
ciaż trzech Moskali wypadało ina jednego 
Zotnierza polSik1ego, ntiJkt nie wątpił o po
~.du WrO!firÓW. 

OlóWtne sUy moskiewskii•o ·nQdci'l!galy 
fylmczasiem pod W<łr~za~ pod dow.ó
&rlwcm iektmarsz.atlka Dybicza, który 
świeżo odz.naczyl sie w womie ~ Turkami. 
Odl strony Poludlniuwei, oo LubHna szedl 

. drugi, spory oddział moskiewski. Na bł'o
.rli«ch pod Pri<ia.. przedmieście War
sr:awy, na wiellde'i moczarzystei ~ vrów
czas dosyć jeszcze zaleskmeł r&wtmlnie u
seykowaJo " nłeli~ W1Qfsko polskie. ~ 
11ldcierpłhvoścmt ~e ~~db botu~ „~
•e§d Ołc~ 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnieh Warmii i Mazur, 

Starogard. Mia:sto nasze 11czy jtl!Ż obe
cnie olrolo 11 tysięcy llhicszkańców. Skórcz 
233ą, Zblewo 2180, Lubichowo 1598, Osii.ek 
1212~ Żelgos:zcz 1180 t Bobowo 1400 mie
szkańców„ 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gniezno. Na ostatnim wiecu odbytym 

w spnaiwach miejskich w Onliieźnie, twtier
dzorno między innemi, że rn.ag:jstrat z rioz
myslem nie ściąga: podatlm z Polaik:ótw 
tamtejszych i przez: to pozbawia ich pra
wa' v.ryoorów do Rady mietis:bei. Z po
wodu tego wystós.owano <lo magistratu pi
SITllOI, dom.algiające Siię z:arndzeniai zlemu 1 
ukaraniai te.go urzęd!nikai mlieiskieig'O\, któ
remu sprawę tę poru•cwnio. 

Magi'Strat odpowiedlzia1, że POIWz,iąl 
wiaidiomość o treści p.odania il zarl4Cl1z.il, co 
potrzeba-. Z odpovriedzr tei, tak pisze 
„Lech", wynika, że przy ś-aia.gamiw p0dat
ku za;chiodzJfy niepra'\vid:lmvości i że 
wszystlde szczególy podane na wiecu były 
prawidziwe. 

Niechaj Polacy w innych mdastach 
biorą prz:yktad z Gniezna i upomina(ią się o 
svvio1je prawa obywatelskiie. 

Poznań. Pomnik A. Miolciewicza od
nowi:Qny. Dztięki ofiarności jeid!nie~ ·z me
cenasmv sztuki, niatlstarszy oosz: z pomię
dzy piomniików1 wiesz:cza, poznański. świedi 
już dziś n~ 'rozszerzonym cokole. Da
wnlile)tsz:Yi, jak wiald~, znaikomlitego dluta 
kamienia.1 wapiennego Cooflruns .i bylby; z 
cz.aiseml Uieg,I mor.le zuipelrn:emu nozkla<lldwi, 
gdyby nie. obec1ne odnowieniiei, które zupeł
nie wiernie, jak w tym wypaidlk:·u na1eżalł'v. 
naśladuje pierwlQ-tną postać oryglbatu. 

Poznań. W s.prawie odslonńęa'kb po.m
nika Mrc:kiewicza ~ Lwowie ogtasz.ai p. 
dlr. Mafachowski, oo następuje: 

„,Pollliew.aiż poczta niemieckai zwra:ca 
wystane zaipr-OSZJeruiai z powodU! niedlO!kla
dn<ośd adresów. - przeto upr.a:sz.amy Sza-
nowną Redaikcyę o umieszczenie w lamach 
sv ego pisma ogloszeniai, które prosimy 
U1Ważać jako zaproszenł)e: nadal mliaista 
L'W\Owcu i komitet zap't'aszatlą ·posłów do 
sejmu i parlamentu, repflezervtantów praisy 
i łilteratury polskiej na uroazystość odsto
nięcia pomnikai Adama! Mickiewicza w nLe
dzielę 30 paździer1nika 1904 raoo. 

Malaichowski, prezydent miasta. 

Po-znań. Odpowiedzialnego redaktora 
MPostępu" p. Bobowskiego ska.z.al sąd' la
wniezy w. Gnieźnie Z\a! obraz~ tamtelisz:ego 
kupca p. Telesfora Dameckie1g10 nai bOO mr. 
grzywn:y luib 60 dni więzienia di kosx.tai. 

Wiec w Czempiniu w sprawie ustatwy 

Nai tej rÓW\nłnie pod Pragą przez; ty
dzień •cały walczyl·o męstwo polskie ze śle
~ Siiilą, moskiewską. Z tf'\V\Olgą 1Ł .nadzieją 
śledZil łudJ warszaiwski przebieg biteV1i, n~e
maI oodzielnnie staczanych, kościoły pelne 
by.ty starców.~ dzied i kobiet, modlących 
się o zwycięstwo orężai połskiego. 

W dLągu tego piątego ty.goidnia, sto
czyto dzJieł!1łe woj.ska polskie trzy wiie:lk'ie 
bitwy pod! Wawrem, (19 lutego), Pod! Bia
łolęką (24 Luitego) i pod! Grochowem (25 
lutego). Tai ostatn~a bitwa bylai nadwaiż
nieósząi, '\v, niej bowiem zajaśniała chwałą 
nieśmierte'Lną, d'Zielność żołnierza polskie
go. DziSiaj Grochów jest jalkby przedlln!ic
ściem War-szawy, z l~sku olszynowego, 
który byl 'Wtc<ly, nie zostaio. śta<lu. Wtem 
miejscLĄ, g<d:z.'i.ena polach i z.aroślach! w:al
czyly wojska, sto1ą dziś domy murowane 
i fabryki. Tylko wysoki ślub żelaury1 na 
v.rzgórzu, postawiony przez MoskaH, przy
przypomina, że tu przed 67 laty toczyła- slę 
walkai zadeta. 

W dwóch poprzednich bitw.ach wojsko 
polskie stradlo okolo 3 tysięcy zabitych ł 
ra111Jnych. a Moskale ponieśli dWa• razy w1ię
ksze straty. Jua. przed ba.twą grochowską, 
oOOk męs~ oiicerów i wlnierzy, objawi,_ 

osa'<fniczei zigroma~it clmło 400 
kmv na salę p. Szukalskiego, W; 
ksiąctz proboszcz, Kiclczewski. · 
dniczącym wył>ramo p. R.ais:zewsbt 
sńenia. O ustawie osadniczej ffiÓ\· 
dr. Zygmunt Dzilembowski. Ck 
I(orbilk podztiękowal poslowi z~ 
wienie i prosil go, aiby oświadcz.'. 
strom w &rlirniClt że w tośóamle ~ 
odpowiedzi na niorwe prawo 
w1sz.ystkiemi Sifamr trzymać siię b'· 
ziemi~ nie uronią z niej a,ni skiby t 
żą ją 111: ,cnia.ruszooą swoim dzieciom 
kom. Oos.podarz Wojci.alk z Go!ęb. 
wH ()I wychowaniu dzieci'. Pain · 
z Czempinia: wymiQIW11emi słowy ~ 
do popierania: kupców i przemys1-
pohskich. W końcu przerw()<iniczą 
Raszewski wyp()\\~iedzfa.l 'lcilka tra! 
waigi, poc:zem zarruknąJ wiec, który 
się wz:orowto. 

Ze Ślązka czyli Starej Poh 
Ślązk Średni. W1iebkie niei:a'Ci()w 

między nauczyoie.łami, a oowmtnie 
wolenie międlzy rodizkami, WYWola! 
rat powiatu strzelel1sktl!ego, który~ 
wo obwiesiił' oo następuje: 

„Znęcanie się ood <lziećmi s~ 
Wl:aidlze polkyjnie w mieśici1e jak 
wsiaich po.\vliaitu rnpmszam z: W'Y'i;sz 
kaiz.ui .. żeby sika:rgt na nau1czyciel~ z !XI 

znęca1niia: się nad dzri.ećmi sZJkolnemi 
kh Q.biidą1. prz.esylaty natychmiast~ 
dlo ·k1róiewsJdej prokuratory~ w. B~ . 
wdaw,aUąc się poprzednio we w. · 
stainw sprarwy". 

Także w ·IX>'\Vtfecie ·zębtdlro-ni~ 
kim nai Ślązilm Średnim wydanem ~ 
podi0bl1Je rO'ZJ)Orzątl~enfre, tyLko że j~ 
szcze 01Strz,ej z:redagowane. 

Bytom. Zmiany w du'Chowtiei 
Przeniesieni lub ustanowienv zostali 
śWJieccy: Dr. Lukaszczyk jako II 
i p!!ebenda:rz: d~ Pszczyn-Yi, ks. Mi 
III ka!pe[iam. dlo Siemhmowio, ks. Zaj 
ka'J.)elm oo Gorzowa, ks. Bietryigai ial 
pefai111 do Krapkowic, ks. l(losai jatl\o k~ 
dloi Jeditowniilca, ksi. Cholewa! jako IV 
l<łlrt do Król. Huty dlo lrośdotiai św. Ba~ 
ks. Jfopp1e f.ako kapelani db Lon w Kl 
sk1ile!n-Ą iksiąid\z; Lompa i~o kapelan <lol 
rn'ierza W/ StrzeJ.ecldem; ·&leW ks. k~ 
Tobiias z Oliwie pirzenies~ony jadro I 
oo Krapkowtic, ks. administraitor 
Krzyżowic .iako :wikary powiatmr 
I(uźla, ks. a<lministraitor Cygani z Wi 
slal\Vfiai jalko wikary P<)W1i:aitow1yi do . 
tnliiai. 

Kopalnie górn<>ślązkie. W pie!' 
polowlie paźd~ernrka wywieziQl10 · 
wagonów węgli z WS!Z'ystkich górn<. 
kich kopalń, podcrz:as gdy w tym 
czasie zeszlego roku wyw1ieziorro . 
wagonów. Dzlfeooie WyW'()łŻQOO prn 

bneJ Mois.k&Iii, nie odniosłoby w'a!łrnego 
cięstwai. 

Waollrn byt.a niesfychanie zaciętd 
każdą piędź ziemi. Zw.tasz:czai mor<J 
:zapasy toczyly s~ę o lasek, zwany O 
ką. Wojsko pol"'kie kliLkatkrotnie od~ 
tern la.sek Moska]Qm, którym wdąż 
przybyrw-:ałyi posilki. Saim ChJopicl 
den aitak na lasek prowadz:il. Trur 
tern m iejscrn przy końcu bitw-y za.śc1 

zup~fnie z.i:emię. .z rozpacz~ w~.er 
wscli~klośo1ą ttum1oną, żol.11J~erze · 
stępowali przed naporem Uumów 
wskich i zai chwilę - rnóV11 rwali· s: 
ooju i wypilerali z lasku wroga. 

W tych :zap.asac.-0 okry! się d 
nieśmiertelny pulk c:Ziwarty piochotJ 
skliej\. który i przedtem 1.B potem .ia1d. 
krotnie się odzinaczyl. Czyny tych· 
rzy1, zwanych czwartakami., nawet 1 

pisarze ogtosili, iak np. Niemiec tte 
którego pieśń p. t. 11Tysiąc walecZll~ 
często w nas 'na uroczystościach n 
wycli w przekladzie polskim śpie~ją 

fa si~ ni·ewdiolność i niesforność jeneralÓIW, 
którzy 'klócili si~ ~ sobą, i sprzoczali o 
starszenstwo. Nłetdol~żnego RaictziwiUa 
nlilk:t nie alU'Chal, oo z.d sam stracil zupel- . . 
n!ie grow~. J enera:l .chlopidci, uprosrony 
przez rZ41,,d ~ łut\ z~il się IDIDaigać Ra- · 
dlz;t.wj]'lowii, chocia~ poprzedJnl'.o nocze-1no 
ofiiowództwo złożyl. W nitwie podl Oroclro
wem 4bwodzi~ wit:c wfaśdwfie Cblop~ki, 
który przy.byl n.a! p}~ boJu w lliłmmiu cy
"łhhlem, wi surou.oi-e d' ka,pemszu. Ato i je-

Tysiąc wałecznych opus.z.cza Wa1 
wę, - Przysięga, klęcząc n.aJsz:ym ś~ 
kiem Bóg! - Z ba1'netem ~dJZiem vr 
świętą sprawe-, - Śmierć nasze.mi )la 
rri~hai za'Cirty wrQ~. 

Wi,a;doma światu• ta slawma oJ 
~ Gdz!ie: nie}Yr'ZY!aicie-1 twta.rd'ym t~ 
sta.l, ~ PaSZic·z ty!łi~ zfoje, rzeź ~ 
8!Zm wszczyma, --... Jn~ mur ZW'alolrY 
pad'.ł ami sirz.aJt - Okro~y ~ 
rniósl Uum roo::Zarty~ - Spotojnio 

01 na.wet llieb~rdzo Jenerałowie slnchaU . 
ieszic.2~ie Chlopicld w CQ'".a<Siłe bitwy 
I r&nionJ "' ob"' mvr i nmsial &lfJ od
, ~ ni~ b, łcto ws.o. ~ W'qsko 
~ !Uldrm <'I~ tn*w• Iae-

do ~ Pulk .czwartyt. I 
viNie pad'J .aild strzd", li:> W' ~ 

ataka c&ltebto ,.czwartaki'~ ·nie ~~ 
"łVSZJl narwet z karaibłridw, ~ 
•ii Ml>ska• ~ Mbn. 



tnie' 5815 wagonów:, a w roku zeszJy~n 
6190 wagonów. 

Wiadomości ze świata. 
Z RosyJ. W znanej sprawie s21piega 

Loo1ntieiwai zaipa:dlt <ln. 21 b. m. wyrok: 
L0011tiew zostal skazany .za sprzedaż. paf1-
stwu s.ą.siedni1eimu (Austryi) dokumentów 
sztaibowychi. na: śmierć przez ixrw•ic:szenie, 
pomocnik zaś jego, który papiery -yvyikra
dzionc przez Loontiewa '\vy;woztlt za gJra
nJc~. zestal s:ka:zany na 4 lata katorgi. 

Z Francyi. Przed sądem \V'Ojsko"rym 
wi PairyiUJ toczy się pmces pułkotwniika 
<ll'Autriche'ai i wspólnikmv1, osk.3!rżomych o 
fa~szerstwo ksi<l!g rachunkowych z okazyi 
procesu w Rennes. 

W procesie przeciw d"Autriche tentże 
iiaiprzeczyl, jakoby użył pieniędzy mini
sterstwa wojny na· przekupie.R.ie Czemu
s1kiego i .zapewniał, że postępo.wa1 poipra
W1nie, za\vszc tylko sluchal rozkazów prz.e
lo-0011IY'Ch. 

Królowa na wygnaniu. Śmierć króla 
.saiskieg10> Jerzego nle byta wypa'Cl:J<llem nrie
spoidzie1wan,ym, ani też nie mar znacZienia 
P'O'\Viarlliliejs:z.ego w przebiegu <lzliejów. Sta
·rzec sie<lmdlziesięcio1etnii, stmcłrony priaicą 
WlOYSikolWą!t prz·ez cate niemal życie z. \V1tel
.kiin.n nialkladem1 sil ń energii wykonywaną, 
nie zaizna1 spokoju· na trnnle, na: którym 
diwa· Iata tylko zaisialdal. Te dw:<V 1.ata: wy
pel,nlify mu kloIX>1Y rodzinne~ ucieczka: księ 

.:ź!neij zastępczyni tronu, wygnanie synowe}, 
którn ·poś1więcitai blasik korony:, jaka obiec
nii~e o.zdiobilaby }ej skronie, dla zadiosyću
czynieini~ wy:buJclro'WI~ clnvilmvej namię.
toości. Serc.a: kobiet są n~ezbadooe - da'
wno ju!Ż je<lMk 111ie byiQ przykta~u, aby 
kobieta z: taką, lekk1omyślnością JXJiga·rd'zlifa 
urokiem panowania. 

Na tr()ll1J saiski wstąpi! syn króla J.erz.c
go, f1ryderyk Au1gurst. Horoskop nowego 
królai ITTie jest wolnym od. chmur posępi
nyieh. Zona jegoi, którą uk.oc:half c.a.tem 
sercem i z :którą go, wbrew Jego ;volU, roz
.idz:ilelon101 przebywa. nia v.rygna:nhr. W aik
twch państwai sasik!iego leży orginal mani
festu, '\vydanego do narodu1 przez :króla: Je
:rz.ego, w którym między irmoo1i pmvtłe
dzliano, że księżna Lud\vika oo dawna 
'Zdep4ala obolwiązki 7.;0ny i matki. To r,od 
<llaiwnai" wisieć będzie zawszei, nµby miecz 
DaimlOkD:.SIO'\VY, niad obecną dynas.tyą sa
ską. 

Fry<l'ery'kowł Au.gustom rnikt µrai\V! db 
tronru' nie z:aprzec:z:ai; czy jedna1k potom._ 
kom ffegio P'raiwo to nie zostanie zaprz.eczo-

Dzielne były chiopy - te „cz,\varta
kdr' ! Sta!mszkowiei, 1ctórzy rew10lucyę w 
r. 1&10 pamiętalią, nie mog.ą naoi:>0wiadiać 
sfrę o ich fig·lach wchwalych i dzielności 
:bO'}O\V'Cj. W czasi·e pokoju czwartaki tak 
dioka'ZYW'ali w Warszawie, że musi.aJno 
przenlieść pu~k do Radomia. Ale ' wojnie 
-0kaz.al1Ł si·ę niezrównanymi żołnierzami, 
szh nai bhwę, jak za·bawę taneczną.. 

.Hura! krzylmęli Wi!arusy 
I zatarńczyli w Olszynie; 
Kule - to dziewcząt cafusy, 
A kirew - to wino tak ptyuie ! 

Bohaterowie z pod) GrochO\va nie:ic
dniok:rotn~e później skla<lali d!owocty mę
stwia. Gdy wojsko polskie pokonani~ zdra
dą~ a.le niezwyciężone w boju\, opuszczało 
kra} Ol.iczysty - z dzielnego pulku czwia·r
tegu zostala tylko garstka. 
Gromada mężinych obłąkanym krokliem 
Prz,yichodrzi chwic}nro plO{l\ graniczny slup, 
Ciekarwcm wszyscy patrzą nai nich okiem, 
Każdy z nich idlzie, jak bez życia trup. 
K~o i<lz.ie. stó}cie- krzykną pruskie warty: 
- My tu dziesięciu - to cały m1tk czwarty. 

Takich! Polska rniata sy.nó\\11, taki-eh 
·obrońców dzielnych sprawa wolności. 

Nietylko zresztą .putk cz~.arty o<lzna-
. ·czyJ się w· bitwie grochowskiej. Ody -..noj

·sko połsikie, ustępu1ąc prze-d n.a1wale.i111 wro
gów, co.fail'o S!i~ w piorząctlm na Prarg~. 
wćJdz moskiewski chdaJ je złamać t puś
cil na C01faj.ących s.i-ę lronnkę, nai czele któ
rych pQd:zjJ pullc ktrasyerów zwany ,.nie
śmiertelnym". Ten pulk złożony z olbrzy
mki: chlopów~ piokrytycłt pancerzami i si~ 

dząqcl1 na roslych lron1~h, wstaiwt:r si~ 
w "'miacb. ·poprzedmcit i caf!' w n~grodi: 
tłal fan na hd1rnach tnrpk dówkk PQd:zil 
te.ni pułk, a z.a nim i~ ruit 'Wl()j~ msze 
i byłbyi może samym cie±Qrem lrotli i ludzi 
-sze-re:gi )~ złam.al, idy ~e ~1 sł~ 
<di-Ug? pu,Jk utn6w ~b~ !V."Pa'dt z bólu 

nie na mocy manifestu król.a Jerzego -
tego nikt nie może być pewnym, nawet 
sam kró1 Fryderyk Awgust. To je<l:no jest 
chyba j11ż. wystarczającym Po\\.'OOem, aby 
czoło nowego króla sa.ski~go pokrylo się 
chmurą, troski nieustanne-O. 

A hólowai? - a raczej ta~ która po
wirnua, dziś nosić koronę królewską? Wy
gnana, bez możności powrott11 do kraju, 
bez: prawa noszenia nazwi·skai należnego 
jej z maf.żcństwa, be-z. SWiQlbod.Y ujrzemfa 
<lZJieci swoich, dlo których lgnie jej ser:e 
macierzyńskie - t-0 chyba Jedna z najnie
szczę-śl:iwszychl kobiet na śwjede. Sąd 
królewski rozcl!z1ielil ją z, mężem, cdpędzi! 
od: dzi,ed. A jednruk jest oITTar żonq_ królai, 
mat:żeństwo borwiem, uznane przez kGścliól 
pomimo zabiegów zrniartego Śf\vieżo mo
narchy, ale zostailo uznane z;ai nieważne. 

Co bylo przyczyną upad'lm księżnej 
LU'd'Wiki - wiele 'ju:ż o tern p;sano. Może 
prnwd!ziwem jest przypuszczenie, że 1\Vie
łe dio tegio' prz.yczynity się nie~mo§ne st.o
sunld nar d\.v1orz·e niehożczyik.a króla. To 
tyhko ·pe:wne., że QDeC'ny król saski nie tak 
surowi() os.ą<lzil swą malż.onkQ i-ak ]ego oj
ciec i starail sf.ę z nią pogoclrz;ić. 

Dziś królow<! nai ·wygrr.a·niu odczmva 
chyba ()lgrcm swego nieszczęścia. Ale bo 
kż nie ulego wątpliwości., że jeże1i w~na 
jej była1 wi!elką, to i karai jest bairdzo su
rową. 

Statystyka zwierząt na świede. Po
dłu;g obliczefJ statystyrcznych, w Stanach 
Zie<looc1x11rny;ch j~st 12 495 646 koni, 
48,038.833 sztuk oy<lfa rogatcg{), J3,455,755 
oiwiec i 44.612.83ó wieprzów. 

W Rosyi znajduue s«~ 20,016.000 k<mi, 
23.845.000 sztuk bydła rogatego~ 47 ,509.000 
mvioc 1i 19 ,208.000 ·wieplrzów. 

W Argentyn~e ma!i:duje stię 5,000.000 
koni, 18.000.000 sztuk bydła rogate:gQ, 
75.000.000 ow1:cc i 250.000 wieprzów-. 

W Australii :z,najd·uje się. I 1285.216 ko
ni, 8.000.000 szt. byd'tru rogatego1, 78,090.000 
owiec i %7,000 wieprzów. 

W Niemczech znaj.duje się 3,532.500 
koni, 15.787.000 sztuk bydfa1 rogateg-0i. 
19,190.000 owiec i 6,206.001 \\~ie:przów. 

We Francyir znai<luic się. 2,911.000 ko
nJł 13,105.000 szt. bydła mgat. 28,955.240 
mviec i 5,881.000 wieprzów. 

W Afltgll~ znaid>uiie się. 1,927.527 ko.ni, 
10,772,800 szt. by~a rogatcg-0. 48,616.500 
owiec i 3,497.165 wieprzów. 

W Azyi znajdutie się 3 201.000 koni, 
32.928.000 sztuk bydl.a rogatego~ 24052.000 
O\vWec i 519.900 wieprzów. 

W Afryce jest 784.000 'lmni, 3.574.000 
· s:ztuikł bydfa roga1ego, 23,984.000 crw1:ec i 
486.000 wtieprz.ów. 

W Kwna<lzie jest 1,099.000 koni 
3,513.989 sztuik by.dla mgatego1, 3,048.780 
owiec i 1.207.619 wieprzów. 

na k1irasyerów i w mgnien~u oka, rozbił tę 
zigraię, stratmvaił' 1: zniósl praw~e dk> szczę
tu. Moskale, 'którzy ten pu1rk z.a niezwy
ciężony uważali, widząc jeg:o porażkę, 
zrmumieli, że z wojskiem po!s'kiem nawet 
w1 odl\vrocJe niebe.zpiecznje wręcz się pró
bować i n!Ł~ posunęli się da11ei. 

Moska'le w na·pisie na kolum.'1ie chełpią 
st:~ że zwyciężyli w'Qjsko polskie w bitwie 
grochowski.ei, ak kupili to zwyd-ęsn,-r0 rze
kome d'rogq, bo stracrn v górąr 12,000 ludzi, 
msi zalŚ 7500. Woi'sko polskie po bitwie 
cofnęło się i wróciło na Prngę, .ale M()ska
lc. którzy SZ'li ina. Warsza\vę, również od
SitąpiH .~ <:iopier-0 po sześciu, miesiącach walk 
mogli ją zdobyć. Sluszn1e \vię.c my Pola
cy możemy mówić o zwycięstwie niaiSzem 
pod Grochowem, bo w tei bit\vie' \V106sko 
narsze zyStk:a!o s~awę nieśmiertelną odw'
igą, swą i zaciiętaścią. Swiat caly był z<l.11-
rni'Ony, gdy sd,ę do!\Vfod'Ziałl, że nieiiczme 
woi'skO' polsk'ie odparło potężną armię mo
skiewską od stolicy Porski i wkrótce po~ 
tern w szeregu nowy.eh bitew Zi!nusif o 
wroga do prospiesznego od'\vrotu, który 
skolkzylby się niechybnie ostatec7Jną k!Q
ską Moskwy, gdybyśmy mieli bodaj jedne- ' 
gio '\vodlza, godnego takich żoln~erzy. 

I{onsL"!nty Gaiszyl1ski., który w 1831 r. 
·alczyl w szerega-ch rwO'łs.ka polskiego, tak 

opis ted s!awnej łiitwy 1kof1czy 
O gatiu ~--więty dla nas. olszyno Gr-0-

chl()wa ! - Pamięć o tobie Polak' , późny 
wie'k przechowa. - Odrosną d!rzewa two
ae - bo ziemia pod niemi, - Syt~ krn;i, 
uig-1mjo!llal kośćmf mO'Skiewskiemf.1! - A gdy 

· na gros z.budiz'oneii ze smll ~nmpy - Wyj
ctz'iem na bói ()Statni, kiedy n:Qisz,e stopy -
Tam ~esiem. '(d!ziie myśH ~ let'.~, 
- Od'y błale orly znowu ~-.tdi Wis1a. za
świOM. ..__ W owym dniu' odI'Wflzellt~ w tę 
clrftl:r ~zin~ - Szcie~c drzewo1 wcl
rdcl '-- ~epllrn ols~. 

Ja twmw.. 

Wesoły k;adk. 
U adwokata. 

Czemże rzecwny Sprzeczkiewkz 
pana obrazil? 

- Powied7Jial mi: I<lź do djabta ! 
- A pm wskutek tego co uczyniiteś? 
- A ja na to przyszed'łem do pana. 

Życzliwy zięć. 
Teściowa. (zaiklinając się): i ~i ech mię 

wszyscy czarci ponv<:t, jc.żeh ja to powie
dzialam! 

Zięć (po cichu): Ach, może przeciież 
powded!ziaJa, ar wtedy gotowo siQ wreszcie 
wypełnrić je,j zaklęcie.„ 

Kalendarz. 
Sobota, 29 października Narcyv:s. b. i m., (Da

lemił). 

Niedziela, 30 października: Serapiona, Alfo115a, 
Edm„ (Przemysława). 

S ł o ń c e ; wschodzi. 
Jutro. g. 6 m. 50 
Pojutrze. g. 6 m: t 2 

zachodzi, 
g. 4. m. 37 
g. 4. m. 35 

S ta n p o g o d y ; We środ~ cały dzień 
deszcz. We czwar'.ek także. 

Term om et r wskazywał wczor:i.j 12 w 
południe 6 stQpni R. wyżej zera. 

Bractwo Różańca św. Polek w Altenbo-
chum-Laer 

uwiadamiasz.am. Bractwa ja!ko i Towarzy
stwa, które za.proszenia otrzym~y1 dż Bra
ctwo tutejsze obchodz;i w niedzielę druia 30 
p.aźdz~remika poświęcenie chorągwi. Po
rządek nast~pU'jący: Od godz„ 2.Yz do 3;/z 
przyjmowanie ob.cych towairzysuw i 
bractw na sarli p. Stratlinga, z:kądl slitę ulda
my do k-0ścil()!.a na nabożeństwo z karza
n:iem polskicm. które się rozpocmk o g. 
3H. Po nabożef1stwie udamy się z powro
tem na s-aiłę, gdz.ie s:G odbędzie dalszai uro
cz.ystość. Będzńe o<legraniy teatr amator
sk1i p. t.: „Blażek opętany". Wstępne dla 
członków wyoosr 30 fen., niieczl'ookmvJe 
placą 50 feITT. Niewtlasty, które są w Bra
ctwa.eh, matią wstęp wormy. Dla nliewfast 
rnie będących w Bractwach, wynosi wstęp
n~ taik;że 30 fen. Z powodu, iż doi Bractw 
Różailoowyoh nie mamy a<lresów', więc ie 
przez r,Wiarrusa" ni-niejszem zapraszamy. 
Szan. Bractwa z Bochum, Watten.schei-d 
Gilnni-gfekt, I(astrop, I(aternberg1. Dort
mundu, Gelsenkirchen, Ucckend1orf, Ober
hausen, Schornnebeck, Essen i ws.zystkie 
inne, aby byly las:kawe nas odW~tedZl!ć. O 
jak najliczn:ierszy udział liprasza: 

Barbara Gembaczka, przeł. 

Towarz. gimn. „Sokół0 w Rotthausen 
obd1udZJi pierwszą swą zabawę dlnia 30 
października: w lQkalu p. Erri/i!ll Schmitz., 
przy ułi'cy Ga·rtenbruch-W ejd'enstr. Po
czątek o g<-0d'z. 4 po pot Będą ćwticzenL 
giiln!nas.tyczne, w końcu taniec. Nar :zabawę 
zapraszamy sz"m. towairz:yst'wa gimnasty
czne wszystkie, które zaproszt!lnia odebra
ly, także i te. które dla braku adresu te'g-0ż 
nde ode.brały. Gnia·zoo na•sze przechodzf.to 
ciężkie koleje i ma jeszcze wiele tmctoości 
do zrwak.Z\enia, przeto prosimy ·szan. dlru
hóiw o l'iczn.y udz.i:a~ w naszej z.abawi·e. P-0-
niewaiż. odo zaib~wy zależy <l!a,Jszy ro:ziwój 
rna'szego „SokoJa". Druhowie, którzy kar
ty odebrali. w.inini sqę wszyscy staw~ć na 
ćwiczenfa gimnast~iczine w diziief1 zahaiwy 
o godz. 11 przed polu:dlnicm. Goście mo
gą być wprowa<lzen:i prz.ez druhów si\vego 
towairzystwa. Szan. druhJom, którzy do 
nas przy~dą, z Gelscnikircheni. zwra.ca s!~ 
uwaigę,, i·ż z di\vorca, za.raz się pytać na 
W eiidenstr. Pwsto do J:okafo jest 10 mirnut. 
Z Rotthausen-Dahlbusch tak samo 10 m., 
na!jlepiej Jechać do Gel'Scnkh"chen. Czioiem ! 

W yd z.i al. 

Czołem. ? Baczność! Czołem? 
Towarz. gimn. „Sokół'' II. w Oberhausen 
donosi ·swym druhom i wszystkim Roda
kom . .id: urząd2arny zabawę jesienną w nńe
<l'zielę dfilia 30 paidziJernika u p. Webera, 
ul. Duislmrska.1 na któr~ sie ".Sz;ystkich 
sz.~. druhów naszego i sąsiednich rowa
rzyistwr jako fllliazidla' Sokole i Kola $lilie~ 
wacJóe i w~tki.ch Rodaków. j Rodlaiczki 
z Oberhausem i okolicy ~\: n~twprze.jmiej 
zaprasza. Pocz~tek zabarwy o i'ocW .... -4 p6 
pot. Z~wa poł~<Jiilla ze ćwic.z.mj~mi 
iimn. i strz.clarniern diO tarc'Zy o in~grocty. 

Wydzciat 
u.a„: c-...~ia od'b~ się ce 

p'i~r~~ robotę 1 nriedzieię o~,oo czwar
Nł soboto i aie<Iziclę w m.ie~~cu. W 
~o~ 7 wie~o~, Wim~ o 
rod~ z po por. .uro. 

Towarzystwo św. J61:eła 
i Towerz. „Gwiazda Jedności" w Osterfeld 
donoszą sv.rym czlonkom oraz wszystkirn 
Rodakom i Rodaczkom zamieszkalym w 
Osterfeklzie i okolicy, iż w przyszią sobo
tę 29 października przybędzie sPowtledrnik 
polskL Sposobność do s1xn.viedzi będzie 
w sobotę od poludnia, w nlie®clę aż do 
Wszystkkh Swiętych. W niedziele po 
po pot o g-0dz. 4 naboż.cństw10 z kaZ.alrniem 
palskiem. W przyszłą niedz;iel'ę o godz. 
61'2 to jest na drugiej Mszy św. przystępu
ją oba towarzystwa wspól'll.Ji do 'omunfi 
św., zatem uprasza się. ażeby >CZionkm -ie 
jak najkzniei udz:ia.ł w tym \\"Zlięli. Cho
rążych i as.ystentów sii-ę uprasz.ai, ażeby się 
punktuałnJe stawili. 
St. Stróżyński, przew. Fr. Horyza, prziev.r. 

Uwaga: Po nabo'7JCństwie połskiiem 
od1będzie s:ię zebranie Tow. św. Józefa. O 
liczny udział uprasza Zarząd. 

Towarz. św. Antoniego w Habinghorst 
doinffii swym czlolrnkom, oraz wszystkiim 
Rodakom J R(J<lracz:kom z parafii, Iienń
·cheinburg, iż WI przyszfy piorui:edziałek 31 
paźd!ziemika: przybędzie spowiednik pol
ski. Spos.obność do spowied2i bed:zie w 
pon1ied:zi'.1alek po pal., we wtorek. to jest "\\" 
uroczystość Wszystkkh Swię:tych przez 

'Cały <lz:ień, i w śirod'ę do potu'drnia W łtlm
czystość Wszyst1kich Swiętych ct.lonkowie 
TO'\\'Jairzystwa św. Antonieg-o przystępują 
do współne;i I(omunii św. na Mszyi św., 
która: stlę odprn\vir o go<l'z .7.Yz rano. Zatem 
kochani Rodacy i R'°dacz.ki, skorzystajmy 
ze sposobniośd. 

P. Frąckowiak, pracw. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Alstaden 
podoje swym czJ011k()m do wia:dl().mości, iż 
w nied~ielę dmia 30 ~dzjernika r. b. o 
gad:Z. 1 po pol. odibędlzie się zebr.anie, na 
które się szan. druhów zaprnsz:a., al0eby się 
jak najliczniej stawHL, pondewalż będą oma:
wilaine sprawy p1rzyborów do ćwliiczeń. 

Cz.o.lem! Wydxłat. 
Uwaga: Nirniejszem proszę szan. dni

hów ćwiczących1, ornz tych, którzy mają 
cłu~ć brać udział w ćwiiczeniach, a nie ćwi
c.zyfi1 do tego czasu. ruieby raiczyH się sta
\viić na salt ćwiczeń. Po zebrnniu OObę&.1 
się ćwticzentia laskami, orarz żerdziamli, któ
reśmy w tyich dniach otrz-yimali. Jesziezc 
raz. więc prosiz~ szain. druhów ui liczne i 
pwnktualne przybycie. Naczelnik. 

Baczność! Gełsenkirchen-Hiillen 
Podajemy <lJo wirudmoości, iż w nie

dzielę dnia 30 p1aździernika 1904 r. o godz. 
4 po pot oldbędzie się zebranie w ce1u za
lożi.enfr.a: Tow. giirrun. "Sdkól" u 'P· Naichbar
schulte. Rodaków z Htillen, Butlmlke i 
o'koJicy jiaJk najuwzejmiei zaipraiszamy. I 
do was mfo-dzieńcy się odzywamy, którzy 
mi.tujecie gimnastykę, abyście na: PO\lfYŻ
sze zebr.anie przybyli, prosimy bardw. O 
liczny ud;z:ia~ pmszą 
J. Wałęsa. A. Szyperski. fr. Dukat. 

Wiec polski w Hattingen. 
odbędzie się w niedzielę, dnia 30 paździcr
nlika o godz. 4 po polu<lirniu w sali p. Si.ger
ta (Germa·nia). Program: 1) Dla czego 
Polacy na obczyźnie po\v1hnnł się, tączyć w 
tov.narzystwach; 2) Sprawa wychowania 
dzied; 3) Protest przeaiw antypolskiej u
staiwie parcelacyjnej; 4) Sprawa opieki du
chownej; 5) Nasze obow:iązki mxr<X.imve. 
O licz:ny ud'ZliaJ Ro:daków z tlattfengen, 
Sprockhovel, Linden, Welper, Dahlha11'sen 
itd. upra·sza sie. „Związek Polak6w". 

Wiec w Bruckhausen-Marxfoh! 
W niedz. dn. 30 bm. po poL odbędzie sii: 

wJeic 11Zjednoczenj1a" na sali p. Rosenthala, 
narożnik ul. Provinzialstr. i Marien.)tr., v
b-Ok kościola kat. 

Wszystk:ich Rodaków z okolicy, \YZY

wai się, aby jak n~rncznjej na ten wiec się 
stawlili. 

,,Zjednocz.cnJe rn\vio<lowe polskie". 

·wiec polski w Dellwig. 
Sza.n. l~odakom z DeU-wtg, Bottrop i 

okolfrcy, daJemy do wia<liomośd iż w J1lie„ 
dzie~ dnia 30 b. m„ o godz. 11~ przed po
ludniem, odbędzie Siie \"\iec polski na sali 
p. Hesse w Del1wig, na który to ja;k nalit
przejmi.e§ zapraszamy. 

Porządek wiec.a jatk nast~uj&: 1. Za
rajienic, obór prze'W'Odrlic7..'l,icego wieca. 2. 
Spra~danie z czynności komitetów, ko

· ścćelnego ł lromJtetu w spra~ ~a:ra1liia się 
o sa.le cthl 1ot\varzyshv. 3. D}'S.asya nad 
spraw-, po~z~. -4. Położenie Pc·laków 
-,od wi>~ckm na.rod<:wym i kunumałnym, 
5 .. Wab'!~l~~-u~ya. 6. Zakońc:Z~ 

. , ' ~~J'.fl~~,•; 1.. (881M WłectJ'Wf_„ 



1 różnych stron. 
Mełderlch. Aresztowano zawiadowcę 

JX>CZtowej ajentury pomocniczej w Ober
Meiderich nazwisk!iem Kempken. Sprze
niewierzył on znaczne sumy pieniężne. 

Kevelaer. W pielgrzymkach do Keve
faer W'zięlo udział w tym roku: przeszto 255 
tysięcy osób. 

Huckarde. Do domu gómiika Michała 
\V()łoszka wtargnelo kilku ludzi i zadało 
mlJI 8 niebezpiecznych ran. 

Brambauer. Podczas b6liki strzelono 
do górnikai Jana Gejskowskiego, nmiąc go 
miebexpiecznie. 

Dellwig. Inwalidę górniczego Siinder
kampa. znaleziono nieżywego w lóż.ku. 
l(azil ig-o paraliż. 

----~d~~czni będą Wam Szan~ Czytelni- I 

cy d Rodacy, których namó\Yic:ie do zapi
sania „Wiarusa Polskie-go", bo dacie run w 
rękę fatwy sposób zdobywa:niai sobie co
raz większej oświaty przez. czytanie tego 
pisma. A któżby nie pragnął, aby caly lud 
polski na ()bczyźnie byl oświecony? Do 
tego dąży „Wiarus Polski", a kto z; Roda-
1ków tej samej jest myśli, niech naimawria 
krewnych i znaliomych do zapisania „Wia
rusa Polskiego" na listopad i 'grudzień. 

Gelsenkirchen. W fabryce „Schalker 
Gmben und liilttenverein" dostat się robo
tnik ttenkeł pom1'.ędzy \\'aig<my, które na 
śmierć go ·zigniotly. 

Rohłingbausen. W kopalni •. Konigs
grube" został górnik Hess tak niebezpie· 
cznie Pokaleczony\, iż skutkiem tego zmarl 
nieba•wem. 

Herten. W rok.11 przeszłym postawio
no 92 nowych domów a w roku latosim 
174. 

Distełn. Dnia 9 listopada o godz. 8 
·raoo poświęci ks. biskup monasterski tu
tejszy nowy kościół. 

Stoppenberg. KopalnJe okoLkzne co 
chwliJę. świętują. W ogóle dla górników 
liche są widoki na zimę. 

Weitmar. W kopalni ,„Friedrich Karl" 
padlo dężkie żela-zo pewnemu robotnikowi 
na piersi i na miejscu go za-bilo. 

Oberhausen. Z.derzyly sie tu wóz ko
lei elektrycznej z wozem pewnego piwia
rza. Z ludzi ni'kt szkody nie P01niósł. Koń 
został cokotwiek -0kaleczxmy. 

Towarzystwo św. Barbary w Hert.en 
podaje swym cztonkom <lo wiadomości, iż 
w nied'zielę dnia 30 b. m. Po pot o godz. 4 
odbędz·ie SJ'.ę walne zgromadzenie w lokalu 
Posiedzeń. Powinnością każ<le,go czlonka 
fiest, aby na owe zgromadizenie przyibyl. 

Z a· rząd. 

Baczność! Horsthausen ! 
Szan. śpiewa.kom }\()fa śpi,ev.-u „Sło

wik" w ttorsthausen donosz~. ii w nic
•dzielę 30 października odbędzie się lekcya 
śpiewu o g()d'Z. 4 z powodu zabawy Kola 
śpiewu w Herne. Dyrygent. 

BACZNOSC! 
Szan. Polki z Dahlhausen i Linden u

prnsza się zebrać jak najliczniej na sali p. 
Schillerai w Linden. W niedzielę 30 b. m. 
zaraz. po rannem nabożel1stwie, to iest o 
gooz. 8. K. Siliński. 

Koło śpiewu „Cecylła" w Neumilhl. 
W nied'Zielę 30 paźdlz1iemika po pot o 

godz~ 3 ,odłbędzie się zebrani-e w p, Rade
macher, Lehrerstr. Uprasza się szan. 
czfonkó'Wl o jak najliczniejsze przybycie, 
gdyż mamyi wa,żne sprawy d!o zalatwie.n~a. 
Rewizorowtie kasy są zobowiązani stal\vic 
się o godz. 2. Z ar z ą d. 

Z-wraca się u wiagę Ila ogłoszenie 

JAKÓBA ROTHSCfilLDA, Ruhrort, 
jakie w niedzielnym numerze zamieszczone zostanie. 

Kolo śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
'Clonosi swym czlonikom, .Lż w uroczystość 
Wszystkich $więtych dnia 1 listopadai od'
hęd'zie s:ę lekcy.a śpieww o godz. 3 po pal .. 
Upraisz~ się wszystkich członków, a·żeby 
się ·w~zyscy iaik je·d'en mąż stawili. Szan-. 
Roda•ków, którzy ma1ją ·chęć do śpiew:u~. u
prasza · się, ażeby do naszego grona przy
stąpili, Do111iewaiż iest to nasza pierwsza 
lekcya· po zjeździe. Naszym dyrygentem 
jest p. Kubiiiaczyk z Bruclm. Rodaicy po
pierajcie śpiew polski. W n~e1dzielę dtfa (J 

listopada urządzamy ;es~nną mbawę, z 
tai11cem. na którą szan. l(odak6\VI jak naj
uprze:imiej zaprnszamy. 

Z ar z ą d. 
Uwaga·: Lekcya śpiewui i zabawa· -od

będą się u p. K:irchmeicra- Dtippelstr.1. po
nrleważ nasz stary lokal nam odrnó\riono. 

·:. Cześć pofskiej pieśni! 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
po<l'aje do wiadbmści swym cz.tonkom, iż 
\V niedzielę 30 paźdz. o ~odz. 4 po pol. od
będ:zie s;ię familijny wieczorek ·z teatrem j 

maiz1Hem na wielkiej sal'i w domU' t01wa
rzystw. S:zan. publiczność .zaprasza siię ni~ 
niefszem. Wstęp bezp.!atny. 

Towarzystwo bł. Bronisławy 
w Bochum-Wieimelhausen 

d1011osi szaon. czl·onkom, iż zebranie od1bę
diz.ie. się w· niedz1i ełę •dn. 30 wraz po widkim 
naboże!lstwie. O godz. 2 zaś wymairsZ) z 
chorągw'ią d10 .Altem-Bochum :na wmczy
stoś6 P<Jświęceni .a chorągwi Brnctwa ró
źaflcowego. O liczny udzia~ ·człon1ków w 
z1ebraniiu1 jak i w uroczystości prosi· 

J. Haiin, przcw. 

Baczność! Kota śpiewackie w Marx.lob
. Neumiihl i „Lira~' w Oberhausen. 
Podaję dla wiadomości wyżej \.V'YJ111~e

nf,onym Kolom śpiew.u, , iż lekcye będą się 
o~prawiać \V . następu1jącym porządkui. do 
nowego roku: 
Marxłoh: 30 paźd'ziemika o •god'z. u y; 

6 listQpa<la o godz. 3, 13 nst. o gctdiz. 6Yi 
wiecz~. 20 list. o god1z. l 10 , 27 list. o godz. 
3, 4 grndnfa o godz. 60 '' ieicz .. , l I grnd. o 
o ·~wc:tz. 110, 18 grudnia o god'Z. 3. 26 grud. 
o godz. 6.%. 

Neumiihl: 30 paź,dlz. wypada-, 6 list. 
. D g-0dz. 110. 13 list. o 1godz. 3. 20 list. °' g. 
·672 '\v'iecz„ 27 o godlz. 11);::; , 4 'grndnia o g. 
J, ,,J 1 grndn. o ig. 60 wiccz .. 18 grud. o g. 
l IVi .. 26 grud. o godz. 3. 

Oberhaus:en: 30 paźd1z. o gcdz. 3. 6 
list. o g-od1z. 60 wlecz .. 13 list. o godz·. 1 u~ 
20 L:st. o g·odz. 3, 27 list. o god'Z. 60 w1:ccz .. 
4 igrndnia () godz. ll y; , 11 J?;ru·d. ·O godlz. 3, 
l 8 grn. o godz. 6;:~ 'kiecz., 26 o godz. I J y; . 

Jan Szulc, dyryigcn.t. 

Koto śpiewu „Wanda" w Laar 
·pcdaie do \.\ iad•omości wszystk1:m' szan . . 
I~odakom zamieszkałem w Laar i ·okolicy, 
:ż :w niedzielę 6 łistopadai urządzamy za
~awę jesitnną z tańcem na sali' p . .Erckens 
(Schiitzenhaus) w Sto ekum. Czł'onikm1, ie 
wyplatni maj<l wstęp w.olny. Początek o 

· god'z. 4 po poL O lkzny udziial szan. Ro-
\fakó\\· pr.osi Z a r z ą, d'. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe 
·w nied·zielę dr?fo 30 b. m. bierzemy 

11dziaf ·w uroczystości poŚ\\ i~ccnia chor11-
g.wi Br2d\'. a R6żal1cowc,go Polek w Altc11-
Bochuln1-Laer. Wymarsz z lokalu pcs.ic-

:dze(1 o g-oclz. I. O liczny udział wprasza 
· Z a rz 

; 

Koło śpiewu ,~ira" w Oberhausen 
podaje szan. czJonkom 1ct.o wiadomości ~1ż w 
n'ied'zielę dn<ia 30 październikai 1:10 pot o 
godz:'.1nlie 4 urz.ąd'zamy. wieczorek familijny, 
na który ialk naiuprzeimiel.i zapras~amy 
wszystkich czfon!ków kola nasze·g·o 'i ich 
na1jbliższych; także i tych szan. Rod'aików, 
którzyby mieli ·chęć wst<i11Xć do k·olai na-
szego. Z a r z ą d. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu 1odibę
dzie się o ~odz. 100, posiedzenie Kota o 
godz„ l 17-;;, O liczne ·i pu1nktua'lne stawie-
nie się upras:za. f. Dziuba, przew. 

Tow. „Jedilość' p-. ·OP. św~ Stanisława B. 
w Essen. 

Naszemu szan. c.z,l{)lnkowi 
LUDWIKOWI WACLA WIAl(OWI 

oraz kgo narz.ecz()nej 
pannie W I E C Z O R E K 

zasyłamy w dzie11 -ich ślubu dniiia· 29 paź
dziernika br. serd'eczne życzenia, ·zdrowia 
szczęścia i blogos/aw'ieństwai Boże1go. 
Ml()d'a1 para niech żyje. ! 

Tow. ,..Jedność" z Essen. „ ••• _., •••••• ~~~ 

Ubrania 
(Ila m~żezyzn. 

Pałetot.y 
dla m~żezyzu. 

Płaszcze 

• 
dla mężczyzn. 

Za,kiety 
zimowe. 

(fbrania 
'.A dla dtłieel. 

Garderoba dla robotników, 
nadzwyczaj tanio 
i w wielkim wyborze. 

·Eleganckie odrobienie 
podług m•ary. 

. Wi~lki skład maf tryj 
· Dlodnych. 

Ubrania podł. miary 
po 06, 3~ do 60 mr. 

Paletoty podł. miary 
po 2i, oO do 48 mr. 

L L Cohen, 
Kastrop, . Miinst·-r~tr. nr. 10. 

Wielka 
wyprzedaź 

po cenach w Bochum do"' 
tąd nieznanych. 

W niedziele, ponie-
dzial ek i wtorek 
kupno okolicznościowe. 

paletotów 
• 
1 

ohrań 
męzkich, 

z materyj tylko najlepszych. Tak· 
że dobre czarne tibrania. kamgar
nowe i trykoto,ve. Wszystko naj
lepi~j wykonane, więc leży, jak ro· 
bione podług miary. Dwa razy 
przes.zywane, eleganckie ieżenłe w 

75 pasie, ramiona 
dobrze wywato
wane. Kamize1ki 
jedno i dwurzą
dowe. Przeciętna 
cena ,m. 
wartość tvch rzeczv cło 33,76 m. 

PÓlska usługa! 
I Przed każdem zukupnem prntieę 

.r.ważać na moje lU wielkjch okien 

W)'Bfawnych. 

M.HARTOG,. 
Bochum, 

właść. M. Mischkowsky, 
tylko nr. 26, 

Obere-~larkts1r. 25, 
narożnik Rusenstr. 

Poszukuję kilka 

dziewcząt 
do robót różnych od 
znraz i <'d 1 listopada, 
miej15ca dobre, zapłata 
wysoka. • 
N AJ WIĘKSZE BIURO 

wskazywania miejsc 

w Dortn•und. 
Liit.gebrUckstr. nr. 18. 
1'łl. Dler'1'agen. 

······~ · · ······· ·----

Potrzebuję ou smrH 
1•itr1'ł1 11tz~an ezt'l ... d. 

1>iekar1ddf',;o 
na. stałe zatru.lnienie. 

A. Iiiicl1Ier, 
mistrz piekarski, I 

Br uch. ul. l\Jarye.ńeką 
nr. 17. 

Zbiegł 
wielki czarny pie~. biały 
na szyi, nazwa „Hektor''· 
Kto doniesie gdzie obe
cnie przebywa, lub kto 
ml go przyprowadzi, 
otrzyma wysokie wyna.
grodzen ie. 

1 .... Wa1.11łełfl1"8l1i. 
Wa1me, Horatstr. 11. 

Dwóch czeł-.dn. 
sze'117skich 

nn. stałą robotę poszu
kuje 

L. Kubiaczyk. 
Reckl.-Bruch, ul. l\fa

ryańska. 

Proszt; Żl\da~ cennik na wyroby ze zlota, sr~bra 
i alfenidu. 

• 

· eaczność!! 
i.: Kto ma najszykowniejszy krój? • 
i::i 

·li Jan i Fr. Błoch, 
Essł'n. T hurm str. nr. 14 

A • 47 &JW 

---------- - ---------
F O at&MfiM!I 

Do Ameryki i Kanady f 
wyprawa najwi~kszymi i najpospieszniejszymi 
parostatkami pocitowymi : 

M.G.Freudberga Antwerpii. 
Od władzy wyższej koncesyonowany eks· 

pedyent o kręto wy. 

Parostatki wyjeżuża.ilł wprost z Antwerpii 
do Now_.go Jorku co soboto: - do FI
iadeifii co 20 dni; - do Kanady 
(Quebec) co 10 dni. 

Nie przesiada się, nigdzie nie stawa.il\ pou
CZjlS podróży. Karty pt>tlróżne do wszyst
kich części Stu1ów Zjednoczonych i Kn.nady 
wydawane bywajl} po cenach oryginalnych. 
Prospekty bezpłat.nie. 

Po bliższe szczegóły zgłaszać się należy 
pod adresem: ' 

M. G Freudbergin Antwerpen 
van Leriusstraat IO (Belgien) 

Posiadłość 20 morgów dobreJ zi• 
bud'Yrliki, żywy i martwy ·inwentarz, w do-
broi kulturze. mHę od m.asta, bF~sloo koleji, 
mam zami.ar sprzed1ć za 2500 talarów, 
przy ~a!icz•ce 700 ta!Jrrów. Na ()dpowiedź 
proszę znaczek dolączyć. 

J. Mania, 
Kleschkau, p. Pr. Stargard. 



o 
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air. 251. Bochum, niedziela 30-go października 1904. Roll 14. 

• Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyzn.fe, p'-śliięcone o~wiacle oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowy 

y,tychodzi codziennie z wyjątkiem dlłi pośwll:lt~znych. 
przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynotSi 
i rnr. 50 fen., a z odnuszeniem do dom.u 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenmku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę l 
Za łnser aty plac! sic z wiersz petyto~'Y 15 fea., a u 
oglcszeuia zamieszczoue przed in~eratami 40 fen. Kt• 
C'lesto ORlasza, otrzyma rabat. - Listy do „WiaraSI 
Polskieio" należy frankować i podać w nich dokld· 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. nv adres piszącego. Rękopisów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia. i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. --'l.L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
iówłć, czytać i pisać po polsku t Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
czyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Zatarg anglo-rosyjski załatwi sąd roz

Jemczy. 
Bimo Reutera oglasza, że rząd ang(el

ski i rosyjski ·z.godzili się w zasadzie, by 
calą sprawę przekazać 'koml"syi~ ślcdc.ze.j, 
która na podstawie paragrafów 9, 10 1 32 
konwencyfr zawa·rtej w łiad'ze z.bada \q1-

pactek. , , fl t . k' . 
Przez czas ten cz.ę.s1..: n y POSYJS iei, 

która tutad za\vinila, poziostairrie '"~ \rVigo. 
Wiadlomość powyższą . potwi'erdzil prezes 
ministrów Balfour w mowie wygloszonej 
1\ Son thampton. 

Przyaaciel Robotników! 

Nadlesta1110· nam numer pisma, które.go 
trtut wyp1'.saliśmy powyże1. Jest to \vła
mość i ()fgan, „Z\\~ią1zk1v chrześcia{rskicil 

stowarzysze(i za\YOd<0wych Niemiie c'· a 
\11'ęc rodzony braciszek Brust.owego „Gór
nika". Jako szóste przykazamie ,,złotych 
regi1ł dlai kolegów" wydrukm\'ano na cze
le pisma: 
„A~ituj mocno za chrześciai1skimi zwią

zkami". 
Jako drukarz podpisał s=ę na tem pi

sm~e pan B. Mil'ski. wtaśc'.c:el. i. naczelny 
redaktor .,Goi'lca- Wielkopolskiego". W.i
do-c.znie rn:ekt6rzy narod:o:wcy " Poznaimu 
~pieranie związków zawodowych niem;c
kich , chociaż marny polskie, rnważa:ją za 
zgodne z inieresem naro-d.owiości polsik1:ej, 
bo ina.cz-ej redaktor pisma nar-od'mve-go ni1e 
Popierałby Niemcórw1 w ten. sposób, ż.e ich 
drukom przez. sv. oją fin11ę otwiera wstęp 
do <lamów pols-lóch. 

Wszelkie l!J\vagi zbyt;::czne. 

Telegramy. 
L o n d y n. Według „Daily Mail" na

deszła w czwartek odpowiedt rosyjska 
na notę ang,felską w sprawie napadu na ło
dzie rybackie. Rosya odmawia ukarania 
winnych oficerów, gdyż żądain~e to jest na
ruszeniem państwowych praw Rosyi. U
karanie może nastąpić w danym razie je
dynie ze strony kół miarodawczych w Pe
tersburgu. 

Pa r y ż. „Rap pel" donosi, że cesarz 
niemieckich w grudniu uda się do Madrytu, 
2dzle SIJ-Otka się z królem hiszpańskim. 

N o w y j o r k. W południowej czę
ści Brooklynu wybuchł pożar w piątek ra~ 
no i zniszcz.ył kilka domów składowych 

'oraz 3 parowce towarzystwa żeglugi Ame
ryka ~Hawai i parowiec Citta di Palermo. 
los załogi nieznany. 

l(openhaga. Na prośbę rządu 
szwedzkiego badano i zaprzysiężono poli
cyjnie kap1itana i zał'ogę parowca „A!de
baran1', do którego strzelał rosyjski okręt 
\VQjenuy. 

Z koła polskiego. 
Czwartk1owc plenarne posiedzenie Ko

la poiskicgo ,~- Berlirn:e trn·aio przeszlo 
3go<lz., zaczęte po 6 po r·ol., ~.kozkzyl·o s:ę 
Po .g-odzinic 10 wiecwrem. 

Brali w niem udz:ial według , Dz. Ber I." 
z Polskid1 czlion'ków izby panów·: książę 
Fer<lynand ,Rad'ZiwiH, Józef l(ośc'ielski z 
Mitosławi,a, ks„ążę Antoni S.uJkowski z RY
dzyn}i, hr. W!odzimierz. Skórzewski z 
Czerni1e~e\\ a, ,,·icc prez~s l(oia s.2j111:Q\ngo 

l(a.zimierz Chiapowski z Kop;aszewa·, hr. 
Seweryn Bniiński z Oultów i p.an Teodor 
Moszczyński 'Z Wiatrowa; 

z po1'skich członków sejmu: prezes 
Kola sejmowego dr. Henryk Szuman., Leon 
Czarliński ,ks. prałat Stychel, ks. dr. Jaż
dlzewski1, <lr. Antoni Chlapó·w~'ki, odr. Lud
wik MizerskI, profesor dr. Schroeder, dr. 
fe~iks Nie-g.olewski i Wo.jdech Korfanty. 

Nie przybyli z izby deputowanych po
słowie: dr. Wito&] Skarżyński, dr. Zyg
munt Dz'.lembowski, ·dtyr. L2-0rn Ornbski i 
ks. prob. Łosiński. 

Obr.ad'y t()czyly się nad; sprawą \VY

oorów uzuipelniających w Zorach. Po
wizięto w końcu jednomyślnie rewlucyę. 

która brzmi iiak następuje: 
„l(olo Polskie w sejmie 1m1sk,iu11 wy

raża z po\vc<lu wyniku ·Ostati~:e~o wybo
ru uzupelniadą:cego do seimn1 prnskiego 
w ·okręgu pszczy(iskn-rybni!ckim. gdzie 
przez popa·rcie pols'l\i.ch wyborców po
zyskał 1nan<lat poselski członek frnkcyi, 
szczególniej nieprzyjaźnie uspo·s-ob:•o·neJ 
dla narodio\,,.·śc1: polskiej, swoje uholc\rn
nie. 

Kolo Polskie potęp:a wszelkie gloso.
wanie na kontrkandydata partyi cen
trum tam, gdzie· lrnnd'ydait Kofa P.olsk1e
go nie ma widoków przejścia. 

Koto połsk:e zwraca się .ct101 Komitetu 
Centralnego wyiborcz~go z życzeniem, 
aby powyżej wyrainną zasadę za swoją 
lJZnać i tak-0wą poszczególnym Komi
tetom wybot'czym jako n:ewzruswną 
dyrektywę polecić zechcial. 

l(ofo Pollskie wyraża n:adlzicię\. że w!a
<lze wyborcze partyi cenitrum zechcą siG 
przy wyborach pomzum~ew.ać z: po'1skim 
Centralnym Komitetem wyoor.czym i w 
myśl takiego \v spólneigo pDrnzum1enia 
wybory przepwwadzać. 

Kolo PoQłskie ubolewa nad. zaostrw
nym tonem w stosunkach gómoślązkich 
międZy centrum a hrcfamścią polską, a 
chociaż uznaje, że p.o<li tym względem 
ol)ie strony n.ie są. bez winYi niemniej 
przeto tak kiermv11ikom mchu nia1rodo
wego1 na Ślązku, jak tamtejszej pras.ie go
rąco miarę i· oględność w interesie pol
skiej a!kcyi parlamentarnej poleca. 

Berlin, cfni'1! 27 paździemika1 1904. 

Dr. Szuman, 
prezes. 

Dr. P. Niegolewski, 
sekretarz 

Upoważniony zostal „Dz. Berl." przez 
prezesa Kola p. drai tlenryka Szumana· dó 
ośwliadczen(a,, że \viadiomości ... Scht V-0tks
ztg." co do r>osla Korfanteg·o są o<l począt
ku db kof1ca1 zmyśl<me. 

Myśr wyklwczenia p. K.orfantego z 
K.ola wo.gółc wr niem, u żadnego czhonka, 
rnie powstała, ztąd sprawa ta wcale nie 
bylai i• nie mogfa być dyskutoern aną.. 

Z gruntu falszy\\ ą jest taikż~ \Via<l·o
iniość o·rganu' centrO\\tCÓW szląskich iakoby 
posel Korfanty był z.osta1ł przyjęty do Kota 
sejmowego bardzo małą \\ iGkszości.ą,. Fo
nie.waż posta'wiony przez legalne wł2 .. dze 
wybcrcze l(sięstv, a, ied1;,omyślnic wybra
ny z1::istał przez \\ yborców (walmanów) 
okręgu śrndizJm-śremsko-w rz.ćsifisk'ic;go: 
nic mógł przet·o jeg.o \\ ybór \\'Ogóle b 'Ć 
Jrn esty.::ino\1 any i Kolo wcale 111'c mo}(!o 
gtos·ować, czy <Jn ma, czy ni'c ma d·o 11k·go 
należl2ć. 

Także i Kolo pa rla111-rma·rn~ przyjęło 
posta Koiiantcgo do S\\ ego grona bez os-0-
bneg0i głos.o\\ ania. 

Koto polskiie sejmowe w Bcrlini·" wy
sfarl·o na ręce wiceprezesa Kola polskic~o 
w Wiedniu, hr. Wojciecha Dz'ied·uszyckicgo 
tel:Crgram kon<lolencyuny;. wyrażający g!ę
boki żal z pO'\V-Odu Ś'1l•:crd '' icb.:- ;:i.:::u;·_ 1-

ncgo prezesa tamtei~ngo J(oh1. śp. Ap:1lt
narcgo Ja'' orskiego. 

Ojczyzna. 
Ojczyzna! Wielkie sbwo maic: usta 

.wyrzekly ·br:aicie: padnij na kolana jeżeliś 
kredy choć n.a chwilę w życiu zaponmial 
o Niej!.„ 

Czotem: łij o glazy fi pierś udręczaj 
slo1wy: „,moja wina" i: a,ż do śmierci WZIIlOŚ 
błagalną mo·dlę: Przebacz oi Panie nędznej 
duszy miojej !... &'~~ w sweti' dobrod 1li
gdlyi nie :przebrany - może odpuści tak 
ciężką prze·winę - jeśli )}Okuta z. nędznej 
duszy twojej -0'stat11i zaród zlego wyplenR
ła. 

Ojczyzna winnych aligdy nt:c rozgrze
sza!! 

Syin n.a twym gro1ic m'C!! prawo za,wo
ł.ać: 

- Przekle11st\\:o prochoms które. mia
l!()i ·Ojca meigo nosiły! 

A jeśH rzeknie: 
- Pro<::hy te skłamały, - gdy wbrew 

naturzq, nosząc człeka miana;. za życia 

d.z!ieckiem mnie swojem nazwaJ.y ! - w10l
n}~ oni bę<lzie ()d1 o}cowskiej haf1by i pra
wym synem naiz1w1fe g.o Oiczyz.na1. 

. . . 
C1KH~by twe życie byto pasmem cJier

pie11 ch""\\'ilą rnad1zf.ei n~gdy nieprz,envoanem, 
choćbyś ukochał •oica·, matkę., brata; 'Lt'bó
st\\fat dzi~wczę, które w cnót promieuiiu 
ziemsk1im aniolem było dla twej td111SZ"Y' -· 
a.i •później wszystko stracit w jed:neu chi\\·ili 
- serce ci z. żal'u nie pęknie po stracie, ie
żel!:ś Po~ąt co O}czyzna znaczy i miłość {fl;li 
niej masz rm1wego syn.a. 

Uczuda te'go sify n1:1c nic zmoży! Jest 
to wieczysty zdrój krzepiący ctucha - je
dyn~ sfoń-ce1, w którego pr-011n:ieni:a.ch ja
śnieje! życia cel - dla d~1sz. miłion6'w ! 

A jeśli boleść serce ci zakrwawi i szal 
mzpaczy wstrząś1~·e mó21gieml twoim -
cu10 iak balsam zigcli1 sercai rany i Oako1 sl{)i'1-
cc prawidy - mÓ'zlg rozświe'Ci !„. 

.1\1.Hość Ojczyzny sta1rczy ci za wszy~ 
stkie światła roz:kiosze i za,wo<ly w.szc'lkie. 

Qdiy praiwym s.y111em Ojczyzna cie 7.0-

wie. - naLi·wYż.sZe dolbro oQSiągnąłeś brade ! 
Być tak;·m synem - być syrnem Boga! 

z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Według sprawozdawcy 1 ,Borż. Wied." 

J apo!lczycy wykonuuą po za frontem 
swych armii ważne mchy,, które starają się 
rnsli011!1ć. 

.Reuter donosi'( że Japo(1czycy zd·abyli 
w czwartek jedyne \\:zgórze na p-olmtnio
\Vej stmnie rzekh Sza: ł wzięli dwa dziala 
maszynowe. Stradli przytem 20 zabitych 
i 80 ran11ych 1 Rosyanie pozostawili 30 za
bitych. 

Wed'tug nadeszJych c.J.o Toki·n, mzędo
\V:O d•otąd n.ie potwierdzonych \\ L a<l'omoś
ci. rozpoczęli Japo11czycy 26 paź,dziernika 
siLny ogień na fort l(itwan i znmsiK bate
rye r-os:>~iskie do mitczenia. Granat wy
sadził w powietrze magazyn r·osyjsld. Ró
wnocześnie zaatakO\rnli Japończ·rcy for
ty Erlung i Tungczu, które zdobyfi, Z1nus:
wszy poprzednio baterye ro-sy~skie dro1 mi1-
c;~enb. \V nocy na 27. st::;! Part Artur:1 w 
plomicn:ach. 27. ugcd1zil granat rosyjski 
\\ paih.:crn;k ,,ucwastoj}')]". Inny par\J\\ 1.cc 
rosyjski zostat zatopio:ny. 

&JC 

Kupujmy, ~ tylko możemy, u poJ
skłch kapców i przemysłowców. 

G - -- ----!ii? h"'Q 

Ziemie polskie. 
Z Prug Za·~hoduiełt Warmii i Mazur. 

l(ars'in. Wiec p·olski Ddbyl si~ ubie
głej niedzieli \\ l\cirs.:nic \\ Prusach Za-

chodnich w łokalu· p. Wontki. Udzfat \\ ic
C0\\11ików. byl liczny, jednakże wielka 
część ich nie mogla w wiecu uczestniczyć, 
bo zdaniem komisarza p. ·Wf3igta z Torunia 
sala1 by/a za1 malą. Na w~ecu przemawiał 
poset p. l(ulerski o now:ej ustawie osadn.1-
cze], .a nadto zdawal SP'ra\\'ozdanie z dzia
laJloości l(ola .polskiego \\r BerFin;e. Nagle 
komisarz p. Weigt oświadcza, ż.e lampy, 
ja·kie mu przyniesiono, są nie dobre i żąda 
innych lamp. Gdy dlwóch wfoco\vników: 
0ideszl10, aby o l'epsz4 lampę się postarać, 
oświadczył wójt, że na sali za ciemn>0 1i że 
trzeba Iep·sizego oświetlenia. Znowu kil'
ku wiecnwniików wyszło w ceh11 postarania 
się o w:i ęceJ świaUa. Wójt jc<lnakże o
świadczyl pai chv.-1;bi że to przynoszenie 
świiatla trwa1 z.a długo i dla tego wiec roz
wfiąz:al. Wiecown;icy rozeszli się. w1 spo
ikoht. 

Pam1 \Vontcc. który u·dzielil l·oikafo na 
1odby<:ie \\ ieca, doniósl wójt, że ma odtąd 
lokal swó} m:eć otwarty tylko do godziny 
8 \"1.·ieczorem. 

Golub. Przeszto tysiąc zb<cgów ro
syijskkh przybyto w niedzielę do naszego 
miasta; uciek11 oni z Po\\·odu1 oglosze·nia 
nrobilizacyi w '' arsz.awskim ,okręg-u woj
skowym. Wi·el•u z ni:ch emigruje do Ame
r?klL Tych. którzy tu pozostalią, uwLado
muta \.\'fa.dza. że w p.rz.edągu 48 'godzin 
wiruni opuścić miaisto, inaczej będą przy
musowo wy<lałeni. 

Z Wiei. Ks. Poznański~go. 
Piła. Liczni robotnicy ~ Polskli zooo

wiązani do sini.by wojskowe() dostali na
kaz stawienia si:ę dlo szeregu 1odlnioś11ego 
pwlku. Ody ich sprowadzono na •peron tu
tejszeigo d\\rQrca, żadną miarą nie chcieli 
wnijść d10 \\"agonu. Rzu.cali się na 'Ziemię 
hub trzymali kurczowo slupó\v latam~. o
pierając się gwaJte1n pruskiiej wfa<l'Zy po
licyjnej, Zrozpaczonym biedak{)m rząd 
moskie\nki z pewnością nie )JO'Z'woll na
~t przie<l'· transportem na plac boju' <lo 
Mamdżuryi pożegnać się z (eh rodzinami, 
dzinami. • ~ 

Inowrocław. Krzyżackie środki. "D-z .. 
Kuiawskr" pisze: 

,.Jak ru~emcy pojmują i prowadzą wal
kę przeciw pola1komi, dowodzą autentyczne 
zupełnfo \vypad'ki w Gnieźnie i w okolicy. 

Przed kilkunastu• d'niami ·c:gl1osil kem
.kurs kupiec Wilhelm Kruger. Już przed 
!'-Okiein mniej więcej dostal z dyspozycyj. 
n.ego funduszu kilkotysięczny zasiłek, aże
by PO\\-iększyć już wówczas kulej;:icy it11-
teres. Wdzięcznym też się za to oka1zal. 

1bo glównym zostal filarem ruchu „Precz 
z Rzymem". Nie pomogły jednak haka
tystyczne pieniądze człowiekowi, który 
palega na 1ohcej i nuezastu7onej pomocy; 
interes upad!. 

Wlnowrocl.a\\"iu jest też sądowy ko
morni!q, niemiec i e\vangielik, ale uczchvet 
zresztą d-usza. Przeby\\ al zawsze z m;cj
skimi obywatelami w polskim /(}kah1; w 
rok11 zeszlym dano 11111 500 marek sam nic 
\:de za co i odtąd str·oni albo stmnić mus1 
Qd

1 

swego diugoletnie;go gospodarza 
przyjaciela. 

W pobliisk:1em zno\\'tl Chwalkowie, 
przchrzconem na „Wctissen·burg", by:o kii
k u biednych polakÓ\\'1 zatnrd.nionych na 
kolei. Niektórzy praco\rnli przez lat kil
bmaście alb-o nawet kilkadziesiąt ku ogól
nemu zado\\-oleniu· swej zwierzchniczej 
wladzy. Naraz wypowkdz iano wszystkim 
mf e:jsce. a fama glosi, że za to, iż przy "y
borach do seimn gt.os oddali na pol1skiego 
kandydata. 

Tak.mi śmdkami wa!czą z nami ha
katyści. 

Komu d'}t~d jeszcze iuszczka z oczu 
uie spadła, ten niech dalej knpuje u ni~m •. 



<::ów i ż ·1 )w, ten nit.:!1 ~ "...:tska do. rii.~
Jnicd1"ch h :\ (' rz:ys~ V I ten 11ie h V rdltP~; 
aby 1„nm1Jm·11iS>' Zu; ;crc,.'.: z hakmyst.::;. 
Db zdrO\\ ych czlc:1ków 1iasZC:tgQ spc,c
cze!1stwa jedn.Q tylko jednak istnieje hask>: 
z takimi przcci\\ nikami z·gc<ly riema na 
wicki!" . 

Mie:jska Górlrn. Pan Stan,"slaw Kaź
micr~zak, ncze!1 pamr M. D.:rneck1e.;ro 'Zł~
żyl w' Poznaniu przcJ komisyą e:gza1~1-
11acyjną• chlubnie egzamh11 na p0n1GcnLka 
-zcgarrnistn.o,\·sldcgo, otrzymawszy sam 
ty'ko predykat I. !,nadz\\"yczadnie". 

Ze $Iązka czyli Starej Polski. 
Tarnowiec. W Brnslawicac11 zaJ.ożo-

110 filią nliemieckiego „Ostmark nforainu". 
Zawodzie. W tlibieght sobJtG wieczo

rem pchnnl Wl·och Oiovan:1 :Fn1.se!i b.cz 
·wszelkrieg.o P-OWO'du sztyletem syna posie
dziciela Cygana tak siln'.e w głowę, że ten.
że upadl bez przytomniogci na ziemię, ·p'.)
cze1111 musiano go 10.dsta\\·'.:•.: doi lazaretu. 0-
•becnie leży ciGżko ranny w klasztorze. w 
Bogudcach. Zbrod1niarza: O. areszt.\}\\·'a
no. 

Katowice. \V niecl1z:1elę .ctrn;a 23 bm. 
:znaleźJ.i ludzie idący do k-ościol.a na dlro
dze pomiędzy Orzc1gowem a Bobrk1'em 
:zw'l-Oki· robotnika Win1kl'cra z Onrngow~, 
leżące na w:pół we wadzie. Czy 'Jt.!· zg1.-
111ą.l z wlasnei ,v,;ny,, lub czy zachodzi zbri~
<lnia, n1ie w(riJdlomo·. Prnkurator zarządzi! 
śledztwo. 

.Mikołów. Ks. prob. Dw·orski z Rych
talu z:ostal m:anowany pr-oboszczcm tutei
~ze1j parafii. 

Z innych dzidnit!. 
Pomnik Micl<iewicza we Lwowie. 

'Wspaniała uroczystość, na którą .zjr,~ą 
przedstat\videtc cakj P·olsk:i, i0~bGJd1z1 .~ s.1G 
dziś, 30 paźd'.z;ie:mi'ka \Ve Lwowie .. Nl_iast_o 
skfa·dając hiQIM pamięci Adama· M1ck1e\~' 1-
cw~ postawil1oi ze sklad'ek ~111blicz_ny1ch rne
śmfrertelnemul p1oec.ie p-omm1k, ktoreg-o od
.stom(ęcie narstąpi \\ 111iedzie'lę. . 

Prosząc :0i przystmjen:ie: mnasta- tak po
m1ędzy inncmi od'zywa siQ dr0 m!esz:ka.liców 
rl'r. 1\fatachowski, prezydent L\VOwa: . 

oJ w niedzielę, d'nia .30 b. n~„ -0dsł1~ 111 ~
tym zostanie we LWIOWIC p-0rn1mk, .'v'Zn)le;io 
ruy największemu z1 na szycl~ "".J ie~zcZO\:' 
uar·Od'aiwyrch - AdarnoW'i: M1ck1ew:1cz<l1Wl. 

.,Wspaniała kolumnai pamiątk?\Jal bę
diie sla,bym tylko wyrazem tego yictyzmu, 
jaikic:ml każde serce polski:e ·pkJrne dl.a. Tc,
giq. ory czul, cieniał' i myślal, z.a mtl.o•ny. 
Dowodem czd, j.aką rniesz'kan~y irn•sze~·o 
grodu i cały na1ród polski żywi:ą dla Iuola 
w1iesz'Czów _ to wznies;ienie niehotyc;znej 
k{)lumny wyłącznie z ·datków .całego naw-
d'U'. 

„Wyczekiwana -dawno chw~la odisl~
niecia pomnika.i Adama nadchodlzn.. Bę.d~1e 
:to przeto chwda: nader radios!na i po~mo
slai nie: tylkoi dl'a naszc.g•a1 gr·oid'u1, ali:.: i dlu 
canej1 Po.Jski1, 1gd,yż duchem w, tej ur.a.c~y
stości zlą;czą się; z nami miliony rnd~a1k?wi, 
którzy na to iprnwdziwie naro·dmvc sw1.ęto 
nie będą 'mio'gli przybyć." 

Pogrzeb ś. p. Apolinarngo. J~":orskie
go, prezesa K-0ła polskic;go w11_edu:·sld.eg-01, 

odlbył s·ię w czwartek \V L \V1ow1e. . 
K<rndukt po· mszy; św. cclcbrownneJ 

przeZi ks. arcybiskupa Bil'czewskie~o w ko
ściiele OO. Bernardynów, odipraw!l ka~·dy
nal ks. Puzyna i' metropolita SzeptycktJ. 

Nai czele konduktu szli starcy z. dornu 
ubog(ich, dalcJ .d'wa rydwa1ny ohwie~z,onc 
v.tie!1cami. korporacye ze sztandarn1rn1, d'e
putacye wł'ościan ze S'kwa:rzawy z. wicń
c:em Irnnwenty ks. KarmeMów, f'ranci
szls:~nów Bernardynówl, Dominika1nów, 
klerycy 'syminaJryum la:ci.frsk1ieg·o, infułat 
ks. Mosz1Jr'O' w l()lt{)czeniw kan·oników: P~o
trorwi'cza, Da widi0wicza i T<lma.szeW!sk1e
go, ks. mitrat Bielec'k\i i Tnrkie,1:l'~z" w otQ
cze1niu ruskiej 'kap1ituJy, a \vreszc1e prowa
.dizący kondu·kt arcyb'iskup ks. B1kzews~i 
w otoczeniu bisku1pów: ks. Pelczara.i, Fi
schera. arcybiskupa Webern, infulaita Za
)Jbcki~,go 1:· kamvników ks. Sapiehy i Zaj
-wkza. 

Za ryd\Y11rem żaf.obnym, za.przQż.anym 
iw trzyi pary k.orni, tuż zcx rcdzi.ną kro~zyl 
reprnzentant cesarza 2.ru-strya.ck1c~o 1d1str.z 
ceremonii hr. Chofo1niewski~ za: 111.m dygm
tarze,, ministrowie; Iiartel i Piętak, naimie.
stniik hr. Pot·ock·\ marszalek hr. I3adem, 
wiceprezes l(-0la1 polsk[1eg'O W10.jciecł11 hr. 
Dziierdwszyc.k'i, prezydent austryackie1j Izby 
pioselskieu, hr. Vetter, dele.gard Czedl\, PJ·
slowri:e ·dr. Pacak, d·r. Strainisky i Skala, 
dalei dr. .Ebe.n.boch, Sustersi.c, b. min(ster 
Zaleski\ b. namiestnik hr. Le"~m Piniński, b. 
prezelS ministerstrw-a austryackiego Kaz.1-
~mierz hr. Badeni,, komendemjący. •generał 

Fiedler, Oa\\' id Abrah.amm; icz i ·wielu in
nydl. I 

Nad grotem prz12mawt'ali sh\1• iąc ?.a·: 
slwgi zmarłego rnarszalck hr. St. Badem l 

W-0iciech hr. Dziccluszycki. 

Wiadomości ze śt'1iata. 
Niemcy. „Drnsd'ener Nachr." dmvia

dugą siG, że pokojowa s;:la w-0jskowa ziQs,ta
nic powiększona o 10 tys. chl·op:i, ktore 
gló\\ nie wzmocnią zal:Jg•I w1 Prusach 
Wschodnk:h i W. Ks. J -oznafrskirm. 

- Don-osz::i z: Kół politycznych' 1nie
mieckich, że. parl.ame.nt rt1:em1iecki bQdzie 
obrnckJwaI t) firn d:b 15 gmdnia br. i odbę
dzie tylko1 14 posied7.c11.. Prz.ez te 14 dni 
.tabtw({)nc będzie jedynie pienvszc cz.yta
r;1;c budi::!tu i pierwsze czytanie przedłoże
nia wexiskowegG, tak iż na zalatwienlie i·n
terpelacyi nJe bGd'zie czastJ. 

z Berlin.a i z. Petcrsbn1nga1 nadcszl~ 
wiad,omość. że 111iemiccki .attache wojsko
wy w Petersb11ugu baron von der \Venge, 
mający także tytuł hr. Lamsd~J<rff, ZG'S!~l 
specyaJni' e przyłączony do ioso'by cara l'vti
k·o·laia i równocześ.nie d·o głównc1go •car
sk(cg·o sztabu. R.ówn•ocześnr~e rnsyjsk1i a
ttache w Berlinie, puilk·O\\niik von Schebe
ko z.osta i tak samo przyłącz!(Jny do szfalm 
i oso.by ccsarzru \V.ilhelma. Nromina1cye 
te \', znawiaią d:awne stosunk~ , jakie w taki 
sam sp.osób istniia.Jy za Aleksandra I, Miko
ła 1iao i Aleksandra Il, u;staly zaś1, Jak i:J:sze 
·' Vossische1 Ztrg." po·d \\'1iel1kim nieprz1y1ja
cielem :Niemców, .Aleksandrem III. Norni
nacye \Vcielaią ponieką1d! rntnio'śnych ofi
cc.rÓ'w d·o „,sprzyjaźrniicmych armii", dają 
im wszelkie;, a nawet W'Yliątkiowe sp0is<l'
hności dlo· fach:::iwych obserwa•cyi. S<i 
•\\·iec w chrwiH obecnej objaiwe,m ba1rd2-::) 
ścisłych, os·obistyic.h i politycznych wę
Zlól\\1, łączących oba: mncars.twa - w1ska
zuią d-0-bifarie,, że kompletne. zaufanie pa
n wie wza1jem w odnośnych wc1isko\\„ych. 
Zarazem są p.otwierd·zenicm •ostatnich, tcij
n~;;ch: ukfad'6w niem1ieck-0-rosyjskkh . 

Z Anglai. Wzburzcnis mnysłóiw z po
\rndw wypadku arngfoi-r0syiskie·go jest nie
słychane. Rzą.ct· z konicczniościi ulega opi
ni1i publicznej. 

D!()I jak!ich rozmia1rów .dosz.lo wrzenie 
antyr·osy;·s.k::e;i 1>omi~dzy h1cfn.ości~, dowo
d-;,i artykuł „,Standarta", g ::tz ~ty iw.der spo
lmi'1wj i\ wiz1ględ1ncj weiboc P·osyi. Pisw on 
w artyku-te na1czeinym: 

,Cz.y.ż można pGzv.rolić, .aby ta. nędz.na ' , . flota baltycka i()dbywa!a .dalej w ten SIXJISOb 

swoj4 p1odróż i swoje opcracye? Ze swo,'.
mi nieudolnymi k-0.mendantami, Z! zatioigą, 
zloiio1ną z zupefoic n:!ed•oświaidcz,01nych lą
dow:có1vi z: ..inżynierami", nie mającymi 
żadln1~j ,~1prawy:, fl'ota stała się Już pośrn(e
wiskiem całego; świata. Ale farsa stala się 
tragedyą - czas więc po.t-0żyć korn:cc wi
·d.ow.iisku.. Rządowi rios-yjiskie:mn trzeba z 
odpnwied'n1:ą sta.nowcz-0.śc.ią i jasnością 
przcdsta \\'1ć k·oinicczrno ś.:. od \\'Olania nie
fonunneł wyprawy -- 11 to. z dwóch pm\.iJ

dó\V': najprz.óld\ ażeby się -0dlbyl:o 11r:::;leżyte 
śledztw.o \V1 zbrodniczej sprawie zeszilego 
piqtkrn na sio ho tę; a powtórc, ażeby zach.o
" a.ć tę. fl:otę: ~ak: natldalei .od spos cbn1ości do 
powtórze:nia· czynu tak pot\vvrncgD•. fki
ta. gdyby nawet d·oszła d·o oceanrrn Sp.ork·c1;
neg0i j zd'zi: ałać tam nic skutecznicg·o; nie rrno
że - ale t<) nas nic n'.·e obchodzi. Co. nas 
Gbchodzi - a1 n1:etylko, nas, l'ecz i l\vsz.y
stkie na.redy, ma.!ące handel morslc1i - to 
staranie, ażeby to mi~dzyn:uodo-\\' C, w naj
·wyższym 1stopnht n:t~bezpiecznc licho nie 
poz,ostak> na rn:orzach. Boumve. i0ikręty. 
których zabga w takimi jest staniet że bie
rze neutra.J~l'~ statki rybackie za n:eprzyia
diel'skie torpedowce i z dziiat swo:ch sie;ie 
śmiertelnymi strzałami na 'Chybi-I tram -
lepicjby pJ·z·osta.ly so.b:c w rosyjskich por
t<tch! Puszczon2 w dalszą d'ro.gę. nt10:gą sic; 
dopuścić nie wiedz1:cć jakich ju.szcZ'e ·gJ'u
pich lu.b \Y.aryad:ich czymów. Dopó1ki' są 
na morz~u, tr8Jnsport-0w1: 10'c1:.a111owcmu· gwżą 
nfookrnślone nie:bezpiecz:el1stwa. D3.umy 
.na tOl, że tym samym l'ą:d'owym maryna
-rzom; kanonier·om, tym nicdbalym lub nie
uidlolnym 'komendant1om przy1jdzic do gio-
1\VY dać iO·gnf a: ct:::)' parmv.c.a ltl( ernieckieg·J 
póilnroc1rng.01 Lk:iyd1 1 lwb do l'inio1wcgo 1cikrę
tu amcrykaf1skiej kompanii Unkm Castle, 
\\fozącEigo Humyi pasażerów. Czy mamy 
·obudzić się jednego porankui 1i dowiedz.ieć 
się, że 400-500 mężczyzn1 kobiet i dz.i'erci 
poszlo na dno - na wzkaz aid:mirala Roż
dżestwef1skiego, da;ny jego motll()chawO? 

„Naimni1ej w car może zrobić po tem 
co zaszt.01. jest .QdlWlOłać swrolie bez.użytecz
ne pancern:iki i kr.ąż,ownik1i, .do R.os.y1i - i 
sta-wić iich dowódców przJ:~d trybunał śled
·czy. Chcemy ufać, że u·legnic prze:d'sta
wienii0m w1 tym kierunkur. Ale, jeżeli akcya 

ministc.rstwa spra,\\' zagranicznych n(e po
skutkrje, LO przyjdzie kolej na admiraJ;
cy(d ·ona najnFe·::c:t!'li\'. iej wyśle :.-r :--,kaz./ 
d·o do\Yódców' fl:ot i eskadr antic:lskkh, PJ
leici im śledzić uważnie okręty bałtyckie, · 
przedsię\\"Zf ąć kroki \\ celu obr·OillY spok-0J-
1ne1go handlu i żeiglugi od ·;eh nie.poczytel-
nych wybryków i dcpredacyi." . 

z Ausfryi. Jak dziennfkii "kdie!1skic 
<fon.oszą, nastąpi rekonstrukcya gabinetu 
dra Kocrbera. A mian{J\\·icie w mkisce u
st~pującqgao ministra skarbi dra Boehm
Ba•werka zamiano\ r:::iriy 'Z•rJStu.n'I.~ (ego !W.

stcpcą dyrektor urzędu poczto·wych kas iD· 

szczędności, szef sekcyjny dr. Manfred! Ko
srl, w mriCJsce ustępu·jącego m{histra 
r-0lnict\vai Giovanl::J'lego zamianl()\\"any bę
dzie min'istre'rn mlnictwa1 członek R.ady 
kultnry krni-0\ 1cj w Czecha1ch hr. fcrdy~ 
nanid Buqu-oy. Oprócz tc:go ·z.amiernone jest 
pon.o.w.nc: zamia11i0wan:e m;1nistra r·od'aika 
dla Cz.ech, ma: nim ·zicstać czł-0nc.k Izby ·pia
nów radca dwom prof. Randla;. 

Z Watykanu. Dnia 23 b. m. przybyJ 
tuitaj J. E. ks. arcyb'skupr \Yarszawski. 
Wirncenty Pop'.el' z kapelanem ks. Czi:;
chowrskim aby się: przedstawić Papież.owi 
Pius.o vi X, kt6rcg·o· arcy1biskup. jeszcze nie 
zn:::1. Bawi również ks. Ad'olf Jc.l·nw.: : c\·~;, z 
\Varszawy, który przy.imowa1nym1 byl 
przez P:'ll.sa X na .arudyencyi. 

Przybyl' rów:nież ct.a1 Rzymu przed kil 
Iw dnfam;, mgre. CyryH, patryarcha kio11-
stantyn·opolita:(1ski, z. listem suH:1na Abdul 
IfarrJida do P2 1pież2J 'i celem ustanowienia 
·sta·rych stosunków między I(onstantyr.opio
leml a Watykanem, w sprawie przyszłcigG 
protektoratu nad! kat101IJ"kam'.l na \\'Schodzie, 
i urządzemia staki delegacyi Apostolskiej 
nad Bosf·0rrcm - z charnkterem mmc.yatu
ry. 

Bodmm. Urzę.db\V'a statystyka nna
mdze(1" \Vi Prusach wykaz.ai't!r że 1od r<.}1lrn 
1875 db mim 1900 w 771 016 przypadkach 
rodzc11" w Prusa'Ch \\tyka:z·uue1 że -0d: r<Yktt 
przypa,d1kach tr.ojQta. w 123 .przypadkach 
czwnraki, a w· trzech przypadkaich p;~
takii. P·ai nad ·piątkę ża.dna z: matek n:e 
prz.ekmczyla. 

Bochum. W k,:J11alni „,Konst&ntin der 
Ornss:~" górnicy Scllcnschiitter 'i Dickhor
•ner spadl't1 z \Vysorkośd 10 metrów i za:bil'i 
s!ę. 

Westenfeld. Górnik Jan No\vacz.yk 
z>0stal w1 kop•aini i • .Froliche Mmge!lis10.nne" 
wa:crnie p.okalecz1ony. 

AHenbochum. Dz1iś, w n'..edQ;ielę 10 .g.o
.ctzin:e 3.Yti odbędzie· się tu nabożeństwo 
polskie z kazaniem, które wygt.o.si ks. Szy
maf1ski z Pade:rbornu. 

Altenessen. W czwartek świętowala 
k.opalntJa1 , . .Ii·~lenc", z powodu brak.n wa
gonów. 

Kastrvp. Ares·zfow·ano tu rrKl.fai·z~ 
\Vintcra. krawca Briela .i nmlarza Trau
tc1gc~. kfory w· styczniu włamali s1'ę dJ 
mieszkania go-§cinneigi<J Unika i skradli mu 
1386 marek . 

W ostatniej cbwm z.wracamy siQ je
szcze z prośbą, aby nas:i Szan. Czytelnky 
d1z!ś, przy niedz1ieli roz.wi1nęli g.orliwą, a.gi
tacyQ' za .,WiarU'sem Polskim", .aby mu 
pozyska.8 licznych ahQ!nentów na listopad 
i grurd'zie(1. Liczymy na pie\vrno nru taką 
JYJmo:c mrszych Szan. Czytelnik6w, a. po
moc taka jest nam bardzo potrzebna z·e 
\'. lz:g lędii1 1 na wi:e11k::e wydatkil j:dde marny 
z f,'J \\"Odu powiek szeni a formatu . \\1,ofamy 
przeto: R•oda.cy ! aigituJcic 2a' ."Wia.rus~m 
P·olskim"! 

Assełn. W kopalni, należące~ dla fa
bryki w ttord·e został górnik Richter n:ic
bezpieicz,nie pioka1eczm1y. 

A11nea.. Obwies:J s1i ę tu imval::d,a Bra
banJcr. 

Ostede'id. W kDp:ilni ,,OsterfeM" 
wp:;;d!- śl'.usarz, Riclrns do naczynia, na1pel'
inl·oncgo kwasem siarczanym i ta'k został 
pr0parnony, że n-:1ehawem uma.rl. 

Frintrnp. \V noweli walcowni z.ostał 
r.ohotnik Muralski niebezp(ecz.nie i:;okale
cz·ony. 

Ge;Isenkirchen. l(s. dziekam Maas o
trzymar ty.tu'l' prohosz1cza. 

I(olonia. SpMka ,>Schalkfor Gmben 
wnd Iititten-Ver:ein" wyplac2J latoś 420 

procent dywid!e.ndy. Wartchy stwierd!ziój 
jaki.e też zarobki ma·ją tam rnhotnicy. 

Ostatnie wiadomości. 
I( il o 11 i a. Według ,,Beri. Tag." za

mówił rząd rosyjski w składz:ie hurtownym 
Johannsena za 50 tys. marek żywności z 
dostawą dla bałtycki~ej floty. Właściciel 

tir.my zamówienfa nic przyiąt, ur0 ch :ą . 
11ar•!~zać ncatraJno:ki. 

Londyn. ,,Daily Te!·.:gr:.w:1" dowfa. 
duje się, i·~ Rosya zamierza wybudv'tVać 
nową flotę kosztem 810 milionów m.arek. 
Ukł'ady z warsztatami dla budDwy okrętów 
już nawiązane. 

W i e d e f;. Paryski korespondent vi'ie 
deńskiej „Zeit" dowiedział się od dawniej. 
15zego przyjaciela admirała Rożdże-stwei]. 
skie!{.o, że tenże od młodości derpi na ~
p!le-pcyę i hełucynacyę. 
~:'.'lit~~~ 

Kalendarz. 
Ponied~iałek, 31 paźdzlernika. Wolfganga 

(Chwalisława} 

Niedziel~, 30 pażdziernllrn.: Sera.piona, Alf011sa, 
Edm., (Przcmysławn), 

S ł o ń c e ; wsc.t:od;~l, 
Jutro. g. Cł m. 5 ! 
Pojutrze. g. 6 m: óG 

Stan pogody; W 
chłodno. ...,N Mbot0 takŻt'. 

zncho~z~ , 
g. 4'. m. D3 
g. 4. n;, 31 

r:iątck cały dz!en 

'I' er m om et r wslrnzywRł wczoraj 12 v~ 
południe 8 stopni R. wyżej zera. 
~~~!al 

~~abozeńsfwo polskie. 
Linden. 

We wtorek dnia 1 lis t·opad.a (Wszyst. 
kich św~iętyc1h) {) godz. 4 po poL kazanie ;; 
pollskie. W poniedz:::t1lek po; poL i \Ve wt·:- i_·.·. 

re.k spowiedź. I 
Bismarck. 

Nahoże:fistwior \V Bismarck 1 Lst·opac.L: 
nie odbędzie. się . 

- ---

„ 

Towarz. św. Anton!ego w Habinghorst 
d{)lnoisi swym czlo1rnkom1, oraz wszystkiim 
Rodakom :i Rodaczk{)m, z parafo Iienri
chenbmg, iż w1 przysz1y Poru~edziaJek 31 
październ~'.ka przybędzie spowiednik poJ .. 
ski. Spas.cbnt0ść do spowiedzi b(}dzie \\' 
P-Ol1'iecLz:LaJck por P·Of., \Ve wtorek,, tio jest w 
uroczystość Wszysth:i·:h S\\' ięfrch przez 
·caty <lz.ier'1, i w Śłrodę do p.oJn'Cl.nrla. W ·uro
czystość \Vszyst'kich Świ~tyich czfonknwie 
Towr:i,-rzystwa św. Antoniego przystępujq 
do wspólne.i Komunii św. na Mszy ŚY\ ., I'. 
która s:ę odprnwl {) gD<lz .7Yz ran10. Zatem ·~~: 
kochani Roda·cy i R()<laczki , vkorzystai:ny. , 
ze sposobnośd·. 

P. Frąckowiak, prziew. ~.· 
Towarz. SBrca Jezusowego w łfom:rne I 

d'.onosi swym czŁon'kom i wszystkim Ro
dakom w łiammc i okolicy, iż. \V ponic- 11 

d'ziiaiek clnfa 31 października: po po!. o' 
god'z. 4 przybędzi:e p0lskii, ksiąd.z, sluchać 
spowiedzi św. Do wisp6lneu ł(omu:nii św. 
przystępować będzie towarzystwo n:::szc 
we wtorek, w umczystość Wszystkich 
Świętych, :n\'.li pierwszej Mszy św. ran-0. 
Uprnsza s1ę czJ.ornków i·ak naciHcznku siQ 
zebrać. Chorąży i podchorążni winni s!Q. 
sta-w'.,ć do chorągwi. 

Uwaga: Po poł. po nEem):crckich nic
szpo:rwch odbędzie się także polskie naho
żefrstwo z kazaniem. Uprasza się jeszcze 
raz; wszystkich czfonków i l~-0dakó\v -<)! J:1k 
naiN.i:c:znieJszy udziial w przystąp1:cniu do 
Sakiram2nt6w Ś\V. i w nabożefrstwi~. 

Z ar z ą d. 
---------------------

I(olo śpiewu s~łfanmm:a'• w Rotthause11 
p::;dajei dD• wiad1o·rności~, iż. 1 listopada we 
Vv' szyst'kich Sw1:ętych oidbę.d1zie się le:kc~j1 
śpf e\Vll' o gmlzi. 3 po pot Po.siedzenie o 
:g·o.d'z. 2. Sz.an. czJonkó\.\t uipras1za si~\ aby 
s:ię st21wili do k\kalu I(nrchmai·era, gdyż da
wmie:jszy l'Okal jest zmfoniony. Stary ds- ~ 
rY,g,ent podziękmvaiJi , ternz 1est dyry.gentem i; 
naszym p. Kubiaczyk z. Bmchu. R:o1ds.cy, ~ 
ażeby pokazać, że. żyJemy;, śp)~'Szmry n:i M 
poisiedzenie i lekcyę we Wszystkrlch Swi~- ~ n 
tych. O Liczny u.ctzial uprasza: 

1 
~ 

BAC z N oPso~;ech, przew. ~ 
Szan,ownychi k-0-re1spond:entów ,„Wi ?.·· I 

·msa P0l'sk1ieg.a(I, którzy soibie życzą wie· ,_, 
ców! „Zfodn'oC'z:enia" wl dalszy1ch str:o1ni:lch 

.ja~ w1 W'i!hetmshuirgu i Bl'umenthalu ,;td. 1.i 
priosimy, aby się, zdosrn piśm!1eninie do Za.- ~ 
rzącUu. teg·oż pod adresem: Józef Regulski i 7l 

~·t 
Elberfeld\r Al'eks.auderstr. nr.7 ---·-· ~ 

tj 
~ Wiec polski w Hattingen. 

ZMIANA LOKALU! 
odbęd~ie s1ię w niedzielę 30 października 
o godz. 4 po poł. w sali p. Riep (Deutschcs 
Ha us) Haegerstr. O lkzny udzfał uprasza 
się. „Związek Polaków". 

;, 

~ 
~ 

Szanowuym Rodakom 
polecam mój 

~ 
~ 
~ 

Dwóch nefatł»0 ~ 
Mt:ewskich 21! 

skład rzeźnicki 
(poznański wyrób). 

Ro man Paul, 
HEH. NE• Neuatr. 5n, 

Usługa n:etelna. 

na stałą robotę po.s.iu„ 
kuje 

~ 

L. Kubłaczyłl, 
Reckl.- Brucb, ul. Mi:."' 

t1 ryań:Jta.. 



Bacz 10ść 1\odacy ! - S w6j rlo swego I 

Specya ne polecenie 
----o :f r my c----

Właściciele: Tomasz i Walenty Gretka 
Dw § , er e, 

----------·------.,..,.,._..---~"""' - ·--~ .... ,llfoft!~·---------1---------------...-,.-------:------·---

Pałetoty dlaiłł~źczyzn 
dobrze leżące ~50 

i dobrze odrobione ' mr. 
t.,-Urn 

łJłn~~.nla dlz~ 1nęt
c,~y.z11 

<lol>r:zc odrobione dobrze 850 
leżące, mi· 

t3fko · 

Psletoty flJa. 1.mtęż

e~~~ z:n 
z dobrych materyj 13 

w modncm vrylronaniu m. 
llylko 

·ubFan:hł dlu męi
ł'l':iy.zn 

z modnych materyj, nnlepsze odrobie· 
nie, proste lub e.kośne 1~ 

kieszenie · Om. 
iylko 

Paletot dla męł.
ezy.zn 

z modnych materyj, kiesz0nie 19 
proste lub skośne m. 

dobrze odrobione, tyJko 

Ubrania dla mężozyzn 

Paletotu dla mężczyzn 
z lepszych materyj, których odróżnić 
nie można od robionych 2 J 

podług miary, :I: m 
39, 33, ii: i 

Ubrania snrdutowe 

robionych podług miary. m. żenie ~ m. 
od 4~, ::J9, 30, 2:: l fo '.18, 42 aa, ... s, 

z najlepszych materyj, eleganckie wy-1 z dobrych materyj., eleganckie wy· 
konanie, nie 1~óżniące się od 22 konanie, beznaganne le- 21 

-------------~----~~--~~-=---~~~----~~~~--....,.-,,-----~-----------------------------,----------------------------

Paletoty 
dla chłopa~ów 

z modnych materyj, najlep:::.~rn 550 
wykonanie mr 

· po ~u, 10, 14, 10, 8.60 i • 

Ubrania dla thłopców 
Palełofy dla chłopców 
Płasicze dla chł ~pców 

w bardzo wielkim wybouc po bajecz
nie nizłiich cenach. 

Ubra.nła elła chło
pah·@w 

w modnych lepszych ma- ,4 'il 
terynch ':ł: mr. 
po 281 241 19, 13~ 9 i 

Elegane1d~ 

'"Vk nanie podług miary 
pcd kicll"Oll'nlctn"em zd{)l.nego 

1)rzyłn•awacza. 

Gwaraucya za dobre odrobienie. 

Żakiety zimowe 
2-rzędowe albo z fałdami, z ciepłą po<l

sze wką, w najlepizem wy- 345 
konaniu mr. 

po 16, 13.75, 11, 8, 6.75 l 

Plaszeze od deszezu 
i 

m.ęzkie płaszcze poranne 
r~; J~ bardzr) tanio ~ ~J'/~~~ • ~ 

Spodnie męzkie 
własne wykonanie, w wielkim wy-

borze, modne materye, _t4 50 
angielski krój ± mr 

16, 13, 10, 8.50, 6.5.) i . 

W nied~ielę i wtorek 
wydająmy na wszystkie al'tykuły 

podwójne~ 

znaczki rabatowe. 

~~~it.t3l~"'t°~~~ii~~m~w~1~~i&™itfilltitiiMW._._W'5#ł®™fiiMl!i.!!!*IBlllUEBER~BBBmEimBB1Em~ 

Palet.E.lłty ziii1no11'·e od 10.- mr. ao li~.- mr. 

ł.Jbi:~anis od 9.- mr. do 60.- m1·. 

z~ 1~1et,y ~!i111o·we z ciepłą podszewką od 3 50 
mr. do 2§.- mr. 

Kapesy i Haweloki. 
Ub1lłania sport we i li e1·ya. 

Największy i pierwszorzędny 
wybór ubioró· dla. młodzieńców i cłlłopcófl od zw~'czainego i naitańsiego 

do najlepszego wykonania; 

·~~ Rzeteln:l usługa! .... 

~o 
~J 

~..-. Dobry towar i odn>bieni ... ! ~ 

[firma Gebriideir Robert.] 

.~, 

łiarkfplat.z I. Telefon 1263. 

N~1j~vięl~s~y d~Dl speQy~lnli~ YJf! miejs~u~ 
~~rn..l.łmei™~~trS"'.~·~~~~ar-~ąi@i@W~E~@§iA§±W* if•,:; 

!-mjitt{~~jni~~li tttlf.Itłiłrt~~TiifHJtftHli~I. --~::;„da:s:o- -·-·-·- ;,--- . 8och u~=~t!t7.4W. Frr:ti~tt?'t.'1%}!7.'fu~t.t:arkt. 
~ mam zamiar 111 pow0du 7* , :.. ehoroby moje.i żony, lat ~ tanio 911r.zedo.ć1 34 moPgi 

1

1 
,„~, ziemi, -o;v tern 4 morgi 
~~ łq• i. Ple.rwilza kła<:a 
'!M gruntu s inwentarzem i 

1 ~ spr21otem i budynkami 

I W,. w dobrem st.anie za 
~ 3200 talarów, 1700 taln-
ej. r6w może pozostać na 

Spóźnione. m gruncie rrzez długie Iata. 
~ t!t s~koła i kości6l ~ mięj-
~ l(oło śpiewu ,„Harmon&a" w Wattenscheid l..~.Z ECU, 2 km. od ~ms.sta. 
rff., z.aisyła szan .. cz1lo1rnkowi ~ F.r. lłera~ 
t,tq JOZEfOWI WEIRSSOWI ~ 011trowiec. kr. Kempen. 

il oraz jego narzeczonej , ~ ~ Baezn<JŚi) Boda~) 1 
~ pannie P. SZYMANSKIEJ d 1if z d01d·ei:i l Hetopa.k~a 
~ w dzict1 ślubu (27 paźdz.) jaik 11a1jscr 'ecz- ~,-. wyprze aJę wt1zyst ie 
!~~ , · · bt ~ sprzęty domowe. I Sll"a-

~
~.·. :~ niejsze życzenia zd'rowiia, szczęscia ·1 •v'- =· ,_ fa do ubrań1 1 15zafa zA 

" gos.lawicf1St\Va Bożego. . JvHo-:l'ei parze szkłem, 1 rua-szyua do 
Ś, B · f gotow:inia, 1 piec, stoły, 

l:t.}. szczę c •02e • ~ łóżka, wózek dla. dJieci, 
ri\ ~ obraz'f, lustra, l'lzafki, 
~ ~ kriesełka, lampy itd. itd. 
}t,j ~ 1 mMzyna szewska pra-
pt\ a ·wie nowa, ma.ło utywa.-
_~lU~.~~ ~. ~.~~~auD*ł~~ifid_tllm na. Wszystko po ce-

- ł"~~~~~m, nach preystępnych W:<J-

Krawiec polski Bernard Zmudsiaski z Kastropu przy ulicy 
l!:ri11.1tr. 1. osługu~e ua p0parcie Rodaków. 

przed.aż trwa od l go do 
l~ listopada. 
J. lwaśklewle• 

w Gelsenk.-Bismarck, 
ulica Robergstr. nr. 82. 

lllłporterzy e 't:ar 
polecają najlepsze papierosy po 2 fenygi 

„Yaro" Sulimy 
łagodnej, kwiecistej jakości z CZ)Sto tureckich tytoni. Oprócz tego 

inn~ znnne papierosy „Sulimy''. 
.Tn1•e foTrt (etykieta zielonn) nr. 32 10 sztuk 15 fen 
Passe-partout (niebieska etykieta) nr. W 10 10 fen. 

Sphinx (etykieta czerwona) nr. l·lst1 ·.ą15sJaa!p„ae: 
191

1;)0

91

-ttien.11 Prosimy spróbować nasze 5 fenygowe cygaro: 

„London Dooks''· 
r. ~ ·.1ii:J~FaM '.I{) '111·wvu „„„„ ... „ ... aa„„„„„„1111111111-.iiilillliiiiiiimlliiiii 



będące na składz!e, stosGwne, dla każdej, wysmuklej czy otyłej figury są zrn~ione według mych wskazówek, przeto też 

beznagannłe leżące, ł najlepiej ••tłroblone. 
Ledwo rozróżni-O je można, od robionych podług miary. 

Ubrania dla mężczyzn Stmdnie 
tylko ostatnie nowośoi dJa k""&Mego gustu dla · męiczyzn 

19.5-0 17.25, 15 50 12 50. do 

~~!w~~i~od~}c~ ~eę~,C1~J~~drobienie. zas1ę1m.i~ 20°m~ 
ubrani'\ robioM podług miaty. 29.50, 27.25. 24.50 21 50 do · 

Spodnie 
dla mężczyzn 

tylko z dobrej i trwalej materyi 

eJegin:ckie odrobienie i beznaganne 
leżące 

15,00, 13.50, 12 oo, 10,00 8 50, 

do 1:~ 
~ -......, 

7.75, 6,50, do 

Czarne 

Ubrania dla meżczyzn 
Z kamgarnu, trykvt i szewio1u 

Spodn.18 
z resztek odr~bione, (tylko dopóty, dop6· 145 

k1 zapas starczy) 
g~9--;- do wyszukania --=---

dbl chłopaków Wartość tych spodni do 4.00 mr. mr. 
18 50 16.75 1 15,50, 13 75, do 

Czarne 

~~!:~!!~!to~s~!~ie 2000 
l partya 

45 OO. 42.00, 39 OO, 36.00, 33 OO, 29.50, 2l 50 do mr. 

ubrań męzkich z okiea wystawo;:~b do 550 
Dawniejsza warti ~ć 36.00 do 18.00 mr. mr . 

• 

Paleto y I I Zakiety zimowe 
z r6żnye~ mat~ry j jak trykotu. ka1nga~t uJ 3 ~' 3_6. 33, 30, I ')50 ~ dei:łi\ lH1da.zewkl\ I i II rzędne Dla aH;żczyzn 3 90 

sukna ltd. ~ plus.;owym ~ołL1e1zfm 1 1 2s,~jo 2G, 23, 20 50 l. ~-o 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,25. do" 
bez tego. , 18, 16,50. 14 ,1,, mr V\Te wszystkicl1 fasonach, fa.ntazyjnP htktt< 1u do nabvda. rnr. 

pałetoty Ubrania • I 
dla eblopców 

Najwięk8zy lWyhór. w Dłiejseu. 
;....:.: 

Podróż 
do Ruhrort 

opłaci się zan1iejscolvym na 
pewno .ieżeli u mni<-' "ryżej 
wymienione rzecz~- :r.akupią.j 

KOnigstr. 5 

Bez ko1·1knreneyi$ 

Żakiety zimowe 
dla chłopców w wieku d1) 9 lat. 

(H tzęfo~ i ciepłł podszewką (lobrze leżące) . 175 do wy-;zukania 
mr 

st,os ·1wne spodnie 85 
razem m. 2,601 

~ Wartości 4 50 mr . ..,,, >·-'~ 

Z11.ane tanie ce_ny. 

Najlepszy krój 
I dobre leżenie, obrań i pale· 

lotów mązklch5 11 

Za okazaniem bil el u kolejowego zwraca 

się koszta podróży przy zakupn;e 

od IO m>„ • 
..;__~----~--~~--~~-------



Nr. 252. Booham, wtorek I-go llstopadn. 19 4. 14. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnle, puświęcun6 oświac1e oraz sprawom narodowym, polity·cznym ł zarobkowy 

Wyc.'totlzi codziennle z wY!~tklem dni poświ&ltec-1..nych. 
pr.zetlpl&ta kwartalna na i>OCzcie I u listowych wyn~l 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę l 
Za ln!eraty plac! !ie i,;i v.·ierS2. petytowy 15 felł., ~ n 
odo!\zenia zamieszczone przed Inseratami 40 fen. na 
ciesto o~lasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiaruu 
Poiskie~o" należy fra!lkować i podać w nich dekl ~ 

" vod znakiem „t. polnis<:h" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów sle nie zwraca, 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia .znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. ··- Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•ówłć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 
potałdem, kto_ potomstwu swemu zniem
ctYć się p-ozwoli t 

Z wypadków dnia. 
Rutd fran:cuski pragnie koniecznie roz

działu Kościoła i państwa. 

Prezydent ministrów Combes slarnl 
5 · ę uzasadTI1ić w odn1ośnet kom~syi koof.e
czność rozdizi-alll' kości>oła .i· państwa, po
ieważ \Va·tykan beznstann~ie narusza: koo
·ordat ( !). 

Posta\va papieża wymaga pospkchu 
\I tej spra".vie. 

W końcu zaznaczył C-Oml>esi. że eoi do 
.,, estyi rinzdziahr l(ośc'iolai t paf1shYa po
między m:nistranl\i painuje jedno Z'<lanie. 

Węgtzy przeciw Niemcom. 

Sejmowi \\ ęgierskiemu. przedłożono 
10\\ą usta1wę szkólną, wymi.erzioną gtó
rnie przeciw. językowi niemieckrremru1 w 
zko!~ch, który z 1czasem ma zupelnrie zo
tać wyklucziony. Gazety niemieclde z 
. \rodu tego ogr-0mnie lamentują i wzy
~· atią rząd! niemiecki, aby ują! si·ę za uci
'll'ion.ą. na1 WęgrZ1cch (niemczyzną. 

Pan. BuelO'w naszem zdaniem będzie 
ie \vystrzegal m~esza.ć się do spraw wę-
1iersk'ich, bo przeczuwa z.aipe\\ ne, jaką o
rzvm;.1.tby od'powied17. 

Przecież \Vęgrzy wz0rtd;1 s:ę tylko 
na naszych prnsakach. 

Amerykanie niezadowolt:!lli z podarunku 
C'7sarza niemieckiego. 

Z Nowe.go Jorku de.pesztl'i<t: Pomnika 
Fryderyka, Wi elkiego1 (podariow.aineigo 
przez WHh1~!111a II.), który stale burzy u
rnys!y w Nowym J.orkui, strzeże się z wiel-

. ką śdsl·ością, pou1ieważ p·olicya odkryfa. za
: mia1r zniszczenia statuy. ' 

Telegramy~ 
Tr i n id ad (Kolorado). Przy Tercio 

. 40 mil na zachód tuztąd nastąpił w kopalni 
ireland wybuch, z powodu którego po
iiosło śmierć około 60 osób. RatuKek u
lie:możiiwiony, ponieważ kopalnia sto1i w 
Płomieniach. Zabici są przeważnie poctm
dzenia stowrał1skiego. 

Pe s z t. Stronnictwo I(oszuta posta-
1owiło sprzeciwiać się przeprowadzeniu 
rniektu rządowego updnomocnfającego 
ząd do układów z Niemcami w sprawie 
traktatu handlowego. 

· Ta n g er. Zawim;ra tu dotąd część 
iloty rosyjskiej. 
I Haga. l(omisya, która rozpatrzy 
~Drawę strz.2łania rosyjskich okrętów WO· 
1ennych do angielskich łodzi rybackich 1 bę~ 
dzie tylko !rnmisyą śledczą bez p·rawa roz
strzygania. 

Petersburg. Car przyjął w dłuż~ 
Szej audyencyi ambasadora angielskiego 
tlardingc. · 

na 
. Z Rubi"ort piszą nam: Po przylącze-
iu gm;ny Becck do Ruhrort -0dbędą siG 
iowe wybmy do s~dó\v procederowych. 
raco.dawcy wybierać będą 29 listop.:::da 

id godz. 1 O do 1.. a rn'boln:,cy 30 listopada 
l{j. godz. 9 przed p.oL do go<lz. 1 JX> po!n
nin 1i· ()dl 4 po poL aż d:o 9 wiecz:orem. Li" 
ty Wyborcze będą wyłożone aż do 9 li· 
tGDada, od godz. 9 pirzcd pot. do godz. 
Po Poł1• i od 3 do. 7 po południu. Listy 

\Vyborcze trzeb.a przejrzeć, a kto' nie za
pisany, wiinieni się o io upomnrieć. Listy 
wyoorcze są wyl-0ż1ane: clla I. obw-0du wy 
booczego w rntuszu nr. 34 w Ruhrnrt, dla 
II. obwo<llu w b'imze policyjinem1 w Laa1r, 
dla III. obw10du1 w; biurze policypnen11 w 
Beeck;. dfa. któreg-o toi oibwo<l'u należy 
Beeck, Stockum :i1 Beekerwerth. 

Qtosiowanie o<lbęd'Z:e się W1 3 lokalach: 
1) w1 Ruhrort rn p. Wisnera, 2) w restau
racyi „fk»rn" 'w1 Laar, 3) w lokaln· p. Schil
le (Beekerhof) w , Beccic. 

Kaiżdy Rodak, który uko1kzy prz,ed 
wyborami 25 rok życiH, ma: p;rawo <l<J gl-0~ 
sowania, .ale wite.nez.as tylko, gdy b~d'zie 
w li:ście zapisa1ny, zatem !est obo~wiązkiem 
ka1żdeg-0 Polaka, ażeby. poszedł d'o biura 
p<>łicyJnego i przekonał si~ czy rzeczy
\Yi'ście w J'iś>Cie zapisany Z'Ostar. 

Kaul'y, który będzie dicial ~lo·S-O\vać, 
musi mieć poświadczeniie od swe.go praco
diawcy alho· z policyi, iż w tu.tejszem obwo

. dzie za111!ieszikl1k lub prncuue. 

I 

Uprasza się sz.a111ow11ycl1 R.od.aków, 
n!ie·tyBw1 tyich. którzy w tej miejscO\\l{)Ści 
z,amieszkrnią, . ałe i tych\, którzy na1 fa.bryce 
.,PhOnix" pracu1ją, ażeby da.Ii się d·0 łisty 
\Yy1borczej wpisaó, bo mają. także prR\\10 
do .gfosmYania1. Kt-0by nie mia! czaiSu·, 
niech się zzł·os1'.' do mężów zaufania ,,Zje
dnoczenia zaiwodoweigo polskiego", a ci 
za nich sprawę załatwią. W przyszJą nie
dz1:elę1 d:111ia 6 listopada odbędzie się wiec 
,..Zdedn0czen:a" w tej sprawie, gd'Zie będzie 
sprawa lep'. ei ·wyjaśniom. J tst poż~ltla
nern,. aby ·cZ'kmkowie „Zjednoiczenia" na 
przyszły wiec. nietylko sarni się stR\Ym, 
ale i pomiędzy tymi, dbblrze agitm\raJ, któ
rzy z d.da patrzą na wszelką pracę Roda
ków na obczyźnie. Szanmvni Rodacy! 
Praicai hutnicza, jest naticięższą i n3jdh1ższą. 
zaicm przybądfo[e \n·zyscy m przyszły 

"iec i daticie się do ,.Zjednoczemia" zapi
sać" a tego w przysztości nie pożatwiede, 
ho wam to wszystkim 1m d1obre wY1i<lzie, 
tylk·O' trzeba odczekać stósowneij chwili. 

Hutnik. 

Wieo w Dellwig 
dla Polaków z B0ttr:opn O'd'byl się w 11:bic
gł~ niedzielę na sali p. liesse przy ud'ziale 
okob 200 "iecmrników. Rozprawy za
gaił o g.odz. 12/~ z południa p. Józef I(ę
dz.i·ora, który za zgodą zchranych przewo
dni· cz) l z.gromadzeniu. Zastępcą przew.::>·
dn!:czącego Qbrnn-0 µ. Trnoskę, sekreta
rzem p. Ż·gQla, taw.nikarni pp. Procka 
WaJ.entego Kędz'iorę. 

S pr~w:azdani c z czynności korni tein 
d!CL sp.rnw: opi·eki d\uchowu ei zdał p. Pro._ 
cek. Komitet natturalnie wśród trudnych 
·okolircz.niośd wieic zdz.iałać nic m6gL Wy
gotmvai -011 petycyę ''- spra\\ ;[c mszy św. 
i kaza11 polskich, którri zaopa1rzo111 '-" 3145 
podpisó"\ prz;edfoż·ono ks. VteinnekampfO'\vi 
1i księ<lzu rehorowi Bcelcrto\\.'i. Pi0cie„ 
szrn10 komitet 01gólnemi przyrz.eczeniami. 

Pali1 Trzaska prze<lsta\vil czynność ko
mitetu mającego się starać o salę dla fowa
rzystw polskich w flottropfc. Starania 
\vszelkie byly lJ.ezskutcczne. 

Przedłożono następ:i i e rcz.olucyę. . któ
rą podajemy poniżej i dlo której zabierali 
g!·os pp. Idzi ś,,~itala· z Dortmundu. Karol 
Brada z B<)ttropu,, Michal l(wiatkowski z 
Bodmm. Żgol i Wierzbica z Bottropu. 

Na wniosek p. Brnchy poparty p17ez 
p. l(\\iatkowskiego skreślono z.a zgodą 
większ.ości zgrnrnadwnych z rezolucyi u
stęp, który powiada, ż1e piętn.ować należy 
publiczLriic tychi którzy n1e podd1a.waliby 
s·ię postano\vieni·om wieca ninidszegn. 

Rez·olucya brzmi: 
,,Zgrnrnadz1en1i na \\ iecu dn !a 30-go 

paźdz:iernika 1904 rolrn Polacy z Bottropu 

Uli& &Jl_...#s: 

i okolicy przyjmują następującą rezolucyę: 
I. Ponieważ riliemieccy ,,~Jaścidełe sal 

nieustaninie ooik-otują tnwarzystwa nasze 
celem tamowania oświaty i narodmvego 
rDZ\\."oiu1 Po!akóWI, przeto postanawiamy: 

a) dołożyć wszelkich sit i starali oraz 
użyć środków <lozwol'onych pra:\l.~em puhli
cznem, ażeby o 'ile możności \vszystkich 
Polaków odwieść od uczęszczania do lo
kali tych, które fowarzyst\vom p-ols:k1m 
św. Jacka· i Ś\V. Stanisława B. w-ypmvle
d~ialy ot\rnrtą walkę. 

b) -0d\\'10dzić 11owoż.e{1iców od odpra
wiania zaba\" weselnych w tychże kika
lach. 

c) przciwdzia!ać -0dprawianiu jakich
ko.J.wiekbądź uroczystości w publi:cznych 
J.okafach, w których kmzyści mrateryalne z 
ludui 1){)Jsk'ieg-0 ciągną niemieccy szymkarzc 
i restauratorzy, posia<laijący sale. 

IL Zważywszy1, że cele i zamiary na
sze skutek odniiosą tylko \vteinczas, gdy 
Polacy z Bottmpw s-olidamie i jednolicie 
poprą dąże11ia nasze, pod'yktowane kon1ie
cznością i glębokiem zmzumieniem po
trzeby oświaty i roz,i.,r Qłu. nar·o'<l'owego, na
\rn-lujemy wszystkich I<od'1kó\v naszych 

a) do licznego zapisywani'Gll się w p.J

czet członków boikotowanych towaJrzystw 
Ś\\. Jacka i św. Stanisla\v a Biskupa1, 

b) do skupiania się i wzajenme:go pio.u

czania w spra:wach naroduwych w domu: 
przez czytanie pism szczerze narodowych 
książek pouczających c wszelkich spra
\\''ach, obchodz~cych nas jako Polakó·"\', 
jako rohotn~ków i dako oby\\ratdi;, 

c) cJ.o 1~siłnego \\·strzymywania1 się o<l 
UŻY\\ a1nia gorących ·napojów. 

III. Z\vażywszJ na k-0niec niezbędną 
potrzebę stw-0rzcnia og1niska1 dtla towarzy
skfogo i publiicznego ż}-c;.a Polaków w 
Bo.ttropie, polecamy gorąco Rodakom usil
ne popieran•ie myśli wybudowanfa ,,domu 
P•Ollskiego" i zbiernnia na ten: celi sktad\~k 
przy każdeg sposobności." 

Na1 temat „Położenie PofaJ<óW pod 
względem narodowym i komunalnym" 
przemówi! p. Zgol, któJry przechodlząc do 
111 ieisc.owych stosunków zaJecal założenie 
konsumu. 

Sprawa k·onsumu od 2 lat zaJmnJe Po
lakó\v w Bottrnpie. Pon:eważ \Viet: trwał 
już prz eszła dwie godz,:ny, ratdzil p. Kw1ia
kowski Z\v.o!a:ć w tei sprnwie osobny 
·wie, a tymczasem starać się o za·z1rn-jomie
.nie· rodaków z. ist·oty konsumów za po
mocą broSZ'L1'1' 111b pisrn1 ul-0.tniych. 
Przedcwsz:rst,kiem Z\ aż.ać trzeba na to, 
by nie shv ·orzyć konkurcncyi naszienm rnz
w:lijającemu się dość p•omyśl·nie s ainO\Yli ku
pieck'ienrn, lecz starać się o to, by zalożyć 
konsum. który odebrałby zyski obcople
mień-com n. p. \\~ tmvarach J.okciowych. 

Zgr-0Ina:d1zeni postanowili zatem sµra
\\ ę omówić obszerniej rna innym wiecu. 

Przy koi'icu \\ skawiąc rta odlbywa1i ą·q 
się w tym din:u we Lwowie uroczystość 
odsłonięcia pomn1ika Adam.ai Mickiewicza 
u jej znaczenie <lla ncixodu naszego wniósł 
p. Kw iatkQ" ski, by wysłano do Lwo\V31 te 
legram nastGpująceg.o brzmien ia: 

,,Prezy<l1ent Ma1lachmvski, Lwów: 
Zebrani nai wiecu w Dellw~g na dl3Jc

kie1i obczyźnie Poilacy lączą się duchem w 
uroczvstości narodm\·ej z rodakamli we 
L\\ O\\:ie skta<laiąc razem z n'.mi hold pa
mięc: i nieśmiertelnego wieszcza· n:iszego". 

Zcbr~wi icdn-0myślnk z zapałem z.~o
dzili si~ na to; p<:lstanowi0n10 jeszcze na 
,,„niosek p. Świtały wysiać także telegram 
do wkrnic:rcych w Pozrrnniu Polek n.a ręce 
p. dra Nieg0lewski·ego. 

\V[ec zamierzan-0 z.akoi'1czyć pieśinin. 
,,Serd1eczna Matko", lecz dozorujący kom(
sarz prz;~szkodzif temu. 

Obrady trn~ aly do godziny ·3-cici. 

Od Zarządu kraikow'skiego l(ola Pa1i 
Tow. „Szkoły ludowe~" otrzymujemy, co 
następuje: 

Polkom i Po1nanła. 
Cześć Wam i pozdwwienie! 
Z nad \Visty brzegów, z pod Wawelu 

mulrów, od Zygmunta starego dnginień ser
decznych, przesyłamy Wam Zaone &:ostry 
\\~yrazy bratersidei łączności, zespolenia 
w myśli, wspólczucia w dniach cierpień i 
gromów„. 

Rozdziela nas przestrzeń diałeka -
rozdziela. nas prnc, obowiązków i trndów 
taka mnogość. iż chociaż rwiemy się ser
cem - gednak z \Vami1 być nie możemy. 

Rozumiemy dobrze, oo Was bol~, co 
gniecie Was obrożą srogich lap gnębicieli, 
co Wam krok każdego cz.ynu lamie zaka
zem, co oplata Wais colraz daśnieijszem 
kołem niewvLnictwa. 

Razumiemy ile harttt i si:Jy, w1ol1 i p.o
świ~cenia trzeba, ażeby wytrwać, więc 
:nieiiedlen1 raz rnd'ebyśmy wyciąignąć ramio
na niasze ku Wam, zbliżyć dk>nie ku Wa
sz.yrn pracom i pomó<lz. w dźwiganiu 'Cię
żarów 111a<l· sily nasz.e ogmm:nych.„ 

Daremne myśPi !.. . 
Rozdzieleni kord-0nami zaborczych 

pal1stw, stajemy się odidziekme i prncą, i 
warrnnkami bytu. Od'mienne warnnki, sto
su·nki.. okolicz1ności, wyrobiły to, iż my, 
cll{)ć córkami' tei same) Oiczyzny jesteśmy, 
chociaż mamy jedne ~ te saime cele przed 
sobą, cł1-0ciaż jednym żarem uczuć serca 
nasze rozpalone, inaczea i odrmicnmiej pra
oo\\ •ać i oho1wiązki narodowe spełniać mu
simy. Po~zielone· są prace nasze na trz:y, 
wielkie obszary. Wszę<l'vie tmd110 i, krwa
wo zdiQ.by\\~ać trzeba ka~de, n1ajmnieijsze 
ziarenko oświaty, samowiedzy, zrozumie
nia, praw i obowią1zków -0by;watelskich. 
Jednak wspólnei, wszystkim nam jednako
wo na ramionach ciężarem powfirnności le" 
żącei. jest Gwo dążenie do pracy oświat,o
wed nad! ludem i w tej jak w źródle życi'{)
dalinem, \Vszystkie nasze cele„ usilowania„ 
dąiernia, skąpa1ne być muszą - uświęcane. 
być muszą. 

Jeśli przeszkód tysiące stawia1ją Wam 
w tej pracy '\\if101gow1Łe .ni1ecni - pomnijcie ,.. 
iż tem biedniejszy byłby lud nieszczę.s1w, 
gdybyście ramiona opuścity i ·zapałowi ga
s.nąć daty ... 

Jeśti miliony marek niosą Judaszmve 
ręce, ażeby przekupić wszystko co pol'skiie, 
to z Waszych serc i prac niech miliony 
gwiaz<l słonecznych stacza sic na wszy
stko to, co polskie i ustrzeże: odi wric,gich 
rąk. 

Jeśli \\ yszukiwaniem kar i rozporzą
dzcr1 chcą Wam mury forteczine budować 1 

cd ludu Was nddzielić, to Wy szlachetnem 
poświęcen iem się: , umiejcie uczynić serce 
ludu tak Waszeg·o bliskiem, iżby ono · i 
})rzez murów plrzeszlrn<ly do Was sic do
stało i przez po<lkopów głęb:'ny z Wami 
- z Wami byfo.„ 

Nie iest to odez\vainie się nasze sio
strzane \\'Olaniem dla przypomnirnia obo
wiązkó'W Waszych, lecz jest to prośba, bó
lem rzuconai. właiśnie dlatego tak wiellka, 
iż \Yidtz1:my, ile dm\-.odó\\- · wytrwafości i 
męstwa dajecie. a jeszcze Więcej nowych 
przeszkód macie. 

Bronić i bronić się musimy wszędzie. 
Wszędzie lrednakowo na skarb nasz, na 
przyszłoś-.: namdu czyhal.ią wrogowie. 
\\. szędzie nam chcą Iu·d zabrać i wszGdzie 
boją się tej pochod1ni OŚ\\ faty , z którą idzjc
my, ho wiedzą d{>brzc. . ja k strasznie zary~ 
sują się ich nikczemne czyny wtedy, ki edy 
pra\\·<la zwycięży i ja'Sność sl-Onc.czu31 nll 
ziemię wstąpi. 

Lecz próilne \\ ys:;tki. Nic \\"strzyma nikt 
poch odu Wi{)sny. gdy z lodowych zapór s.ic: 



Q{)bywa, nie zwród nikt fafi rzeki, gdy silą 
mchu naprzód d~ży, nic zdepce nikt bu
dzącego się ducha w narodzie, gdy on, 
.krzywd lańcuchem katow·J.ny, raz wresz:eie 
poczyna \V;dzicć rckc kata i chce ją od sie
bie {)depchnąć. 

Jeśli wytrwać mamy - \Vytrwamy 
tylko przez lu<l. 

J cśh mamy przez. niego wytrwać, mu
simy go uczynić lud;;m p()lskfim. A wię(: 
wszystko dla pracy nad ludem:, wszystko 
w pracy około ludu, wszystko dobre i po
żyteczne, gazety, książki, odczyty, pieśni, 
zebrainią.. g.a\vędy, a·lc. o jednem zap()tmina
my czcsto. Trzeba lud znać. Wielu jed
nostek praca dlatego nie wydatny plon 
daje, iż jednostki te sz.!y do lu<lu z mifośdą, 
ale nie m,-aly świadomośc'i, czem serca i 
dusza lu<lu. 

Gdyby w Polsce za czasów <lawniei
szych lud znano, nie bytoby nigdy obroży 
J1iewi0l11iików na szyjach naszych. Grniu
sze poznawali lud i -0ni wskazy\vali, iak 
ńść do niego. My dziś Jeszcze nie umiemy 
serce cLoii zbUżyć i dloni"ą jego duszy do
tykać. 

Więc dziś, w ur-O'czysteij ch\vili. db na
rodu, kie.dy we L\vowie staje kolumnai MicJ 
kiewiczą. kiedy Wy wspanialem zebrnniem 
:lączycic serca i myśH w jedno ogni:sko, 
ki!edy i my od Wawelu ru'in dtof1 ku Wam 
:wyciągamy, postainówmy szczerze, serde
cznie zbratać się i zespolić tcm zobmvią
:z.aniem, pnd kolumnę Mickiewicza 1rzuco
nem, iż - jak po:vvi&da' pan, Tadeusz.: „u
czynimy wlośdan wolnymi". Trzeba iich 
dlźwiga6, pi()dnosić, uszlachetniać ~ oświe
cać, ą.le zarazl=m potrz.eba nam zdobywać 
wraz większe siły i coraz mocnietlszą 
!ktaść z.broję. 

W takie·j pracy będzimn zawsze razem 
i zarwsze blizko. Oby tylko byl·Oi na•s jak 
najwięcej istotnie zobowiązanych dio pracy 
nieu·giętej. 

Zebranym na wiec, cześć L pozdmwf e-
11ie odi nas z. na'Cl Wiślanych brzegów z pod 
Wawelu murów... Niech praica Wasza 
plon d'aje... Niech sily mnoży wytrwafiość 
i zgo<la. 

Zarząd krakowskiego Koła Pań 
Tow. ,JSzkoły ludowej": 

Marya. Siedlecka, przewodnkząca. A. Kle
mensiewiczowa, zas. prze\:\'-Odniczącej. 

Borya i Ostrowiec. 
•. .W~pomnieni uczestnika bojów r. l&:J. 

Przeraźliwy śwlist piszczałki i •gluchy 
-t0dglos taira-bana~ rozlegały się na przemian 
:wzd~uż szosy rzą<llOwej, wi-odącej z: Swn.do
inirerza. }\olumri~ moskiewska , złożona z 
.trzech rot piechoty i czterech sotni draigD
·:nów1, pod wodlzą podpułkownika Ch~ewoo
wai, pi<Ysuwała się miarowym kwk1eml w 
l~iemnku Grabowca;, żeby uzupetnić ohs~„ 
czenie od'Cl:zialu Czachowskiego, który 
:przemknąwszy się między Pikiety dwóch 
korpusów, oskrzydlających go,, pobil pod 
Stefaruk<YWem oddział Nikiforowa, a prze
•rzuciwszy się nad brzegi Wisły, podąża,l 
tQ/l lasy ulżeckie żeby, d()stawszy się nw ty
~11 z.ag'rnża.jącydl! mu kolmnln\, pirzerzu.cić 
swój oodzial w gląb kra~u. Około p~tu.dnt·a 
przystanąl Chlewcmv wl Ostrowcu, osa
dzie.,, -0dległej o 20 wiorst od Sandomierza·, 
gdzie rrui.al przenocować i !Ilaz.aliutrz równo 
ze świtem mszyć w dalszą d1rogę. 

Piechotę rozkwaiterowano W< miastecz
ku: a draigoni biwak.owalu na przyległych 
i:ąkach, opierających się 10 -Obszerne lasy 
!Szpilkowe. 

Chle\v„cow wi6z.t na; dwóch forgona:ch 
!kaiidanki, któremi miat skuwać wz~·ętych 
w plen buntowników, a podoch().oony i pe-
1\VnY zwycięst\va, pól ż.a1rtem~ pól seryo 
polocaJ mieszkańcom Ostrowca, żeby 
przyszy:kowalli sporo kottów, W1 których 
będzie gotorw.ait rosół z I>Owstańców. 

Pochulat pan' podpułkownik prawie' do 
północka aż zbytek ,.oczyszczernnyj i 
szampańskawo" zmógł pełnego nadziei bn
hatera i zwalił go z nóg. 

W tymże samym czasie - a: bylo to 
dniai 4 maila 1863 - staczał Czachowski 
potyczkę pod Bobryą, w której natknąr na 
~eden z moskiewskl:ch <Jd<lzialóW!, <lokonu
sących uplanowanego przez Czenrgery'ego 
osaiczenia. Bitwę rozpoczął taińcuch ty
r.ali.erski już dlobrze pod wieczór a· ostrzeJi. 
:w.a1ąc ukrytą we wsi Boryi moskrewską 
kolumnę, ulałw.it reszcie sil Czachowskiego 
pod\sunięcie się pod same zagrody i zada
nie stanowczej kieski' n{eprz}ia'Cielowi. 

Późno w noc padały jeszcze pojediyn
~ze strzarly, ale wic;cej dla zam:askiawanta 

M. Sleczkow.ska, sekretarka. J. Lobacze\\ -
ska, za t. sekretarki. 

L. O\\ a.arkf:I:\\ ic21, skarbn1:czka. 
Z. Bo[danikDwa. Bocheńska. Z. Gustaw
ska. A. J cntySO\\"a. M. Liwcry. A. Mohr. 
I. Pa'\vlikowsk2. Petelenzowa. Poiniako
wa. I~adwaf1ska. Rutkowska. J. Str-oko-

wa. Żukotyf1ska. 

Z życia polaków w Saksonii. 
Meuselwitz. Miast.o Meuselwitz liczy 

okol-O 5000 mieszkańców. Okolica obfituje 
w dobre pokłady węgla brunatnego. Ko
palnie są tutaj otwarte, gdzie węgiel z 
góry się dobywa, zakryte, gdzJe szybami 
węgle się wywozi;, na wzór westfalsko
na<lreńskich kopalf1, tylko nic są one tak ol
brzymie i 11fo takie glęookic. Praca tnrn 
tutaj dzień i noc i dla każdej partyi P-O 10 
godzin. 

W tych to. kopalniach i fabrykaich ora.z 
cukwwniach w obwodzie mili, prncują tu
taj okola 5000 robotników polskich. 

Kościoła tu niema. Muszą więc katoli
cy chodzl:ć do Zeitz, który oddalony j~st 
okofo półtorej godziny rub d-0 Altenburga, 
dokąd Ueszcze dalej. Kościól ma stanąć w 
Zschippsendorfie, zaraz przy mieście Meu
selwitz. 

DrugC!J kolonia polska w Rohstitz i 
Orahic ma się pod względem religijnym o 
tyle lepiej, że ma d-0m Boży w Rohstitz. 

Towarzystw1 polskich tu dotąd' nie by
lo~ tylko księżai niem:eccy zaktada·ti i za.
kladają ,,Menner ferajny" i w tychże bied
nych naszych rodaków obrabiają, a: to tak 
chytrze bimą s:ę dlQ rzeczy, że na tem się 
bLedny robotnik poznać nie umie. Z teg.o 
powod1u okropnie się ci germanizaJt:orzy 
oburzają na gaziety polskie, które ostrzega
ją przed germanizatorami. Najwięcej zaś 
ruielnawidlzą „\Viarusa Polsk:iego11

, powiada 
jąc, że oin lu<l polski tylko hu rzy ! -

Nie Rodacy! nie d01jcie się -0dwieść {)d 
czyta:nia pisma, które praw<l:Ziwie z poświę 
ceniean dfa sprnwy i dla n.as pra:cmie. Za 
pomocą właśnie ,~Wiarusa Polskiego" i 
„Przyjaciela" z Torunia zbudzibiśmy się z 
Jetar,gw. Wpr.awdzie wiec się J1ie odbyl, 
bo wladza z.akaizailai nam mówić w języku 
polskim, lecz mimo to za.:lożyliśmy Towa
rzystwo polskie św. Wojciecha (patrona 

•()dwr<0tu Moskalb, którzy spiesznym mar
szem opuszczali Boryę, uchodząc przed 
nadsk;aJącymi ich powstańcami1. 

Okoto północy sformował Czachowski 
swód {}dd:ział, a umilściwszyi rarnnych na 
kilkunastu furgonach, ruszył w kierunku 

anidomi e rza. 
Jui pienvsze b1yskii ws.chodz~cego 

st-01'icai tx>częły się przedzierać międ1y gę
ste galęzJe sosnowe.go lasu,. ·g<ly na czele 
maszentiącego oddzialu padły dwai strza~y . 
To nasza szpicai zetknęła się z awia:rvgardą 
moskiewski1:.j kolumny, maszenuJącej dro
g-ąi1 którą po·suwa:liśmy sit1 naprz~. 

W lot zairządzil Czachowski- szyk łJla.
jmvy, pchnąl dwie kicm1.panie strzelców ga
licyjskich pod wodzą mallom R·ogojskl:ego 
w tyrailiery na prawe swoje skrzydl-01i le
we obsaidzil strzelcarnii1 Kini'cskieg-0), resztę 
piechoty i kosynierów ustawi-onych w ko
lmmę posuwa?- w ceintrum, środkiem ~N
ści11c24, rozpuściwszy równo,cześnie konni
cę na obydwa skrzydla. dla sukursu tyra
lierom. 

Na•sz oddz1:.Uł wychod'zil prawie z la1su 
nai r-ozleigte torfowiska, nkailają;ce Ostm
wiec, gdy zaskoczyła, go avta.ngar<la: roo
skiewskai. Lań1cuch tyralierski postęporwal 
wolniO <Czystem polem, opierając się iednern 
skrzyd'lem o kiłka lepia111ek. mzrzuoon.ych 
na krnju lasu a dmgim d1otykali l.in[j usta
wionych na torfowisku sągów. Naprzeciw 
mls, o iakich 800 krokówi, rozwinęli d:raigo
'111: dlu.gą finię. frontową, gotu·rąc się <lio ata
ku, skoro wysunęłaby S'ię. nasza kohtnllltai do 
hoJu~. a~ Cza1ch01\Vski1 trzyma.i gros swe.go 
odzialtl' pod Qsloną brzegu lasu i starał się 
1n~dilU'że:j prze.ciągnąć pukan1,inę tyra
lierów, którzy~ p.odsu1waiąc s:·ę coraz bliżej 
pod\ n1eiprzyjaidel.ai, razill go tu i ow&le 
celnym strz:alem, a sami żadnyich 1nie pono 
sili strat, bo maszerując .• w odstęp(e 10 kro
kÓWI żolnierz odi żoiln1lerza nie- dawa1li Mo
skwfe podatnego przedmiotu dio celu. 

Tyralierzy moskiewskicii: kolumny, 
wysunięci po przed front uszykowanych 
drngon:ów, odpowiadaill nia nasze strzały„ 
lecZ' nfo posuwallii si~ naiprz.ód ku nam -z 
zajętych pierwotrue mieJsc. 

Nasz lańcuch zbłityt się .iuż na jaki;ch 
250 kroków do pozycyj~ zaj~tych przez 
nieprzyjacietskich tyralierów, a iesxcze z 
2aidlne.i strony nie wdać było przygotorwać 
oo ataku. Dragoni stali .bak wryci w roz-

Polski) \\ Mcuseh\ ·tz. 
W picknych slowach przedstawiono 

nam, co znaczy to\varzystwo i dlaczego 
PO\.\rinriiśmy tylko do polskich to\\-arzystw 
należe ~. T-0\varzystwo ma szerzyć oświa. 
tę, trze.źw{)ść i oszczędność, te wiGc cnoty 
powinni wszyscy czfonkowie. pielęgno\1:ać. 

Pewna Polka, obecna na poga\vędce 
poparła usJowania nasze mówiąc: Ja me
mu mężowi zakazałam iść do ,.Men.:rferaj
nu", tam jest miejsce dla niemców1, ale nie 
dla Polaków, Jednak-owoż do polskiego to
\varzyst\rn to każę mu należeć i każdy 
PolaK: do to\\ arzyst\\·a· polskiegD \'\ "Stąpi'ć 
\\foien koniecznie. 

Pomimo \Yielkich trndności, zalorono 
towarzystwo pod opieką św. Wojciecha. 
Daj Boże, aby si.ę cLobrze mz\viialo. Do 
zarządu tymczasowego \vybrani zostali pp. 
Michał Witczak przewodniczącym, Szyb
nie\vski sekretarzem, Kałka skarbn;ikiem, 
Brzykala i Krzywda la·wirlik~mi. Zebrania 
odbywać się będą u p. Winklera ,.Zur gu
teni Quelle" '\V Meuselwitz. 

Uprasza się szan. Rodaków, aby do 
tmvarzystwai się zapisali, a \vystąpili z 
,,Mcnnerferajnu". Kto prnwy i diobry Po
lak, tl!iech porzuci obcych a wstąpi do Tmv. 
Ś\\1. Wojciecha, bo tam tyko jest dla: ntego 
miejsce. Rodak. 

l(upujmy, co tylko możem~r, u pol
skich kupców I przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Ptus Zachodnich Warmii i h'inznr. 

W sprawk} złożenia mandatu przez 
posla p. Brejskiego ogłasza ,~,Gaz .. Tor." 
\\r, ·dlziisiejszyrn num);rze C{) następuje: 

,,\V sprawie pon-0wnych wyborów nic 
m0iżemy ·nic pe\vncgo po\vied'z.ieći, bo nie 
znamy wyniku d'Ochodze(1 urzędowych w 
sprnwie protestu. Czy i kiedy p. Brejski 
z;!oży marrdat, będzie zależalo od opinii 
starszych poslów po:l'skich i naszych 
wladz wyborczych. Na swoją rękę poseł 
tak \·rnżnego kroku uczynkć nie. ma.że. Że 
to uczyni \V1 uaijbliższeJ prz.yszfości.1 rzecz 
możliwa i prawido1>0dobna". 

Wlec w Toruniu. W niedzielę, dnia 
6 lisi:·opada Q godzinie 4 pa· polu<lniu 1odbę-

rwmi~teti Lnf:il i bezczynni:e przypatrywali 
się podjaczdowej obustmnneti pukaninie, nie 
ma.jąc pola cLo akcyi, bo nasza glównia ko
lumnai wcale nie opuszczalai lasu, a afak 
na; lańcuch tyralierski byl rzeczą bezprze
dmiotową. który nam żadnej nie wyrzą
dziłby szkody, a ich na pewne jakkolwfok 
n::e znaczne narażał straty. 

Czachowski dał sygnał tańcuchowi, 
żeby przystanąl w miejscu, co uiczyniwiszy 
uktadliśmy się na torfisku, chroniąc głowy 
ze kretowiskami, których tam mnóstwo 
wznosifo się ponad ziemię. Lecz skra~11>e 
prnwe skrzydł,o· lafrcucha dtostawszy s:ę 
do sąigów, ustawi-onych długi:m szeregiem 
od bm~gu fasu w kien111Jrn!, gdzlie stal'i dTa
goni, kryte sągami przed oczyma nieprzy
jaciela, dotarto niediostrzeżenie naodlegtość 
kd'ku~·zits·:ęciu kroków przed sam fron1 
kolumny i z miejsca gęstym ogniem obsy
palo dragonią. 

W tej samea chwili wysunął Czacho.
wski z lasu swoją kolumnę, ro.zstaiwioną 
dwójkami w szeroką linię bojową, za ni
mi o kilkadziesiąt kroków pchną! drugą 
k·otuimnę z kosynierów z widocznym za
miarem zaatakowaint.a Moskali, którzy po 
za linią draigonlów duż od' .d!u·ższeigo czasu 
sta1li także uszyk-0\vani. 

Co się stało nie umicmJ:;m wytlomac
czyć, przypuszczam tylko, że Moskale .doj
rzawszy wYSU\V"adącą się naszą kolumne 
w centrum, a równocześnie ostrzeliwani 
w bezpośredniej bliskości na lewem swem 
skrzydle z po za ~1gów1 przez naszych 
tyralierów i musielll są<lzi6, że z.ostali o
skrzydleni oo nie widząc przez sągi, że 
po za nimi zaledwie k1:l'kuw1ia.stu kryje się 
śmial'kówi, byl.i pewnt, że druga nasza ko
r·umoo podeszfa tą drogą i atakuje ich z 
lewego skrzydfa, gdy równocześnie cen
trum występuje także dio boju. 

W ded'nej chwili zakotlowalo w szere
gach moskiewskich; .dragoni, podając tyl 
w JX>plochu, z.tamali swoją linię i kupą 
wpadli nai wlasną p!echote ustaw.i-Oną po 
z.a niimr~ 

Teraz ruszyli szparko nasi tyrałierzy 
naprz.~. nijebawem polączyla: się z n~mi 
pod~ąca biegiem kolumna i otworzy
wszy na całej łiru:J ogień rotowoy, walW'Ś
my jak w tarczę w zbitą masę draigonów l 
pleclK>ty. 

dz,'.c się '' Toruniu na sal'i .. Muzeum" \', 
publiczny z następuj _q1n rorz~dk'.cm ( 
bra<l: 

1) Zagajenie i ukonstytuo\\·anie "' 
2) Sprawozdanie posl3J Jana Brejs!: 

go z czynnośd I(ola polskiego w parlam · 
cie n:lemieckim. 

3) Wolne gtosy i wnioski. 
TO\varzystwo wyborcze na: okręg cher. 

1 m1iI1sk<l-wąbrzesko-tarn11ski. 
Z Cłtełmińskie.j dyecezyi. Nieda0,v 

obiega.fa w gazetach \Vie.ść, jakcrby ko&: 
św. Jana w Toruniu, \\r którym shw"ny M. 
kalaj Kopernik by; ochrzcony, się rozp.atl 
O tem rn:e ma mowy. Ukazała się '\V-pr~ 
\:i.,,,-Jzie \\' sklepieniu1 szczelina1, ale ta już ki 
ka set fat istnieJe a tylko WaPn 
którem ją zapelni'nno, odpada; dla teg-o ci: 
1nośne mietlsce odgrc<lzono. Wkrótce 
szczelinę znowu zapdnią. i zrcpamją t. 
okna. Samo rusztowanib ma kosztQ'\\ 
700 mr. Koszta1 zewnętrznej restaurac, 
obliczono na: 136,000 marek. Dozór k~ 
ścielny zwrócił się ~uż do rządu z pr{)śb· 
aby z funduszu „na utrzymanie stamż}; 
nych zabytków sztuki" znacznl:efszą srum( 
przeznaczy! 111a tę restauracyą. 

- 26 b. m. otrzymal ks. pro-b. dr. Wri 
szlagier z Pieniążkowa kanioniczną, ir.stJ 
tucyą, na dziekana dekanatu nowskiego, 

PelpHn. Nicslych.:ma rzecz1 żeby trą 
sienie ziemi, \\ naszych strona·ch si-ę zn~. 
daf:o. Przed kilku· dniami słyszaino je\ 
polu1dnkrwej Sz'.vecyi a diostrzeżono go 1' \\ 
Prusach Zachodnich 110.d morzem,, i to \\ 
Nytycłm:. w Gdaflsku, Lęborku1, Słu.ps·ku 
l\osz.alinie. 

Z Wiei. I\s. Poznańskiego. 
Oborniki. Zebrani:e wyborców ))Ol 

skich odbył-o si.ę \V sprawie wyboru\\ 
d'O! Rady mieiskP.ej, które odbędą się w li 
stopatlzie. l(and'ydatamr wybrano kupców 
panów1 Jankowskic.g-0 j Stoii'1skiego i bu. 
dlow.niczcgo p. Nowickliego. 

Zaprzeczen'ie ... ,Bromberger Taigeblatt 
d·on:aslli \v1 tych d'nia·ch, że p. Macieje:wsl: 
sprzeda! komisyi kokrniz.acyjnej swó.i fol· 
wark Kak11lin w powijecie wąg-rai\v:ieolrirn. 
Paini Maciej.owski ·zaś ośw~adcza w ,.Dzien. 
Poznańsl(iiem: Nieprawdziwą jest wiadc
mość o sprzedaży folwa1rkw meg 
komisyi kolbinizaicyJnl~ - przeciwnie za 
mierz.am ·go r·ozparceltQ\vać wkrótce 

1 

do 
' 

Bój trwa! dluigo, oo Moskale pierzchJ. 
li w popl()chu ku Ostrowcu, poz.ostal\vi. 
wszy wszystkie SWl()je furg-0ny, nie u•prnil· 
.nąwszy znaczineJ 1cz.ęścl· rnrunych, czeg~ 
z.a.zwyczaj przestrzegali i tyłka tw lub ó11'

<l1zle przemykał się w pojedynkę jakiś bie· 
dny piechur, oda:ęty -0d sv:oichi

1 
a zdąża. 

jący za nimi. 

Między za.branymi furgonami wpM;l 
w nasze ręce i QWe kajdanki, przyigoto'\Ya· 
ne '\Y'Ziętych w plen buntowników, a do· 
wódzca.-kuchmfatrz pod'pulk. ~hle\:1."1'\i' 
który m{a.l g()t-Ować rosół z powstańców, 
le.gł sam oo placu boju, nie doczeka'\VSZl 
tak u:prngmioncu przez siebie, rad;0i51ne: 
chwi!i. 

Ody ucichl-0 na poboj.owr:sku, a Moska· 
le d'rapnę.li hen po za Ostrowiec, ntie za 
trzymując się n.a\\1~t wi miaste,:::·zku ze zbyt 
niego straclltL, wrócil nasz oddzial dlo lasu 

Roz:paikmCJI ognie, odgotowano jagfan 
kaszę raze1m z mięsem z dwóch z.a.rz.:ni~· 

tych krów 1 v .. iara sia<lta do posiłkll{ zn~:1. 
tając chyżo wrzącą kaszę i na pól opm 
ne mięso. - Od 24 godzin nikt nie mial ~· 
w uiStach prócz kilku lykó.w okowity. Zia 
<fłszy o.bia<ll w prze<lid'Zień, bi'liśmy się ~ 
Boryą do późneo n<}cy, stamtąd ruszyliśnJJ 
s.piesznem marszem cafo.noc1nym, nadc· 1 

dJniemJ wpact:Jiśmy na oddz'ial Chlewro,1: 
i turtaJ potyka·Ji:śmy się z nieprzyjacidt'li 
.prawie do 1>0ludnia. Nie byl,o czasu m)' 
śleć o jedlzeniu. 

Bo positku wybranio obszerny grói 
przy lieśnei drodze u Pod.noża. rozlQżystc: 
·sosny i tutaj zlożyD:śmy naszych braci P1 
lC\glych w d1opiero co ukofrczonej bitw1c. 
maz. dwóch, którzy ranni w przede<llni~ 
JX)d Boryą zmarli śmiercią bohateró'\\ 
Kapel.an: obozowy pokrop~ł dale1: połergfy( 
i ziemiQ, która przyJęla· ich do swego 1~12 
towarzysze odmówili klęcząc „Wjec:zr• 
odpoczywanie"., pożeign:aLi męczenniik&w 1 

sprawę wolności salwą karabioowąj. oo 
sypanej mcigile zatknięto krzyż wyciosa~· 
z dwócJ1 galęzi sosnowych i po odśpieW~ 
niu hymnu naro<llowego .,Jeszcze Pcłsk. 
:rnie xgitnęła" n.ai cześć poległych, msz:)+ 
śmy w dalszy pe chód~ gotowi. frak onfi· 1' 
lectz za matkę: 0i8TJ'Zllit. 



cz~o się dobrze nadaje, nie potrzebując 
nawet konsensu na o. 11Brnmberger Ta
gebJatt" za1nterpeknvalem i rnżądalem -od
wołania. 

Walne zebranie Towarzystwa Czytel
ni Ludowych na powiat średzski odbylo się 
26 b. m. w lokalu p. Kubickiego \\" Srodzie 
_ jak czytamy w „.Dzienniku Poz·na(1-
skim". Zagaił rle delegat po\vuatowy ks. 
proooszcz R.ochalski z Mączni:k i powolal 
do p;óra ks. wikarego Rupińskiego ze Sro
dy. Na porządku obrad bylo naijpicrw 
sprawozdanie z czynności Towarzystwa 
Z'1! POk 1903. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Gliwice. Magistrat tutejszy zrotd ze

s a·wi!cnie liczby robotników, zatmdrui.o
nych w zakladach przemys!oowych f:skal
nych i prywatnych w Gliwl:cach. Ze ze
stawienia teigo wynika, iż w zakładach fi
slcalnych pracuje ogółe;m 3639 rohotnikó\V, 
we· większych zakladach prz.emystowych 
prywatnych z wlaSinemi kasami chorych 
5943 rohotników, w mniejszych zakładach 
przemysl·owy.ch prywatnych 2020 rioho1ni
ków; prócz tego jest ró\l.·ne 100 r·oootni-

, k6w mictiskich; - razem v.1i<;:c pracuje w 
Oliwfoa:ch 11 702 rob·otników staiiych, a 
prócz tego może okolo 300 robotników o
koliczn.ościowycht, tak że ogótem wszy
stkich robotników .na 12 OOO liczyć można. 

Jendrysek. Na Truszczycy pod Ka
letami (Stahlhammer) w lesie księcia Don-
1nersmarckai we wtorek jelef1 przebił kQbie
tę Strzyż na śmierć. , a męża~ który chciał 

·bronić żony, poranil ciężko. · 
Mysłowice. Dezerterzy rosyjscy w 

Krak>0wie. Skutki o0igloszeniai mobi'lizacyi 
w nadigranicznych powiatach Królestwa 
Polskie1go dają się wyrnźnie Wl Krakow~e 
odczuwać rua1plywem <lezerterów. We 
wtorek przed I)()lJUdniem żandirurmeryai z 
Zelkow.a i Giebułtowa doprowadZti.ła 
sześćdziesięciu dezerterów, naileż:ących do 
.rezerwy. Między nimi jest 59 żyd!ó\v. 
Dezerterów pomieszcz.ono na dziedzińcu 
gm:wchll' dyrekcytl pol~cyi, aby 111Je b1ąkali 
się po mieście. Dezerter.ami zaop:ekował 
się komitet Ży"dowski i poczyni! kroki, a:by 
się udać mogli częścią do Londynu, częścią 
do Ameryki. Na miejs·ce przybyl repre
zentant firmy Goldlust i Ska w Krakowie, 
zastępująceli zjednocz·one austryacltie To
warzystwo ż1eglugi, wysyła~ące wychod'ź
c&w austryackimi oikrętami <lo Ameryk~ i 
Londynu. 

W ten sposób .dezerterzy nie dostaną 
się w rę.ce a:genta p. Weichmamna: w My
słowicach i nie będą zmuszeni udać się do 
Niemiec, skąd w.ladlZe wydawatlą dezerte
róWt w ręce Rosyi. 

Dezerterzy opowiadają! , że w ostatnich 
dm~h uciekło kh pairę tysięcy z guberni.i 
siedleckiej1, kieleckiej, pu.Hufakiej, WIOlYń
ski/ej i grodzicń-skie}. · Wlaodze rosyjskie 
sprowadz·itty na _gralflicę Tatarów z treso~ 
wanymi psami celem ści.gamia zbi1egów. 
Straż strzela do nich bez pairdion.u, a przed 
dwQma dniami zastrzell(Joo podobno 20 de
izerterów. 

\\>iadomośd ze świata. 
Z Austryi. ,,Wiener Ztg." ogl'osila 

zJorlenie z urzędu mirtistrów skarbu• Bóhm.
Bawerka i ronnkrwiai Giovanelle~ oiraz 
mianowan~e trzech nowych mitnistrów: 
dr. Kos.la - miw:strem skarbu, hr. Buqouy 
- mini1strem rolnictwa i dr. Randę - mi
nistrem ·dl.a Cz1ech. 

Dr. Raindla b~dZie trzecim z: kolei od 
1879 r. milnlistrnrru iez.esktrn. f>l;erwsz;ym 
hył Prażak, który ustąpU w1 sielrpniu 1892. 
Potem przez lat óśm riiie było :ministra cze
skie:go. Dnia 18 stycznia 1900 r. wstał 
nim ·dr. R.ezek, tak.że profesor un1:wersy
tetu .i' ucwny hist10ryk. Opuścit stainowi
slro dnia 10 lipca 1903 r., ponieważ odma
wia~ Niemoom pra.wia1 „vetoH ,,„ sprawach 
narodlotwych. 

Ja.ko prnwruik., jak·o profes.or czeski, ja
ko polityk zarimuje Randa staruowi:sko ·wy
bitne i zna1I1e. Uczy 70 1.:at, jest czli<mkiem 
lzbyi pa-nów oo 1881 roku. Wybitny pa1try. 
ota czeski, wykladail na unhv1ersytec'ie pra
·skim: po cz.eskui już w. 1861 roku. to jest 
wtedy, gdy ta instytu·cya byla !i.eszcz.e cy
taidelą niernczyzn.y rod Wattową. NaJeży 
ido stronir:ktwai staroczeskii~o. Jvlimo to 
trudno w·ątpić, że młodoczesi będą, '!'achiO
wywaU Jak najlepsze z· minJistrem Randą 
stosunki. 

Z wojny rosyjsko.japońsldej. Gotowe 
do walki stoją naprzeciw sob1e obied\vte 
stronry nieiprzyiacielis~ie„ lecz zroxumiec 
Ul()ctnai, te Po tak stra~znym ~ mimo to nie 
t'Oxstrz;y1glliętym <l'Zfesięciodniowym boju, 

żadna strona nie spieszy się zbytnio do 
nowcd bitwy. 

Natomiast dr-0bne. poryczki odbywają 
się codziennie. 

Jen erat Ku roki donosi:: 27 paźdz:ernika 
w'Zięli Japo11.czycy \Vajtaoszan po zacię
te1 walce, którn trwala -0d 8-mc~ z rana 
do 4-teij po poludniu L zdobyli 2 dziala ma
szynowe. R.osyanie stracili1 200, Japoflczy
cy 170 ludzi. R.osyallie, którzy w 8 kom
panii byli w1ęl'i Wajta<Jszan i sypali sza
tniec oofnęli się na drugą stmnę rzeki Sz.a. 

28. i 29. w nocy walk żadnych nie 
bylo pr&:z slabcigo ognia działowego. 

29. zajęh Jap.ończycy po catod'niowej 
walce \Vie.ś Cycin\, która: się spalila. 

Z rótnvch stron. 
Dortmund. W jednej z fabryk zostal 

robotnik Jan Kaczmarek niebezpiecznie po
kalc:cz{)rny. 

W Kastropie przytrzymano falsz.owane 
d'wómalrkówki. 

Oberhausein. Robotnik O'iesbert zo
stał w starej waJcownL poka'1eczony. Stra
cił lewą tn()lgę, a' prarwą nO'gę i prnwą rę
kę ma potanrnną. 

Jeszcze teraz zapi:,sać można ,.Wiarusa 
Polskiego" ,na, listopad i grudziet111 to też 
prosimy naszych Szan. Czytel'nikó.w, aby 

·W a·~itaicyi za ,,\Viarusem Pol'skim" 111ie u
sta;w.ali d\opóty, dopókti każdy Polak na1 ob-
·Czyźnie pisma tegD sobiie nie zapisze. 

Ophoven. Złodzieje wfamali się do tu 
tejszeigo k·ośdola i IQkraidH skarbonki. 

Merklinde. Dziś, w uroczys.t-0ść wszy 
stkkh świętych poświęclil ks. dzdekan Ke
vdoh tutejszy nowy kościól katohcki. 

W Hamme odbędzie się dziś po pal. 
nailYożeństwo Z' kazaniem polskJiem. Ro<la
kó.\1Y~ z tlemme, Bochum i\ caiteu okohcy 
tylko za.chęcić można~ aby liczny ud'zfal 
w1zięl~ w tem 11ahoże(1stwie. 

Heidelberg. W nr. 249 ,,Iieidleiber
ger Ztg." podaJe jakiś pismak hakatysty
czny nlQ\vy sposób łaitweg-oi posta:rania s<ę 
o kolonistów dila kresów wschołd'ru:ch. Pro
ponuje IOil' zal-0żenie w Poznanskiem i' Prn
sach Zachodnich domów prz.ytuJku dla bę
kartów z calych Niemiec, któreby się tam 
wychowywały na k•ollOni,zatorów 1i krzewi
cieli niemczyzny. Rząd postępując w ten 
sposób, dokonałby równocześnCe wielkieigo 

humanitarnleg{) i narodowego dz1iela. 
Wszeik~e środfkł ściąganiai kolonństów oka
z.aly s!ę więc bezskutecznemlą. kiedy takie 
protiekta lęgną się w glow.achr hakatystów; 
ale u nas wsz:ystko możt:we„ może i teg-0 
się doczekamy I 

Berl1n. Proces fałszerzy pieniędzy to
iczyi się przed sądem pr:zysię.glych w Ber
'linfo blisk10 dwa tyg()ldntl.e. W procesie tym 
mchodtily r·óżne zabawU1ie sceny, gdyż 
<llwaij 1gt6wtni1 oska1rżemi 1 Gelhauis: .i Lache 
uda wali 'caiorych umysłowo. Mian-0·'\vicie 
Gelhaus zaczepiał \V -0kro0pny sposób sę
'dziów1 przysięgłych, a także prze,.vodi.niczą
cego trybwnału. Wczoraj zapadł "\\'-yrok. 
Skazani zos.tam. Łache i Gelhaius po {) lat 
domu karnego, Steiger 3 lata więzie:n.ia, 
Iietrrnar i Tasrowsk.i po 2 lata1 więzlieinia, 
MJjkulJa 1 i pól roku1, Kauer 1 rok i 3 mie
siącq, Blattner pól mku więzien1a. Barde 
i Fel.stel zostaili UWQlnienin. Tylk·o Bbtt
nerowi i Taszowslóemu przyzmanl()I okQli
czno.ści lagodzą:ce. Większ.ej części zasą
dzornycih policzono więzienie śledlc.ze. 
Wsz.yscY1r z \\i-yjątkiem La:che'go, oświad
czyli, że wn~osą o rewfrzyę wyroku. 

Nie wolno w szkole karać cieleśnie. 
"Post" donosi, ie hcsk'ie minisłeryum o
światy wydało rozporządzenie, mlQ<cą któ
reigo w szkołach wielkie·go ks(ęstw!a hes
kieigo nie wolno naurczyciel:orni dzieci szkol'
nych karać cieleśnie, lecz jedynie ndzlie
lać im 1nagamy lub ka1rać aresztem, który 
~odlnakże pięc.iui g<0dzin nie powinienJ prze
krnczać. 

Be.'flln. Izba kama1 w Berlinie skaz.a
na w środę redaktorów ~ , Dziien. Berlińskie
go", .. ,Voss Ztg." i "Berl. Zt~. ", każdego 
na 50 mr. kary z:a obrazę poznaińskich urzę
dnfukóWI :policyjnych ora'Z unędników ko
misyi kolonfrza1cyjnej. Pomienione gazety 
bow'iem zamieścilyJ swe.gx)1 'czasu, jak i 
,.I(uryer Pomaf1ski" treŚć artykulu z Po
sener Ztg.", omawfająicego spnuwę panów 
Biedenn1annG i dr. Rakowskiego. 

Manterre. W straszny sposób stra.d· 
lai w tych dniach w Nanterre pewna para 
robotnkza córeczkę trzyletnią. Dziecko 
spało w kolysce. Maitka jego wyszła x po
kQiu do koch:nL, aby zająć się gospodar
stwem. W ródwszy z.tamtądl, uirzalai prze
·rar.lona: kolyskę zakrwawilooą, a dziecię bez 
życia Sprowatlzony natychmiast lekarz 
stwierdzU śmierć d.Zliecka. Na szyi i za 

uchem widniały d ;\ie głębokie rany od u
gryzienia. Rozpacz.eni:. rodz~ce nie umieli 
wyttomaayć s.ob:c tej zagadki, w ko11 u 
jednak ojciec znalazJ pod łóżk:em śpiącą 
smacznie oswojoną łaskę sąsiada. Pysz
czek jej byt zakrWa\l.-iony, nie:\•:ątpli\v:e 
więc krwiożercze to Z\ :' ierzątko zagryzło 
d-zriewczynkG. 

~----- -------

Rozmai łoś i. 
Tajemniczy zamach ua landrata z l(eh-

dingen. W chwili, kiedy landrat dr. · 
Schmidt pmnócil z przejażdżki i przecho
dził µrzez swój ogród, padt strzat Zawo
Ial w tej ch\\"Ui na forczpana S\\ ego, d.o 
którego dama jakaś, ukryta w alttanic, d'ata 
natychmiast oginia; kula świsnę la mu tuż 
obok glowy i bi~~ak ze strachu drapną!. 
Kiedy inni ludzie prz.ybieg'Ii na pomoc, zna
leziono damę ową ciężko ranną \V' altanie. 
Landrat otrzymał postrzal w brzuch i uległ 
cierpieniom; nieznaj<Jma zaś owai. która do 
siebie także strzeliła. umarla w drndze do 
szpitala. Landrat Schmidt zaręcza!\ że o
wej kobl:ety nie znal; nie zdo0la1no zaś je
szcze sk<mstatować, k ~mby była. 

Wykazalo si~ jednaiko\\"'0~1 że landrat 
Schmidft kobietę ową znal, gdyż ,,-idziano 
1g;o w jej towarzystwie. 

Obecnie diOnoszą, że przy sekcyi ciała 
zmarlego landrata zranH się tekarz R.inigcl 
z tt.amburga w rękę i zakazil S·Obie krew. 
Życi:w lekarzai zagraża n:ebezpicczeństw10. 

Opieka nad wychodźcami żydowskimi. 
Donosiliśmy iuiŻ () po\vstającym \v..., BerEnie 
związku żyd'ów niemieckkh \\ edu opieki 
1natd emigrantamr. Otóż te111 zwrązek za
mierza zall{)żyć jedno z biur ccntrnlnych w 
Warszaw.ie Draz we L,,~O"\\~ie i Petersbur
gu. W miastach pogranicznych, portov. ych 
i nai główuych stacya\::h kDlieimvych mają 
dyżurować agenci, opiekuljący się \\tY
cho-dźcami. R.uch emigracyjny bęł.zie 
skierowany także do Wloch, gd:z1:c znaJdą 
zajęcie roQiotnicy i rzemieślnicy żydo"\vscy, 
bo dotychczas jest tarni ty'lko 40,000 .żydów. 
Em'tgranci przed wY!iazdem bę<llą mlieli u
latwioną naukę języ.ka kraj.owego przysz
tej mietisc.owośd osiedl'enia. 

Ponowny tryumf kompozytora pol
sk;.ego I ,.,Dzien. Berl." donos(j. że mlody 
kompo.zytor polski p. Feliks Nowowileiski 
otrzyma.Ił' już Po raz dmgi najw1yższą na
grodę, jaką, mlod'Y\, oo dopiero \Vyższe stu
dya: kompozytorskie k01kzący muzyk w 
Berninie ·może w ogóle otrzymać, tj. wielką 
nagrodę Meyerbeera w wywkości 4500 
marek. Sędziowie kolegium, między nimi 
sławni kompozytorowlie, zaznaczyli w od
nośnym dokumencie, że czują szczególną 
radość, iż je:go wlaśnie, t. j. pana N., mo
:gą Wl ten sposób ()dznaczyć. 

Tragiczny wypadek. Na: dworcu w 
Samarze żegnał się z. żoną S\VlOją m.tody 
oficer msyjski wyjeżdżający na wiounę. 
Zona z.awiesi!a mu się na: szyii1 łkając gli(!}
śno i trzymała go tak silniei, jak gdyby go 
puścić nie chciała. Mt'°dy mąż pocieszal 
3ą walcząc sam z; n:aliwi.ększą boleśdą :. W 
tern rozlegił sję ·świst łok-0motywy, syig;nal 
ostatecznyi do rozlączeni!a. Oficer chc1ai 
się wyrwać z ojyjęć kochaią.ce'i żony, ale 
byl•o ponad jego si1fy - padt raoony u-da
rem sercowym. Lekarze spieszący n.a po
moc magli jedynie śmierć skonstatmvać. 
Biedna zaś żonai dostafa w te1 chwili po
mięszainia zmyslów. 

Portret Paderewskiego. Na wystawie 
sztuk pięknych w Alton1, \y, Jiampsh!ire, wY
staJWiił.a Ludwika księżna Ar.gyllu, siostra 
królai Edwarda VII, portret Pa<lere\.v.skiego 
wilasnego pędzla-. Zna·wcy wyrażają się 
bardzo pochlebnie o tej pracy s:ostry kró
lewskiej. 

Z bitwy nad rze:ką Sza donosi kore
spon<l'ent ,,,Local-A11Z1e!:gera" kilka interesu
jących szczegółów z Mukdenu. Ot() jeden 
oficer i kilku rannych żolnierzy powróciło 
li .21gfosito1 się u swego generała lecz ten z 
na:jwiększą, zacieklością zar\V-Otał do ofice-
ra: 

- J a:k pan śmiiesz opuszczać swoich 
żołnierz.y! Natychmiast niech pan powróci 
tam, gx!zie pański pulk stoi!... 

Na to odpowiedział oficer: 
- Ekscellencyo ! wszak jestem przy 

puifku i- pokazał na kilku obak stojących 
wlnierzy. 

- Czy to wszyscy? - zapytał gene
Fal. 

- Tak, Ekscell'ency() ! - odp;ov.ied~Zlial 
oficer. 

Pomłnąwszy wałecz.ne zachowanie się 
artyleryi rosyjskiej trzeba podnieść nad ... 
zwyczajną przewagę artyleryi iapońskiet, 
stojące'.i ponad wszelki.emfi, pochwaJami. 
Wszelkie odległości były dokladnie obłi
crone. Przesz.to 200 dział skierowali Ja
pończycy nia rcsyskie prawe skrzydło. 

f • • , • - a~nu: w1a sc1. 
Ta n g er. 21 rosyjskich statków 

stoi tutaj na kotwicy. 
P a r y ż. W Sorbonie obchodzono w 

obecności prezydenta Loubeta 100-letnią 
rocznicę kodeksu cywilnego. 

B er l i n. Sekretarz urzędu spraw 
wewnętrznych hr. Posadowsky udaje s~ 
do Wiednia w sprawie austryo-niemieckich 
traktatów handlowych. 

Ta n g er. „Frakf. Ztg." donosi, że 
eskadra bałtycka w drodze do Tangeru o
strzeliwała angielski okręt węglowy pły
ną-cy bez świateł. Eskadra angielska w Gi
braltarze1 obserwuie bezustannie flotę ro
syjską. 

N o w y j o r k. 1\\nożą s.ię zamachy na 
budujące się statki wojenne. W warszta
tach okrętowych w FUadeliii podłożono o
gień, który z trudem stłumiono. 

Kalendarz. 
\Vtorek, l,..'.i-atotiada.. \Vszyethieli Ś"ictych, 

(Wareisław). 

Sroda, 2 listopada. Dzień zaduszny, (Witimir). 
Słońce; wschodzi. zachodLl, 

Jutro. g. 6 m. 58 g. 4. m 29 
Pojutrze. g. 6 m: óO g. 4. m. 27 

St a. n p o go dy : W nieclzielQ ca.ły dzie:łl 
chłodno. V./ poniedziałek także. 

Term om et r wskazywał wczoraj 12 w 
południe 9 atopui R. wyże.i zera. 

Koło śpiewu „Dzwon" w .Essen. 
Sz.an. Rodakom w Es.sen fi o'kolicy do

nosimy nin·iejszem, iż urządzamy piękne 
przedstawieni~ teatralne \V ITTiedzie.lę dnl'a 
13 listopa<l.a b. r'. na wielkiej sali p. Maistra 
(Alfredushaus), fr-0hnhausen Str. nr. 19. 
Początek zabatwy o godz. 4 po po.J. Będzie 
koncert, iezteroglQsowy śp'ie\\'], przeds.ta
wienie teatralne, a wi koflcu taniec. Ode
·grainia: z:ostanie p:ękna sztuka ludiowa z ży
cia ludu wiejsk.i.ego ze śpiewami \Vl <lwóch 
aktach p. t. „Przyblęda". Koto nie szczę
dizi ni trudów ·ni kDsztów, aby si;ę do u
śv,,~ietniemiia sz.tukL te,j przyczynf.ć~ także, 
aby szan. publiczność pod każdym \V'Zglę
dem zadiowol~ć. Mamy zatem nadzieję., j;ż 

saifa1 f'\\<1 ·dnill! tym pod' brzegi zapelniona zo-
staińie. Z a r z ą ct.. 

Uwaga: Zabawa jest zamknięta. Kar
ty wstępne można nabyć u szewica poliskic
~o B. Betcher-0\vskiego przy ul. Porluill.g
str. 36, u p. P. Pietrowsk.iego przy ul. Gra
benstr. 44 i u p. S. Parzysza przy ul. VIe
hofer Chaussee nr. 17. 

Towarzystwo samodzielnych kupców i 
przemysłowców ,~Samopomoc". 

PrzyszJe zebran~·e odbędzie się w Iier
ne, w c·zwalftek dnia 3 b. m. po pol. o godz. 
6 \v1 salL p. Kramera:, naprzeciw domu cze-
ladzi. O lkznoy ndziat prosi Zarząd. 

Baczność! Ober-Styrum! Baczność! 
W niedzieię dnia 6 listopada odbędzie 

się Posiedzenie w celu' założenia „Sokola" 
li to na salit p. Wolberga ·O godz. 3 po pal., 
·więc się zaprasza wszystką. młodZ'ież pol
ską z. Ober-Styrum i ok()licyi oraz star
szych Ro<lak.ów, aby jak nadll:c2miejszy u
<llzial wz.ięli w tej pogadance;, żebyśmy mo
gli się dobrze pioinformmvać. Czolem! 

Zwołujący. 

Wie~ w Obermarxloh. 
W nieidlzielę d'nia 6 listopada w polu

dnie p0 wielkim na:bożeństwie o godlz. 11~ 
odbędzie się na sali wckwry van den Boom 
w blislrości kośdela kaitolick. wiec ,,Zie-· 
dn()cze111ia zawodowego polskiego", na któ
ry się wszystkich cii!onkóv,.· i wogóle 
wszystkich Rodaków z .M.arxloh i OJ:kr:_ 
Marxl-Oh zaprasza. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

-- -----::---,.---......... 

Wiec w Laar. 
W niedzaelę. po pol. -0 godz. 3~ o<l!bę. 

dz.ie się nai sali p. Witte.nkamper'a wiec 
,.Zje<lnocze111'.a" w sprawach sądów proce
derowych. które się już w krótkim czasie 
odbędą. Na wfoc te.ni zaprasza się wszy
stkich nietylko oezlooków „Ziedłnoc~ia", 
ale W' ogófo wszystkich Rodaków~ aby 
młeć spos.ob.ność dać się na czlonkai zapi
sać i, zaiąć się tak ważną sprn'W~ jak sądy 
procederowe. 

„Złednoczenie zawodowe polskie". 



Baczność Rodacy! - Swój do swego I 

S ecyalne polecenie 
---o fłr my o---

---:RACI GRETKA 

Damskie buty z guzikami 

Właściciele: Ton1asz i Walentv Gretka u 

łl li e rn e. narożnik Vin_ckestr. 
/ 

===-·· .. „ ... ___ _ 

llQzllie trzewiki 
fJO HZDUrOl' ania 

z dobrej skóry 395 
tylko mr. 

Dziecięce buty z guzikami 

Damskie buty 
do sznnrowanią. 

eleganc?ri format 390 
tylko mr. 

Męzkie bu tv .. 

l· Dzleciąoe trzewiki 
domowe 

ciepło podszyte 29 
110czą wszy od fen. 

Damskie trzewiki domowe 
dobry f ormf! t 

tylko 
440 

mr. 

najlepsza skóra1 śpilkowane 
wielkość 27 30 31-35 z dobrej skory, trwałe 41s 

tylko mr 
ciepło podszyte 39 

tylko fon: 
tylke ~,85 m. tylko S, ·.O m. 

/ 

Męzkie buty do sznurowania Damskie buty do sznurowania D .11nskio trz.ev.ril{i Męzłlie · trzewiki lłomowe 
safianowe i z guzika1ni 

li elegancki format 7so ele~antłtie 625 
z przepaską. 

dobrze odrobiotle lwrtowei skórzane podeszwy 110 

tylko nir. tylko mr. ty Uto 
235 

mr. tylko i.Hl 

Trzewiki balowe l~a.łosze 
Polecamy nasze obuwie pod n~·ą 

4'' '17'iłclf°an~'" 
Dziś w Wszy8.tkich Swiętych 
wydajemy na wszystkie al'tykuły 

eleganckie fasony 125 
ł,;Hco mr. 

dla 
dla 
dla 

dz kei' 
parł 
mężcz\,~n 

1.40 
1,85 
2.so 

mr. 
mr. 
mr. 

(Jedyna sprzedaż dla Herne) 
dla. panien i dzieci w wszystkich wiel

kościach i ga:unkach skór. 
„\Vildfang" obuwie jest :rnpcłnie podług formy 

~ podwójrH~ ~4~ 

znaczki rab i~ to'" e. 

eiCznośCT!I 
• Kto ma naJ· szykowni<>j ;zy krój ? li 
~ 

d 
o' c;· 
~ 

Jan i Fr. Błoch, 
Essen, T hurm str. n r. 14 

cooecoooooooo Ot>OCOOOOOOCOOOOD 
o .. , 111' •• , Q 
O B~cznosc. .uac~no§c. g 8 Srn.riownym H.oda.knm w Kin-,hlin1~~~ o 
O i o!iHth•y donoszę nin'ejszem uprzejmi•i, O 
O iż .z dniem l 5 b. m. otw:,rzyłem tutaj ~ 
g ]H'ZY ulicy Vikto1·fost1·. IO 0 g war~ztat krawiecki g 
g Polecam ~ię ~z:mownym Roda.koro do O 
&:1 wykonyw11-:iia. ubrań, spodni, paletotów i t. d. o 
O podlu:.:- miary, po przystępnych c-enucb, Za O 8 d0bry krój i leżenie gwarantuję. g 
0 Proez(\C o gorliwe poparcie ezan. Rodlt- O 
O k6·;v z Khchli.dc i okolicy, kn ślę się O 
O z <'zacunkicm O g Jó~et• '\lrłażHinłt.i, g 

krawiec polski, 2 g J!{if'ehUndt'~ Viktotia:itr. 10. 0 
oooooeooooo:>e.ocooooooocoooooo 

PG -· 

. nogi odrobione. lekkie i 'Yygodne. 

F„ 1..1tHn:tasze.w~kt~ krawiec 
w .Essen, uiica Stoppcnberger nr. 15. 

p-0leca1 się szan1. Rodakom ,d!o wypracO\\!J
nia wszell<iiej garderoby męskiej i kostyum 
damskich. . Procuję tani-0 1i rzetelnie:, jed
nak'Owoż tylko za g()tówkę, kredytu niU<.::-0-
mu nie dadę. Rzeczy będą odrobione do
hrze, ponieważ sam sie<Iizę z 1czela<l-niikami. 
\Vieiki wybór w materya·ch męzkich i 
damskich. 

Ubrania począwszy od 40 mr. z rze
telnej ma te ry•i. 

Szanownym Rodakom 
p<1lccam mńj 

Poszukuję 

2 CZ• hcdjtiHÓ W 
k ~a ~;;,>;ceł" j .cb 

skład rzt:źnkki na duie sztuki i stał!\ 
rouotę przy wysvkiej 
za.płacie. Zgłosić s!Q 
można ~a.raz 

( ~oznn.ński wyrób). 

If.oman Paul, ..fan Ulm~i .,l. 
mistrz krawiec., i 

II Eli NE• Neustr. 50. Bottrcp, ul. Dworco-wa. 
Usfoga riretelna. nr. 2. 

O•:,(JQOOCIOCOOOO OOOC~OO~OOOOt;.1 
Q o g Wawrzvniet Ignasiak, 8 
8 p-ickao; polski 8 
8 w Alte:·rnssen, ul. H.ahmstr. i 4.2, ~ 

0 poleca . sią 8.znnovvnym Rodakom z g 
o AltenetS5en i ekolicy i prosi o po- o 
g par.cie swego interesu. 8 
o Usłngtl ~kora i 1·zetelna l '~ o o 
oo'1oooou~ooaoo ooe~ooo"ooo.:oo 

OJbrzy1ni zarobek 
osi((gną W\tdrowni i podróżujl~cy 
przez rozprzedaż <rórsko karpa- · 
cki,j herbaty. Pro~1ekta poh,1de 
i mcmicckin darmo i frnnco. Bli~
L>zych wii 1l 1rn1o~~i u izioli 

:tl•?j(> 
g·o~]HH.larstwo 

mam znmiar z p0w1 d!l 

cho ro by moj ~j ŻOL·Y· 
tanio Rprzednć, 34 morgi 
ziemi, '" tem 4 mor.gi 
łą " i. Pierw3zn. kln,~;a 
gruntu z i11wentarzem i 
:iprzclem i budynkami 
w dobrem st.n.nie 7.ll 

3200 talarów. 1700 tala
rów może i.;ozos:' ać na 
gruncie prit'z długie 111.tn. I 
Szkoła i kościól w miej-
E:eu, 2 km. od miasta. 

:ł"r. Be~~, 
Ostrowice. kr. Kcmpen. 

.Bnarmf.ć n,,HSa~} ! 
~~ dnieD1 1 listopu.da 

wyprzed:iję w.:::...y,;tkie 
sprzęty domo;-'e. l sza
fa do nl>rai1, 1 sinfa rn 
szkłem, 1 ńiaszylla dn 
gotowm1ia, 1 piec, stoły, 
łóżka., wózek dl a dzieci, 
r>hrazy, lustra, szafki , 
krzesełka, brr py itd. itd. 
1 rua~r.ynn. azeV\'ska prn.
wie nowa, mało u~:ywa
na. \-Vf.'zy::.itko po ce
nach przyAt~pnyeh 'A·y
prz"d nż trwv <'d lg·1 dn 
l ó li~t i'll' fl. 

Bruthl Brućh! 
Gdy śnieg poprusza, XiechGtni0 panowie wysho
dzą bez kc1mcłfłe., I czy zabawa lub odwiedzi· 
ny, Czy dla ciebie .zbyt słoddkie gochiny, Wszę
dzie przewftżnie o każdej ffobie, zawsze JU!leto„ 
cik braciszku Hm.lu.ku potr.r,cbny tobie! 

A 7.irnno i t~gi mró~ może b: ć, a krŁrn icc 
Ga\vron paletot.y lubi sz~ ć; a szyje je po lłng 
miary 1 I może \V nich chodzić młody i stary. A 
wiQc dall3j bracia ch1ej wraz, zamawiajcie pttle
toty, bo teraz czH.d ! 

Niech spamiętn.ją H.o(lacy adrce tn podany, 
z gustu w całej t·1 okolicy znany: 

J . I . . ' i: • h. ?· • • · ~oyny po :g$H saMi : le,Jz\'ly 1 iM'aw1ecczyz11y 

Jan Gawron1 mbtrz kn~wiecki 
B ~ ". . i-w rUC!1Uli1 ~\n.'.· I-~ n~lr f obddrnśclołnkat. 
Poleca:u sz!wownym Rodakom mój bog-ato 

zaopatrzony skład rć.żncj materyi nn. ubrania 
paletoty i t. d.m~m Ltb.c wielki 'vybór 

mać5ej "we i~ 
.z firmy C. Adumskiego z Pozmnifa 
11idi7:n~, l\nP.vatki, e.zelki~ ręka wic~Jd, 

adiranh do i~.O!!ah'sa 
ws.zystko po umi:nkov;·~n) eh cenach. 

Proszę rndn.ków o łu$lrn'.'H:. popurcic 
p1zcdsi(;hiorstw a 
§w/•j do s l'Cg· t l 

A.k' s„ Nr~<\ pulska 
v.· By-... o>!-dorftt'. 
Sza:-:o~·a1;rrn Rodnc;:

ko'll w Dv 0 cldnrfie rrwm 
zt.1.<zc~yt. 'uprzejmie d•>
nieść, iż z dnlem 20 pa
źdl:iernib osicJiiłu·n sit; 
tutaj juko 

~kusz1o:H\'li:ra 
i mie.:tzk.Mo przy ulic~' 
Indastricstr. nr. 18. 
Pro~Zl.\C uprzrjmic ez:.v1. 
R.rchczki o łuf\k!lwu u
Yvt.glQdui<!nie przetl'3!<;-
1.Jic•fdtw:t mego, p::irnt1tajc 
1, y•,•y"oki ,, flX~ cu n 1.;ie:n 

u l1 }:r~~ ~ :,-~~, ~~!>· \ 
:i. n~;'.('!" n. 

}ł_IAGl~JlJ1'i lłłtONUM 
-- --- ·- b;;t„t ___ , __ 

(perki (1o jedzcnin:) 

dohrzc :.i\~ trzymające w sklepie, (i:aflne 
holenclcrskic.) \Vol'ki po lf\O 'ftmtów za. 
5,50 :m.r. C.zysta, poc1 gwarancyr_ mą!.u 
jęcr.n'!~emrn. v:orck HO fontów po 1-l.) tf:i, 

1jf· ,~··"· lJo::;tarcza 1rn ;.,,umówienie fr. 

w dorn, poleca f'ld<.1d okopo,vir.u i paszy. 
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"o zienne pismo htdowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcono oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z WYJątkiem dni poświątecznych. 
prze.dplata kwartalna na poczcie i u listowych wyno$i 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
W1arus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYID 

W imię Boże za Wiarę I OJczvznę I 
Za inseraty placl aie za wieru petytowy 15 fell., a ~~ 
~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. K ~ 
czesto oidasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiar11H 
Polskiego" należy frankować i 1>odać w nich dokld• 

" pod znakiem „t. połniscb" nr. 128. ny adres piszącego. RekopisóW się nie zwr;ca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księ~arnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Malthe...~rstrasse nr. 17. - Adres: „ 'Viarus Polski", Bochum. __.11.L_ 

Rodzice polscy? Uczcie dzieci swe 
ł)łów1ć1 czytać i pisać po polsku? Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
r.:t:Yć się pozwoli I 

=-----
Z wypadków dnia. 

Centrowa HG.ermania" nie zadowolona 
z rezolucyi Koła polskiego. 

Znanai rezolwcya ~1:;jmowego Kol.a pol
skiego w sprawie wyborów na Slązku nie 
p.odorbai się ·Zil1Jalnej z. haikatyznm centrowej 
,,Getm." z Berłi<na, oo nie idzie dosyć dale
ko. NatU1ralnie, ż ·~ cootrnwc:,n tylko wtedy 
byliby z.adlOWtOleni, gdyby Polacy chcieli 
się stać byde.fkiem wyborczem centrow
CÓ\\1. MLnęly1 je.d!nak bez.powrotnie cwsy, 
kiedy lud polski wys.luigiwat się ce:ntrow
cant Gem1.ania1" pisz:e\, że nie mai \lTIIOIWY, 
aby centr·owcy uktadalli sh~ z. radryikal311ni 
polskiimi, a na ślą•zku tylko to zdanie mo
!łl ·~ mieć wa•rtość: I(to nie jest z :nami, ten 
jest przeciwko nam. 

Wid'Z,iJmY, że z.airozumiafość pola!loożer
có\\~ centrowych nie Zlltal .granic. Wido
cznie zapom:ina~.ą onli, że ~,pycha po:prze
diz.a upadek". 

Dla R>0dakó\v1 na Górnym Ślązlrn \vin
oo to także być wskazóWką, że na kiom
promisy z, cenrtrow1cami liczyć nie mogą, 
zatem pod1wójnie '-V"Ytężyć 1należy sily, a:by 
lud w następn•ych cz·terechl latach rozbu-

1 dzić n-airodbwo do tyla, by możnai polskim 
bndydartom o ·\Vłasnychl sitach z:wydę
stwo zapewnić. . 
Niemiecką szkołę założono w Japonf.i. 
W Jokohamie zafo,żono szikolę. niemiecką 

oo której iedna-k tytko mała liczbaJ uc·zniów 
uczęszcza. Sądzą, że lkz.'bai ta w roku 
przyszlY'ITl się. powiększy, chociaż: <lużo 
europejcz,ykÓ'\V Jołkohamę opuszcza+, a 
procz te:go niem-cy nie bardzo są obeanie 
·w JaponH lubiani. Szk10lę zat0'1yl ·znany 
'Il~emiecki „Schuilverein", który za. grai.ni
cami Niemiec ·z:aktadai szkoty nR~mieckie, 

1 aby wychodźcy niemieccy pozostali przy 
ich piOmocy niemcami. 

Tak mblią nilemcy za granicą w ;ob
cych państwach, ale srami1 w, Prusie.eh, to 
nawet za prywałne uczenie ·d'z.iecJi p.o pol
sku pakują do więziieniia.. Chcq oni pewnie. 
aby caJy świat ·zamienio1n10 na niemiecki 
.,..faterłaind". 

Telegra iny. 
O i b r a I t a r. Garnizon angielski 

wczora4j rano został zaalarlllQwany. Ofi
cerowie marynarki zostali wezwani na po
kład swych okrętów. 

Vigo. Rosyjskie okręty pod dowód.z. 
twem admirała RoszdjestweńskJego płyną 
dalej na pole walki. - Załoga rosyjska 
twierdzi, że okręty rosyjskie zostały przez 
dwa obce torpedowce zaczepione. 

M u k d e n. „Birswwije \Vjedomosti" 
piszą, że 31 paźdz.iernika od: samego rana 
zawrzała walka. Japończycy zaczepili sta
nowiska Rosyan, ale zostalJ odparci. Stra
ty po stronie japońskiej są większe niż po 
rosyjskiej. _ 

P o r t A r t u r od 5 dni bywa ostrze,_ 
liwa11y. Położenie zafogi ·rc>z.paczliwe. Żą
da dużo, aby się poddano. StOsseł ogło
sił jednak, że to nigdy nie nastąpi1 chyba 
zabraknie ludxi do obsłużenia ostatniej ar
lłlaty. Skoro do 3 listopada Port Artura się 
nie podda, chcą Japończycy załogę głodem 

·zmusić do kapitulacyi. 
Ne ap o I. Wybuchy Wezuwiusza są 

bardw silne. 
I( o n s ta n t y n o p o J. W Smyrnie 

stwierdzono dwa wypadki zarazy. 
B e r l i n. „l(lehfr:s Journal" · donosi, 

ie sprawą następstwa tronu w Lippe 
sąd rzeszy się zajmie. 

*51Uth 

Uroczystość 

odsłonięcia pomn. Mickiewicza 
we Lwowie. 

odbyta się w , ubieglą nie<lzLeLę. Cały na
ród: cho.C w duchu uczestniczył \,- otd.dmva
niu hnfd'n pamięci :króla poetó,}; naszych 
Adama: Mickiewicza. Z tego też puwoou 
po<fa1jemy poniżej obszerny 1opis uroczysto
ści za lwowskieim ~,Slo\vem Polskiem". 

Dzlień 30 październtkai 1904 r. pamiętny 
ibi~<l~ie: w <lzieJach Lwowa. Było to świ.ę
to, okazałości.ą i criastroiiem obchod\11 prze
wy1ższające wszystko, co przy uroczysto
ściach narodiowycb we Lwo'\\ie dawa~o się 
na'rn widywać. 

Wspaniałość samd uroczystości o.d
slonię,C'i.aJ pomnika, polącxonej z >Olbrzymim 
pochodem deputacyi, nrlosących wtiei1ce do 
stóp pomnika, jest przedewszyslliie:m d!Zie
lem tych wielkiich mas pu'blicz1noścl, które 
·liczebnością swoją, pod:nioslym nastrojem 
i SJ)(lłkojem pclnym godności popric1stu 
wpraiwiaty: w podzi\Y. 

Ta piękna posta\va tłum(n.„~, biorącyreh 
udział w urroczystym akcie z tak fedooi''i
tem uczuciem pietyzmu dfa chwili - to 
największy hot<l: dla wieszcZ"ai, świa:decil\vo, 
iak potężnie wfa<la on dt1szami we \V1szy
stkich Już Vt"arstwach! nar:odu. 

Od'.sronięcie samo papi.rzedzito naba
żefłstwo. Olbrzymie na\\ry: archikated'ry 
wypetnily s'ię juź na dtugo przed godziną 
10 tlumami pu1bliczwośd. Prezł>J;ieryum 
za:ięl!ii dostojnicy i prz}iezdni1 goście. Tuż 
przed1 ottarzem w poś.rodku1 prezbyte.ryum 
z:atiął miejsce na: prznorowanym foteh.11 syn 
wieszcza, p. Wiady.slaw: Miclderwicz; w 
stalach pol lewe} stronie zasiedli d'ygnitairze 
kirai'Dm t rzą<lowi oraiz posio\vie ~mJowi; 
pa prawej -stronie obok berel akademickich 
sena:ty .rnniiw.ersytetu, potitechniki, akademii 
weterynary\1 atkademit rolnicze~, d:uiblaiń
skiej, cala kapituła, p0śro~kw s.ta.nęłai Ra
da miejska z preziydentem d'r. MaJachiow
skim i ooo wkeprezydlentam~. Mii'chalskim 
n Ciuchcińskim na iczele, kom~te:t budowY 
pomnilka, dailej prezesL Rad powiaito1wych, 
delega:cye miast i to.\\rairzyisiw4 tudizież 
przybyli ze wsz:y"'Stkich stro111 kraj.u i ze 
wszystkich zahoróiw g'oś-cie. Między in
neimi zauw.ażylliśmy kilka ()Sób z. Króte:stwa 
~olskietgo (nazwisk nie wytrnieruiamy), pre
zesa Stoi\\~a:rzyszeni.a1 Polakó-wi w Bu:daipe
szde, adwokata dr. Bairańsikie.go, redaikto
ra ,.,Gazety Toruńskiej" p. Brejskiego, de
leg-a.ta ,,Ogn:CSka" rwiedeń!sddego p. Zakrze
wskiego, re<la!ktorów ,,Nawe3 Reformy" 
I(l{)nopińslctegQ i Pmkesch~, redaktora Wt 
Lewiickiego z !(rakową , ń...°'Claktorn Lud!wi
ka Sz.czeipańskiego z I(raikQJWa, dyrektora 
L~.a!trui mi·eliskieigio w Krakowie p. I(otar
bi.frskieg-0. i w. in. 

O godz. 10~ mzpo'częfa się uroiczysta 
Msza, celebrow2tna przez arcyb'iskupa- Bil
czewskiego '\Vi otoczein'iu licznego ducho ... 
wfreństwa, podczas której chór katedraJny 
pc<lt batutą dyrekrora J areakiego wykonat 
Mszę. AeulJ.lngera, a padczas „ Offerto•rium 
pie'Śń św. WojC:.ech.~ ,,Boga Ro<lZica". 

Proksor dr. Ra<l'Zis·zewski powield'zbł 
u stóp pomnika: w następuje: 

Dost<'f.ITTe zgromadzenie! W uroczy
stej chwili, gdyi cala Polska święciła setną 
rocz:nicę: umdz-in nieśmiertelnego Adama, 
ślubowaliśmy, że tui, w prastarym gmdizie 
Lwa. - w st-0Ncy tej części Ojczyziny na
szej, g®e myśl polska S\Vl0hod11111ej IIliż 
gdziei.ndtZiej roowiiać się może, -- \VZ1nie-

snemy pcmnik. będący wyrazem cz.cii i 
hoJcfu całego spO.tec·zeństwa dila naszego 
W1ieszcza. 

Lat sześć urpt)męł() od chwil\, - 3! dlZi
sia1.i kiomHet budowy pornnika z prarwid:zfwą 
rndościąi może powiedzieć: Oto śliuby na-

•• 
sze spclnione, a dzieło pocz.ęfo w ch"Wili 

·zapału· szczęśJi.wie dok>0naine. 
Zapa.t t\\1orzy cudy! - Jednością sil

n'i, !Stanęliśmy ramię dio ramien!'.a - i oto 
pow·star-0 dzieło. Dzięki szczo.(lr,etl ofiar
ności rodaków, glębin0ITT1J ziemi w-ydaJrtY 
kru'Szec, pod tchnieniem polskiego a:rtysty 
przerodzit si.ę w szla•chetną postać poety 
i jego dobre.go aru:ota; ze szczytów nie
botycznych gór wyrwane gtazy poo ·dziel
ną ręką robotntika przyję.ty kształt strzeli
stcU \kolumny, na które& czole spoczął· 1\\ri
domy zinak mifośoi OJcz;yzy. 

Tein zapa!ł sprawit że dziś na; placu 
Baigmro<llzic}l, królowej Korony, Litwy i 
Rust. groma~fz.i s:ę Rzesz.a polska, aby bez 
względui na wiek, stan i wyzn:miie z, to-l.yć 
pwblkzny hot<l'. tem11,t co krzepi! nasze si
ty, zagrzewał do pracy i jooności, aiw chwi 
laich smutku budzit na~iedę, zwiastując 
z:wycięst\\.10 prawdyi i sprawied1i1wości. 

Ta smrulda kolumnat \vz111oszą.ca du
mnlie ·swe: czofo ku n1ieb~os sklepieniu, w 
myśL idei mickiewkmwskich jest symbo
lem uświadlomione1j jedności ml'rodowej. 
Niie roz:waH granitu kolumny czas ni wi
·cher1 ni buirza - tak i poczuda naszej je
dniośd, podstawy naszego bytu i slity nie 
wgni.e żaldtm dos.. 

Stainęta ta kol!u:tnllla w. prasta·rym 'gro
dzi~, który przez dl'ugie wieki ·byr stralżni
cą pr.a'Cy, potęgii i sławy daiwneJ rzeczypo
spolitej; z tego grodu plynęly <Jży.wcze 
strumienie k11ltury, zmierzając tam. gdzie 
porairme wstają zorze. 

Niechże ta k·olmnnai z:l"ośrne się z tym 
g1Xldem, !Jl.~echau 1nyśli Afo~akiewicza przenl
kną wsz.ysitkich dego mieszkańców, zave
wmiając im pirzysztość piękmą i szczęśliwą. 

To są życzenfra a:rtysty i komitetu bu
dowy, który głęboką żY\\'1 wdzięczn1ość 
dlru tych wszystkich, którzy w ja!kieilml
wiek bądź mieTZ,e, wykonanie zasz;czyrne
go zadanfa komiteh11 uczynił ła<twem i przy 
i e'111lIJiem • 

Z uczuciem żywej radości, iż myśl 
POi\\1.Ziętai w chwili z.ap.a.lu •dlobHegla szczęś
liwego kiońca,, - 'imieniem lromitetui budo
wy ookiaję to zbożne id:Z'ielO na! ·Wieczystą 
\\r'll'aisrrość gminy miasta Lv.i10w:a, i daję 
znak : nJioch zasłona spaid'n ie ! 

I(iedy opadła zast.rnna z. pomn~k<ll, o<l
POl\viled!zial, przyjmwjąc kol·umm~ miokie
wkwiwską imiert·iem mia!st.ai preizydent dr. 
Mafachowski. 

( Gąig daiFszy na·stąpi). 

Wlec 11.ebiet w Poznaniu. 
Niedzlie!ny wiec kobiet - ja!k pisze 

„Oręct:owrnik" - wyrv.~ołal we rwszystkich 
warstwach spolecze11stwa1 ŻY\VC' zaintere
sowamie. D-0w1odem byla szczelnHe napeł
niona wbe.lka sala' Lamberta, ai znaczna 

1część słuchaczek idla braku mie3sca na roz
kaz poliieyi zrezygnować musiata z udiia
łu. 

Wiec z.agaHa o gpd'z. 3 po, p.oludni~u p, 
Tufrodziocka, na przewcdnicz.ąc.ą pm\l\Ofa
no p. NiegolewSiką, która jednak z powodu 
podeszłego wieku zdała kiierownh<:twlO' na 
zagajającą. Po utworzeniu bima i przy;ię
du porządku obrad przemaiwiala pierwsza 

p. Mary,ai Palędzka z Poznania na te
mait ,,.o reliigiljnem i mO'ralnem wychowa
·niu dzieci". Opierając się na zasadzie, że 
rclligiaJ jest ·glówną poostalwą wycho\va
nia1.ubolewala referentka na.d1 prawtami rwy, 
iątk•owem~„ WY'da!nemi w celu ograniczemia 
na.uikii wt języku polskim. Z obszernej tej 
przemorwy wyjmujemy naistępuiące naJrwa
żn'iejsze ustępy: Protesty nasze były pró
'ŻJnemi, skutkiem: ich byto tylkQ dalsze ob
ostrzenie i rozszerzenie praw w~ątlro-

'\\rych. Z nauki reL'gii " - języku obcym 
groz1 \Viclkie niebczpieczeńsiv.-o d'iieciom 
~ n:arc-d01wi. Wyraibi.a się dobre pole dla 
lspcyatizmu, złych instynktóv:: i zbrodni. 
Reh;gfa jest celem życia, bez ·niej wsz.ystko 
chaosem. Kapłani nasi czynią, w tym kie
runku bardzo '-Viele, lecz potrzebują oni 
pomocnilków, a tymi DQmo.cnikami mu:szą 
być kobiety„ matki Pol.k'.c i dom rod'Zinny~ 
W ręku każdei Polki leży przysz.iość oj
czyzny i moralność narodu·. I(a.Zdai matka 
stać się mll'si nauczyciebką drziecka. 

Niemcy rprzyoiąigajją <l'o siebie im 3 
~ 4 letnie d'zie'Cl i za pomocą łalk:oci gerrna
n~zują je w t. zw. 11.flick- und Sp1'.elstun
dach". Tann uczą ich pieśni obcych, kió
re fllastępnie kalają progii domu .niasziego. 
Nie mai stów nag-any dla tych matek, któ
re ·dopomagają wrogom" utrzyimuj~c rw dio
ma:ch w Jasnych naiuczycieliki Niemki, f raiJ1-
cuz1d, lub Angielki. Zaistęp wyrodnych 
synóWJ nie bylby tak wielki, gdyby 
matki inacz.zj \vychowywaly dtzieci sw.oJe. 
Nie mi1elibyśmy karciarzy, pl:ja'kó.w i sprze
dawczyków. 

Nieznałomość religii jest ·strnszną w 
S\voich skutkach. Dziewczyny polskie 
sł'użą, u 'inn!awierców, gdzlie 'ZUPeln1e zairtie
dbiuią się pod względem reliłgiJnym. Ale 
win!1li tem11 także chlełx>daw.cy polscy, 
którzy. nie naklaniatlą sług do spe.tnienia 
obowiązków wiary. Czytanie ztych ksią- • 
żeki. licznych powieści, broszur socyali
stycznych 1i książek dlO nabożeństwa bez 
aprobaty kościelnej ru:emniej wytwiarzai o
bojętność religijną. Jad z. wolna sączy do 
serc ,v owroc jadowity wy<lalie. 

Spiew jest je.dnym z piierwsz~h środ
kćrw1 wychowawczych w szkołach iniemliec
kkh. U nas śpiew mai nie tylk·o artystycz 
ne ale i narrodowe znaczeniLe. Stuszm,ie po
wiedzia4 Miskiewicz, że w pieśni zba·wie
inie mrodu. Zawfaidnqjmy więc tą potężną 
bronią i ucz.my dzieci pięknych pieśni na
szych! Na każdym 'krokUJ prześla<ltuue na.s 
wróg. Datą.d1, a nie ·da:lej z.arwcc>laić mU's~ 
mY1, a tym k<mcem gralnktnym to d·omy 
nasze. Odda;}my inteligenoy-ę naszą nie 
tylk()I wfasnym d'Zie.cfo:m11 afo dzieciom cale.ii 
oJczyZ'ny. 

Na koniec zwraca referentka uwagę 
na; dzi.eclt pijaków, które wynaradawiają 
się przez wychowanie pa6s.twowe i wyra
ża żyicz·e:nie, aby lu'<i'OWi polskiemu .ni.gidy 
nie zabraikł·o stralWY' d11chowei11 a nic zgi-
1111ie. 

P. Z.ofia Stasil1ska mówi.fa „o stanowi
sku Polkli w rodzinie i spoctecz.e11stwf·e." Po 
jęd'rnym i z mocą przekonaniru WYI>OWie
·dzianym krótkim poglądizie na straszne 
praiwa wyjątkowe wobec Polaków, zazna
cza referentka·, że dość ju'Ż ponieśliśmy 
ofiar z 'krwi, a teraz ponosić rrmsiimy oilia.ry 
.duicha:. Wychowanie dawniejszych polko
leń byto spaczone, matki arlekJ;·nów ł kar
ló\\I wysylaly na a·renę. Dopiem gdy z 
uciskiem i niedolą wzmo.glo się. uczucie mi
lośd d'o ojczyzny, poczęto się odkupienie. 
To też ikołYiety po·winnyi, pddsycać ten j>lo
mień nar{){ilowego życ ia i pracować nad 
sohą i nad! naszą naprawą. Kto chce o
twierać serca ludzklleb ten kltucz do nich 
O'doołeść powiniem Bądźmy sobą i posia
dajmy d1unnę 1narotlową. ! 

Dusza diziecka, to jakoby kruszec., z · 
którego ręka mistrza wszystko wyciosać 
potrafi. lJ~cz mu&:my dzieck·o przygoto
wyv,r,at jeszcze przed szkolą. Szk()ta bo
wiem 1wymazuje z serc, dzieci wszelkie u
czucia pols.kośd. Swi~tą, powinniścią jest 
wczyć <l'ziedrn n::t elementar:zu, choćby tyl
ko g-0dzi.nę codziennie. Z czynmśd lej 
kaida kobieta musi zdać obr.acłiunek \\r0-

1>-żc całego naro<l.u. Wszystkie P-0l•kli, \Vięc 
w~nny garnąć się do pracy, bo tylko 
wspólna i wytrw::tła• pracai wyda ·0\\10..:. 



Tej wytrw·.ałości niestety dotychczas •mun 
krako-walo. Przemagały wady nasze i 
zamiast szańcóv: obronnych lropaJyśmy 
sobie grób. Pojęcie godności naroduwej 
zanikał<>. Wobec pi}aństwa., karciarstwa. 
marnotrawstwa i życia nad stan uprawia
liśmy strusią politykę. Wadom tym należy 
stal\\ i.ać zapory torwarzyskie, a byłoby to 
uh.twie.nDem w walce nairodowej, 

Do pracy spoteczncii zabierało się wie
le kobiet niestety zapal zga:st. Do po'Stan
nictwia narodowego potrzeba przcjęci3. się 
ideą narodov..--ą. I dizlisi.ati nie zgroma<liily 
nas tu. krzykliwe frazesy" lecz ma to być 
\\nspółny obrachunek sum~eni'4. przy1po
mnienie grzechó\v narodowych i obmyśle
nie środków do pic::iprawy nas wiodących. 
PrzygarniLmY kQbiety do ognisk narddlo
wych, aby glosily ewang·::rią n~ro:dową.! 

Nai kc.nfoc wspomina referentka .o po
trzebie czytaniai igaa;et i iksiążek polskich, 
o opnrze przeciwko niemczeniu imion w 
urzędach stanu cywilnego, o popiera.niu 
sworskli1eigo przemyslu, o bojkocie nie
mit:·ckim. <J potrzebie utworzenia boga
tego społeczef1stwa., o braJrn oszczędn(lści 
u kobiet o bezmyślnem żydu. nac.IJ statn i 
kończy przemówienie swe zd'ainiem: Ser
cem i rmumem obejmujmy wszystko;, a 
p:ostainmv~enia na;sze nie będią, frazesea11'! 

P. Wilktorya EwaMIOwia z Kozichglów 
przema,wiafa na temat „kobieta jako ż-ona 
ii matka". "\VZYiw.ając wtieoowniczki do oo
w.aigi i1 s.iły w znosz.eniu niewoli. Maitka 
jest ro wyrnz. piękny i diai ser.cai mdy. :rnat
ka1 jest aniotem stróżem i kapla1niką domo
·wega ogn1iska, łecz. mlimo obecff~rch etę~: 
kich dla nas czas&w truidlno obecme waliesc 
dobrą matkę. Matk.ai saimai dziecko swoje 
w pierw1szym.: rzędzie wyich<Ywyiw·ać po
\\ im11a1, a nie 7darwać si~ na innych. MaJe
mu już: llh.iecku trz:eiba op0w.radać o Bogu·, 
o świętyc.h Pań's.kich i u~zyć qe skta!dać 
rączki dlo pacierza:. Skoro dziecko ukoń
czy 4 db 5 .Lait, ooleży U>CZyć go a.becaid:ta 
polsktego nim jeszczre obca· TOO!\Va język mu 
wyk()szlawi. 

z kc~ci )}Ooruszai referentka wady wy
zby'\Via1I1ia się ziiemi ojczystej i pijaństwo, 
a zwrnca\iąc się. oo komiietu wtlec()łWiego 
pros~ o P<Y\V'Zięcie uchwaly, aby ·oo wla<l~y 
poiky}nei.i wyslano petycyę o zamytka1:11e 
SlY'fl'kóv.ri o gódzinie 6 wfoczor~ i· "!" n~e: 
diz.ieę tak samo, jak to <llzieje s:1~ z mmem1 
sklatdwni. Da•łej mówi o n:astęps.twach wy
chQdwnia mlooych roootnk i robotników 

· w świat· a. 'Zastanawfają.c się naid naszre:mi 
środ:kam'.t obrorunemfi1 koń.czy: Dawnie.ii PoI
ki wakz.yly mieczem podcz.aJ.Si najazd.w na 
ojczyznę Szwe<lówi 'i Tatarów. Na!Szą bro
nią powini~eru być ha1rt dru~zy a wi<Lra W1 ~
:ga proiporcem wojennym. Pod znakiem 
l;:r;zyż.a z.wycię.żymy, bo wałczymy z.a na-
sze ~deaiły,, zai wiairę; ~ cdczy:un.ę. . 

P. Chetmi~ai z Kosmowa wyglos1ta 
odcz yt ~:!O obowiązkach! obyrwa:telki ziem-

Powstanie chłopskie 
na Ukrainie 

i powieści T. T. Jeża „Hryhor Serdeczny". 

Lud ruski na Ukradnie w niewoli •mo
skiewskiej z ża:lem ws1pomilna dawne cza. 
sy. Podburzafa Moskwa n'ier.az ten lud 
do bratopójczei walki · z: Polakami ~ chy
trze skorzysiafa z waśni, żeby i Ruś!. i 
Polskę. ujarzmić. Ca-rycai Katarzyna IL za„ 
pro\V'aidizila na Ukraiinie niewolę ludu 11 

znios!a. wolną kozaicz.yznę. Ale lud. pamię-
1a..Ł dawne czasy i czut ciężalr moskliew
skicgo iaTZma .i zarazem ciężar pańszczy
xny. 

Podczas tak zw. wojny krymskiej, 
którą Rosya prowadziła: z T.urcyą, a na
stępnie z Anglią, [ Francyą, 1udJ lfla Ukrai
nie zacuił się bunyć prziedw rządowi i 
domagać się zapilsywarnia w ,.,WDlne koza
ki". Rozesz.ly się widci, że talki ukaiz wy
d'a:ny wstal, ale ukrywa.ią go popi ~ urz.ę
dnky. Przedw szlachcie ·polskliej luid nie 
występowat. owszem chciał iść razem z 
Lachruni M Moskali), ale szlaichtai bala. się 
tego mchu chłopskiego i· n~e um'iafa z nie
go' skorzystać. Wówczas Moskwa gonila 
ostatkami sit i gdyby na Ukra~rrie, a póź
niej w Pofsce wybuchło PoWStanJiĘt. łatw( 
poszJaby sprawa, bo wd.iskai prawie \\"Cale 
\\,~ kiraJu nie bylo. 

To właśnie powstainie cMopslde opi
suje w powieści „Hryhor Serdeczny" zna. 
kQtnity nasz l)isairz T. T. Jez. · 

Stary ttryhor z wiitUkiem Jwasiem i 
mwarzyszaml wrat:aJć\<: do domu I z Kijowa, 
dokąd Jeżdżałi dowiedz.ieł si~ o ukati~, ale 
dogadać się z M-Qskafami :..m~ mogli. 

• -. · f .f 

sklei W'Obe-e ludu" zastępując autorkę Od
czytu p. \\'liłoldow<i Skarżyński\i, która db 
choroby przybyć nie mogta - i rozpcczę
la '&'<>od rórhl.icy stanów, która -wyradzają,:; 
się w kastow'Ość by la Jedną z przyczyn na-: 
szego upadku. Obecnie jest nie i.viełe le
piej. J esteśmY liczniejsi, aie nie siłnieł'Si. 
Jeszcze dziś brak u nas wspólnej pr:i.cy. 
Samolubne czyny, puste hasta, walk.a bez 
organfzacyi, rmdzfal m•:ędzy stana:niJ sp·r:i
wiiają rozłam wewnętrzny i mur dtiński 
staje pomiędzy obywate'lst\vem a ludem. 
Dziś więcej, iaik kiedykohviek praoować 
musimy nad' od1ro<lzeniem się Ilu.du. Pier
wszy \YZór dal Chrystus. Sercem zbliżaj
my się do ludu. Winy \\iiekowe i winy 
}edno.stelk wstyd'em okrywają nam łka. 
Tracimy zkmię aiczystą_. a kobiety Polki 
k·tóre lekkomyślnością swa.ją, przyczyniają 
si·ę do tego, nie warte są imienia Palek. 

Nie ·pozornie•, a.le szcz:orze zbliżaJj'my 
się do ludu. Nie mierzmy ·cht·opa razumem, 
bo on przewyżs.za n.as wia'rą. Każda oby
wiatelka przez prostą rozmmvę powiinna 
·wn.ika1ć w du:chov.."e i materyaLne potrzeby 
ludu, bo tylko sercem zdobyw·amy serca. 
Nal·eży wispólnie odmawfać pacierz. "Z tu<l'e:m 
i w tym ·cefo urzą<lziać izby zborrue. El'c
mentarz 1 katechizm, ro berto w ręku mai
ki Polki. Trzeba szeirzyć ośWiiatę za pc
mlOcą, gazet i książek, wykorzeniać zabo
bon, zaktadać skh<ly lud{)'\\-e po wsiiaich, 
n:alkfaniać lud.1 dio oszc·zędhośd, oched•Dst\rn 
i prostoty oby~zatiów. 

Obywatelk'u P.olki powinny dbać talk.że 
o go:dtŁw.ą, rozrywkę. dlai ~udu1 i urzą-dz.ać 
~ospody z og1ródkami, piwem, kawą i czy
tef.nia. Dz:ied z.e \VSi wfasne.j· i sąsiednrich 
nafe.Ży zb'ier.ać w :niedzielę ·i świ.ęta w celu 
i\V1Spólnego -czytania, dla ·stancóWI starać się 
o rentę i dobrem traktowan'iem robotnika 
zapobiegać wychad!źtwu. Praica u:czchva 
tylko da nam z:wyciestwo. 

P. Maryanm.:r Magerowa wyg.t.osila 
ostaitni Z: rz.ęd'U referat na teIDa!t ,,swój dlo 
swego!" Z treściwych i bardzo popu.lar -
nych wywD<lów podaiiemy następujące naj
ważntl·ejsze szczegóły : Wobec wrog=ego 
nami żywiolu powstaje .nam jako }edyny 
środek samopomoc. Wypierają nas ze
wsząd, więc ch~vytamy. się rzem:osta, 
prze:myslu, m!i. Ałe i· w tych gałęziach 
zarobkowy.eh n1e damy sobie rady„ jelżeli 
nie będzie popierał tledet1' drugiego. Nie ma 
ro być bojkm, tylko obroruai wtasna, a u
czyć pawinnilśmy się oo obcych. Niestety 
panuje brak z.a:ufaruiai do swolich. Wielu 
j;uiż. kuplJlie ui Polaikó\v\. ale jeszcze nie 
wsz.ysicy. Da·wniei nic by.to tyle hand'lów 
polskich. aby wszystkim potrzebom zado
syć uczynić, dzl.iś jest inaczej i wszystlkie
-go pr.awie u s.\yic1je-go dostać można. Tutaj 
referentka n:ł podstawie wtasinych do
świadczeń przytacza cały: szereg faktów~ 
jak to inowiercy. kręcą się kolo kobiet pol
skl1ch, byle u n~dr kwpawaily, i jak kdbiety 
po1skie idą na lep sfod!kich stól\vek. 

,,,WJeżdiają do wsi i wUdiz:ą gromad'ę, 
Ziebrnną prx.eidl cerkwfo„ 

- Oo to sh~ dzieje? - pyta jeden z 
nich ·chlopa: prerwsze:go lepszego. 

- A ·co! Pop-psiawriara. schowa4 ukaz, 
ta gromaidai z nim rozmawia. Mus~. mać 
by mu kręciło, ukaz pokazać i mol~beń 
(naibożeńshvo dzięktczyJl!nie) odprawić. Pro
sili my dtu<g(\ po dobremu ... 

W tej drwili uirzeU podróżni. nasi po
pa śród gmmaidy. Rasa (sU'knia) na n1im 
poszarpana, wlosy rozczochrane, t\v'\3.rz 
pobita i skr:iywioo.a, odlzi:eż z.wblooonai, 
chłop jeden trz.ymał go za: warkocz, drugi 
za ranUię, baby z ca.ty.eh sit wrzeszczały: 
zliodziej ! -zfodz.iej ! 

Odlzie ukaz? - wlOlanio na.i 1niego ze 
w-szystkkh stron. 

- Lud/zlie dobrzy - odpowiadat pcp 
glosem JękliwYm. co wam, Bóg z watm~ 
o żadnYill! nie wiem ukaz.ie. 

Ukaz.„ ukaiz! roz.legafy s'ię krzyki. 
Nich rno1ebleń praiwi ! 
- Nie! niech pierwed ukaz po.każe! 
Pop ręce sk~adał i przema1wii.a.ł gtosem 

łJlagafo yim: 

- Przysięg.am Bogu! niech rrmie 
krz,yt pob~e, niech z: dzieci pociechy nie 
dOOzek~ jeżelim widziial ukaz nai oczy ... 

Jękną,l, szairrmięty sUnie za wlosy. 
- Lud.me, da1cie mil Pokój! Bćg was 

ciężko pokarze za męczarrmę moją niev.-in. 
ną,. 

- tt~ ha 1 Chleb nasz Jesz, a przeci
wko na:rodoWi stajesz! 

- Ja o niczem n:ie wiem„. 
- A no, wsadzić go na kola f - za.-

.\V'iOlal ktoś z; Uumu. 
·Pop prosu, bla.gal, zaklina(. ręc~ skła. 

dail - nie p(mlQglo nic. ~dzotro go na 
· osl_przed1deJ z dyszlem oo· \\'QZa drałiia.st\!-

Ale patryotyzmu - tak 'ciągnie dalej 
- nie trzeba opfacać własmt k'iesz.enlą. Tu 
zna·wiL wykaauje za pomocą przykladów 
v.1 hardw dosadnlch slowaclu, ,że bardzo 
często kupcy polscy nie dbają o polską 
!klientelę i miaoowide lud '"iieiski sobie 
lekceważą, a niektórzy~ mówią na'\\-et: Że
bym mial z: samych Polaków. żyć, tobym 
dawno byt zdbchl. Dalej piętnuje refe
rentka zaprzepaszcz.a.nie mad.ątkmv" pol
skich przez szlachtę, roztrw.ainia'l11ie pie:n~ę
dzy pol·skich za granicą i WZY'Wa kobiety 
wiejskie, aby poz.ostały teIT'\. aem się mo
d:zily i v; tym stanie., '" którym \.YZrosly. 
a rie damy się. 

Wszystkie wykłady-, a mi:nrnwkie o
statni p. Maagcro\Yef nagrnd'zono hucZJ11emi 
oklaskami. W imien1u rodaczek z Berlina 
przcma,,1·iala jeszcze krótko p. DobmczyfJ.
ska, poczem przyjęto jednogło-śnie na:ste
prnjącą odczytaną przez p. Tutodzillecką re
zolucyę. 

Wal!kai prz1~c·i:\\1 ż.ywi1oimvi polskiemu 
pod zahoren11 pmsklim stata się tak nieS-ły
·chanie. potęż.ną: i silną,, iż rlie wystarcza 
nam urzędowa obrona narod-OW}"ch intere
SÓ\V przez naszych pnsló'\v \v1 Berlinie, ale 
jest rzeczą kionieczną, aby i kobiety pol.ski.e 
sta'nęly: na sz.aflcachi obrony naro<lnwiej i 
poparły uisilowaniai celem ochrony wiary 
'i dęzyka nwszego. - Obrnna' taka: pr.cY\\"<a
drona: by.ć musi w dbm111 p0ifskim, gdzlLe ko
Meta .Polka jest powDlaną do tegD1. aiby 
br01nić świętlQści, czystości, ornz na1"0ido.
\Vych cech cgniska diOmoweigo. 

Z ty.eh po\\.1odó"\v1, uzrnaje III-ci Wiec 
kobiet Wielkowłskich. n.ai d.niu 30. paź
dziem:ka 1904 r. }ako ś'vięte nbo\Y11ązki 
narodlowe: 

l. Starrać się usilnie o oświatę matek 
- wychowywać di:ieci i mWo<l'zież w za
sada.chi wiary i uczociachi narodowych. 

2. Podlw1oić czujność nia:szą, aby kaikie 
p-ołskie dz,i·eckoodebra~o religijne ii moralne 
\.Vychowanie .,._._ aby umiało czytać i: p'isać 
w oJczy.stym języku i maJ()I dz.ieie sWQje
go narodu. 

3. Starać s:ę o p-0dniesienie wartości 
pracy kobiet, przez: od'powfodnie w~ksztal
cenle zaWlod:01We, ogólną oświatę i zakla. 
.dJa!nile tstósown.ych tmvarzystw. Popierać 
handel i przemrysl polski, kiierując się ha
słem: „.swój' oo S\vego!" 

4. EnergkXriie Z'\vaiczać kairciarstwo 
i używanie a,1kohoh~ ZiWażając, iż nałogi 
te są przyczyną nahvfl ęc~J demorałizuiącą 
nasze spoleczeństw10. 

5. W spra~vach, ob-Owiązujących n.as 
rrnrainie ai wyndka.iących: z na<fuiyć naiu
cz.ycieli naszych dzieci1, ltrb innych wfadz 
adnli•rristracytjnych, zapewinić kobietom nie
zaimożnym bez.platną obronę prawu1ą. 

6. Zaprowadzić w .swtoirn domu „skar
bol1lkę polską", w1 .której iskJadać będzie1ny 
drobne oszczędności oo cele pdfskie. 

Z kołelii odlczytarro telegram}'! z życze
.n:iamii dfa wiecai nad1eslane z I(rakorwia, O. 

gq, uwiąza1110 go do .niej. i wśród: śm.lioc:hów 
wewlych gromady.,. poczęto WlOZ!ić po 

ś~a,. z· pr-0wmcyit, z: Brande~ 
Prus lii.'Ch •• z W estfałii oraz o<lJ r 
,Gazety OpolskieJ", „Oómośłązaiq 

!tvViarnsa Polskiego". 
Okol-0 6 \Viecmrern zamknęła ob· 

pa.ni Tutodziecka, wyrażaaąc na<lrl'ie:j. 
następny wiec, mający się odibyć za• 
latat uda S>ię jeszcze lepiej. Wiec. ni' 
olbrzymiego wdziału od'był się SPo~ 
Liczm;e reprezentowana policya okaz.ala 
'7,,.bytJeczną,. Przedstaw~den pr:a-sy tute· 
i prowincyQnalncj zebrat·o się czterna. 

Patryotyzm w walce z interese 
Niebezpieczefl.stwo rzekome.i' polcn, 

cyi przez robotnlikm\~ rnlnkzych i im 
.mysowych inacze1j .acenia kGreSPond 
cya zwią:zku. rolników, inaczej Nat. C 
P zas g<ly ostatnia chcialaiby częśł 
sztów, powstalych wskuitek ~vaJ:k1i <mt1~ 
skiej p.ostaw1ić na konto r:oiln1ków, w P.t 
\vszej linii na: d'.zierża\vców domen i k~ 
iących ziemię .od foomisyi ki0Foruizacyjn 
to z·nó\v" z:wiązek rołnikóv.r, wys.efa · 
dustryę :z.aichocLniO'-niemiecką na pien, 
ogień i twtierdz.i, że nie rolntlm1m P.Of\Vi 

·się zakazywać z:atrudnieniai pol.s.kich rolx 
ników lecz wiel'.ki ej indlustry.b n.a: zacho ·. 
parflstwai. Korcspond:encya związku rnh 
ków jest zd~nta, że robotnik polski właśt 
w prŻ·emyslowych obwodach zachodu 
rabia znacz.ne. sumy i wskutek ma.I)'. 
wym.a.gań, które ma, robi znaczne osm 
drnośd i sklada je w potskich bainka 
Bainki pOllskie W1 ten sposób mzporzą<l2a 
o,Łbi;zymiem~ kapirtatami, które umoilh\. 
ją im wykupyrwaniie ziemt z rą;k nfomi 
kich. Na tei podstawie trzeba.i ogranie· 
;v.1faśnie \V.ie&ą indlus.tryę w możoości 2 
tmdniall1ia polskiego robotnika.. 

,,Koln. Volksz:tg.", omaw'iając te w 
\\-ody,, powiald:a, żż.e w cał1ej tej SP'fa'\\ 

odgry'Wająi z:n.aczną rolę ma:teryaloo int 
resy. Gd'yby dało się walkę polską pr 
w'ad'iŁć zai pomocą fraz.esu, na:ówcz 
:wiszyscy z ca1tą; dus.Zq by W• niej t.Ki1z' 
brnF~ lecz: ponosi ofiary, to zmienia P-06t' 
rz~y, wtedy wołają jedni1 oo ~cl 
łfal1lsemian11l, geh du vor.ain ! A ponte\\ 

an" pr-L:emyst.ov.ny arni rolnkzy, łfansetmanl 
nie chce ;jść pi.erwszy w ogiień., witte jedłi 
dru:g:iemu; zarzucać bedz.i·e brak patryotyi1 
mu. „Ostmarkenzulage" pozostanie ha.11 
lem bO\Jowem tak dla jednych iak. i dl 
drugich. 

To prawda, że oba te łiansetl1Ja:11ill'Y do. 
hroW10Inie nie zechcą się narazić na guiiyi 
strat~. Cafa ta papierowa pomiędzy niim 
utarczka to wyplY:Wl tr.adycyonalniychi mi 
jemnych niech~d. W każdym razile jednak 
priaiekty tu pod00e są bardro cbairaiktery· 
styczne\, szc:oegótniej pomysł- z;wi~ku rol· 
nli'ków 00magają·cy się usunięcia: połskic 
robotników1 z kopalń i fabryk na. zach(} 

a potem od'prnwli.! n:aibożeńsnvQ dziękczyn 

gr.udzie. Do <l'yszlaJ zaprzęg!v się pa:robcy Lud rusk~ jest prawiOStarwny, ale p<l 

mloozi .~ staral'i się bieigarć jaik ·nalf.sz.ybdej. pów; n'ie szanuje i za grosz. im nie wierzy 

ne. 

MęCzarnie popa musiały być straszne. o ciemnocie popów i kh chc;i'Wości k ·1 

Wydawal jęki i wola': zaba:Wine opoW'ia<lainia. l(~y. pop jiest al· 
- Lu<iZie., zlitujcie się! duszę wytrzę- bo pi1anł'cą, albo zdziercą, biorącym ,,.,z iY· 

si.ecie! Oi„. och!... wiego i z umairlego". 
Obwożonego kilka razy w ten sposób W .iinneJ \V'Si stary Hryhor 1 j.ego te-

za każdym przystainkiem zapytywano: warzysze zastaH przed karczmą cal.ą. gro· 
- Ukaz? mad~, .czekadącą nia stanowego (tak się na· 

razem P-OD oopowfa<laJ: Zkąd-że· ja go zy:w~ w Rosyli i w kraiu· zaibrainym urzę.d· 
wezm~? ! ~ poHcY!h1y, J)Odlwłaidiniy naicwtnikQt\Wi ~ 

Aż ktoś krzyknął w ciżbie: wody!... wtiatu. Chtopi w tej wsi wymówili {fz;ie· 
Wnet \Ynżenia: mn.iechanro, poprow.a·- d:zi10owu pańszczyznę.. 

dronro go diQf znaj<lującej srę nieopodal - Cóż d~edzic? ~ zapytaJ' jeden z1. 

'Studn~ .t tam wpól obnażone.go wodą oble- deputoiwooych. 
-A ·oo nk. Powredziail: Mróbcie S(l· 

· 'WaJI.O powtarzając za każdem Wia<lrem: bli>.. ja:k chcecie", z.aibrat się tai nn.J·eclial. 
- Ukaiz? "'!! t""' 

A my dw.ór opieczętiowaiłti pieczęciąi ~ 
- Zkądite ~a go .wezmę? - ~ęczat pop. .madzką, i warta tam chod.Zi, żeby, Boże u· 
- Wyśpiewasz. ty wszY'Stko, gdy wo- ·chroń. ·CO ·nie z:g'linęto, żeby potlem ni€ IXJ· 

da nai toblle obmarznie - odezwał s'i.ę je- w.iiedziaoo, że się na ~9! albo rabunek 
den z. gromady. puszczamy. 

Nareszcie, gdy zimno zaczęto przej- - Ot i dobrze! - za-woła.t Hryhor u· 
mować popa do kości i gdy plOZnal. że 1pro- 1faOOW!a!ny~ ot, ja:k :potrzeba. 
śby Jeg<Y nlie pomagają, ani stan Jego ·poPito- Bo stary ttryoor, chciał, żeby lnd ru· 
\\t~ia me w--zbu<lza, ani odl>rzysięgainia się skif dzialał wspólnie x PolaikamL 
m!Ju+roczystsz.e wiary llbe z:na}dtl!ją, Zat\\10- Nagle odezwa.l się z oddali dizvto:ne~1 
lal .gtosem rozpaiezy: a wkrótce ukazała się bryczk~ w które! 

- Puśćcie minie, ukaz Uest„. pok~. Siedział „stanowy". Zal bryczkąi pędzłli, 
- Ano! Aha! 0„. - odez\liiaiły się poc:hylend na:przód_. czterej kozacy. 

zewsząd' okrz.yki. - Wii<lz.isz ..• pop gadtzi- Bryczka; w~hala w tfum z takim ·r<:ff,· 
na - wolaI Jeden. - Tylko z nim unuieć pędem, że lud~e uciekać musi'ełi. 
gadać l)Otrzebai - dodali drugi. - Heil l - d'a.l się. styszeć gloo ~.słzn()· 

- I m:>lebe.ń odczytas~? - zapytal .we.go" ~ podeidźd·e tu! 
ktoś z 1lumu. . Chłopi p®es.zH du · bryczkb i czapki 

- Odczytam.--. odpowtiedź po~. pozdedmawaU. 
Ukazu żadnego nte bylQ~ ale pop w;y„ -Co to wy tu zamyślifi ... 1bę? 

. ~ra::'r~r~~~':: ~=1: .. ;;.;h; ::rii. <~nie "7~~kti~:FJ I 



zi€. To ·uż •. Natkmailib. korresó.'• Jest 
spraiwledliwsza. bo Żqda tylko usunięcia w 
rolni hl1:e zagranicznego robotnika. Zam

, kn'!ć gr.a.nicę dfa: obcokra:;owców to k\\-e
sty.i , d.opusz.czająca dyskusyę, pod.cz.as 

.gdy ()gladzani·:! i boikorowa:nie tubylczej 
Ju.dJ;:icści byJo by prostem morderstwem 
spolecznem i' zrobiloby iluz,orycznemi 
wszelkie paragrafy traktujące o równou
przw11ieniu o osobistei \Volności i opiece 
państwa. 

t W'Ml 

z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Bitwa nad Szaho, a późiniej zatarg an

gieJsk•<)'-roSy~ski zepchnęly oblężenie Por
tu Artura na .plairu drugi, odwróoily od nie
~<> poi\\1Szechną uwagę Nic więc dz1wne
go, że skąpe zresztą- ho nie przepuszcza
ne ju•ż przez cenzurę japońską - wiadio
mości () postępach amii oblegającej, \vt 0-

stat nk h czasach prawie zupeJnie nie <lo
cho<l z.Hy. Jakie j!est obecnie pokiżenie pod 
Porrt0 m Arturo.i, jak daleko postąpili obl,e
g-.a~ący, do jaikir:h rozmiarÓ\\ ze:sz1lai odrp{)f
rność h\ ierrdzy i 111a jaki cws ·Jeszcze jej 
sta·r~zy - ni~ wfi;emy. Nie ma dat do DbH
czcri. Ale \\ ;i emy to, że iwierd'Za pozosta
Wtr{n;.a dest tylko wlasnym silom, bo l(urn ..... 
patk'.in.a., chcącego pośpieszyć z od1sieczą, 
JaPD( czycy osadzili na miej.Sicu, o ile ta 
rze-czywi1śdc miala zamiar p0pfyn.ąć do 
Azyl Wschodniej, spelzla na nicz,em z po
wochr nlerozsądku jej oficerów i flota ba!
tydrn· na dtugii może czas została unieru
..:oomiona przy wybrzeżach Europy. A 
w.ięc dzień każ-dy uszczupla w tw1ierd!zy 
zapa-s:sn ŻY\Y.ności i amunicyi, a1 przy tern 
tapnieje ciągle ti'czbai obrońcóWJ a ilchr siily 
ffzyczne1 i morafoe v.ry-czerpują się. 

Kupujmy, co tylko mo±emy, u pot. 

skicb kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

l Chełmińskiego. Zakupione przez ko
loruzacyę cLchra w K1ue!piu podziel-01110 
dla 23 kolon1-s·tów;, .wybudowano im' też już 
sZikolęi i oberżę. Podobno w. najbliższym 
czasfo z.akupi 1rolloniz.acy.a1, jaik gazety nde
rnliedde donoszq, jeszczei klilkai większych 
<łóbr w Chetmińskiem, ma Slię ro stać juz w 
kilku dnfaieh. 

Chc·łmno. W ubiegly wtorek po po
łudniu około :godziniY .piątej utonąt we Wi
śle Juliusz Kubacki z. Bief1kówki. CL'ala 
OOty.chcz.as nie zn'aPeziono. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Inowrocław. Lic.m.:· zbiegowie r.osyj

.scy przybyll w śroo:ę prz.ez..gran:i.cę, d'o.mia
:sta nasiz'ego. Zamierzają oni udlać się po 
większej' częścii do Ameryki. 

Gniezno. Samobójstwo pr.z:ez. otrucie 
popefn:it wcz.orni tutejszy kupiec M. R.og()
zitl.sJd z żoną. Wed.fag iniormacyi, przed'
sta.wia si.ę sprawa nas1ępu·jąco: Wcroraj 
P<l1 piludn:iu o g'odz. 3 zażyli· oooje małżon
kowie arszeniku. wystawszy poprzednio 
dzi.ed z domru. PrzywołanY' łekairz: nie 
m:óg~ już n~t Pomódlz i <:>koto godz. 10 
Sm~erć nastąpi/a. 

Sprawa to WY\l."10fa1a w mieście 1J1a
sz.em wielkie wrat.ern;e„ ponieważ. M. Ro
gc>zifl skii pon.adągat wijelu obywatełi tutei
S:ZYciJ, także Polaków, na: znaczne sumy. 
PrzypuszC'zają, że sumy .te będ'ą stracone. 

Chraplewsk'~, J acobinski r M. R.ogozin
skd - to w krótkim". czasi'e trzy znaczne 
skanida.re żydbwsktle w naszem mieście. 

Gostyń. Nauczyciele i landrat. ,,Po
senc.r Le:hrerzeitwng" dooosi o 1t1adz;wyczaj 
·-ciekawem z-darzeniu. Na,, obchód: ,„Krieiger
verainill" z.aiprosZ!Olne były wszystkie To
warzystwa niemieckie z wyjątkiem ·Tow. 
nauczyciePi. Kie<lY landratowi zwrócooo 
na tivi uwaJgę od:powied.zia~: Nauczyciela, 
'który· do Pm:Uisz.ek (gdzi,e był'a zaiba-wa) 
nie przytjdzie, •miech dyabf~1 wezmą! ..Mimo 
•to Tow. naucz.ydelii otrzyma10 zap.rosze
nic,, . ale naczelnemu prezeso\\'~h nie zostało 
Dr«:edsta·w~one., jak to się z 'innemi To\V-a
rzystwami stał'~ Niemieckie gazety są 
na takie traktowanrie „krzewrdiebt niemczy
zny" obu1rzone. ~.Posener Ztg." J)Od!aje tę 
·Wi.aoooość i gtosi. że w naóbliższych 
··dni-a'Ch w kilku, miejscach powfatu. odbędą 
się zebrania, na których powz.iętem ma 

_!być stanowisko nad brzydką, pogłoską 
(hassłiches Gerilcht) o rzc-lromem wyradle
niu sit: landrat.a gostyńskiiego, o czem wlię
kszao liczba pism wielkkh niemieckich roz„ 

:-~l<)Sj~·.· ;,:posenerka" W'YT~ mdzie~, że 

remitateni tych zebrań będzie,, iż wyka
że się., że landrat tych st6'w; nle użyl. Pi
SITllO to jest zaciekar~vione, co zebrarua nau
czydełi objawlią. 

Gębice. Prawie 8 tygodni upłynęło -
jak tutejsze l(ólko rclnicz.e zalo.ż.ylo n10v..rci 
spót.kę pod tytukm t•R.ólinik". Jest to pol
ska spótka, która się trudni handlem zboża. 
Dostać tr:rm można wszelkich airtykul6w. 
jak np. sztu•czn. nawozów, IOSPY„ węgfi i 
wszelkich innych potrzebnych w gospo
darstwaclL 

Ze $1ązka czyli Starej Polski. 
l(atowice. W ostatnich czasach zno

\VUi wyd'afono I:cz:nych robotników z, Oali
cyi zai:ru<lnionych w obw10.ctzile przemyslo
\vym Górnego Śląz.kai ,IJ-Onieważ praicod:a
wcy nic zameldowali ich na.i po-licyi. 

Bytom. W środę na pr.orrJ;.nadz1! c zra
nił śmiertelnie kaflarz K.alka z l(rotoszyna 
jakąś nieznaną kobietę wystrzałem z re
WIOlwern poczem zatStrz.elil się sam. Po
wódl tego czynu diotąd nrie wyUomacoony. 
WdrdDOne śledztwo z, pewnością. sprarwę 
wyjaśrni. 

Zabrze!, Sąd lawrn:czy w Zabrzu ska
zał rohotni'ka Luhojackieg•o na 3 dni W'ię
zj1enri'at. ponie\valż jaik'O „naitrętny" obcokra
imvi.ec z:ostal wy<lakmy, a obecnie znowu 
pmv1ródil n-ar Górny ś lązk. „Karoliik" pi
sz,e: zaznaczyć wypada, że Lub()'jaicki u
roozit się \\n Strzelcach na• Górnym Śląziku 
i tu ct:o szkoly uczęszczał. W Au<Stryi nic 
byl anij· razu a:i. c!.-~ c,_nv11i, gdy gio niedaIW1110 
wydalono raizem z mdizicarni. Sędz.ia zwra
.cait uw:agę. na: w, ze jc,go {:Gdec byt aiustrya
kie.m a że on ttkż2 zai austryaka uchodzi. 
N.iemc6\v przybłęuó\v ~ Austryi pełno ~est 
na Górnym Ślązku· , a ·nikt kh nie wy-dala. 

Straszne nfoszczęście wydarz.ylo się 
w k·opa-ln1 ~.An·t{)lni:rny" w Gliwicach na Oór
nyim Slązku. OnegdaCszed nocy zalamal 
się mostek <lrcwni:a:ny ai sześciU gónikćw 
spad'.to na zi~mię z wywkości 20 metrów. 
Wszys1cy są, śm~e-rtelnie rann~. 

Bytom. Za obraz.ę lromisyi koloniza
cyjnej stawal w piątek przed Izbą, karną 
w Byrtomiu· re<l!aktor „Górnoślązaka" p. 
Antoni Wolski. Pomimo świetnej przemo
wy p. dr. Seydy skazał sąd p. Wolskiego 
w myś~ wn.~osku prokuratora nai 400 mr. 
k~ry, odTiiośnie 80 dn:r Wli~renii~, i ogłosze
nia wyroim w „Gómoślą-zaku", „Kattowi
tzer Zeitung", „Schłesische Zeitung", ,,,Po
sener Zeitung" i ·,,Posener Ta1&1ebfatt". 

Wiadomości ze świata. 
Z N!iemiec. Jak zwykle przed ro2po

czę.a:em sesyi parlamentarnej podaWiają się 
i tą razą W1 prasie glosy w sprawie wyna
grod.Z!eń dla postów parlamentarnych przy
najmniej Vl1 tej wysiokośch, jak je pobierają 
postowiie sejillJO'Wl (15 m.). Konserwatyści 
oświadlczalią, się za tern, leicz pragną w za
rniani okroić powsxeclme prawo wyborcze. 

Tak podaje pismo wolnl()i-konserwaty
stów ,.Post" .~tępne propoz.ycye: Zai u
dzielenlie pastom do parlameirnt.ui d'yet, ma 
patrfament przystać na 1) utworzenie cią
glyich! list wyborczych, 2) uczyru:ć pra:wo 
glosu zależne:m ()G pewnego cza'Su pobytu 
w igminie. (Wia-0.l()l!TIO, że to dest nede::n; z 
warunków uprawniających do głosu, przy 
wyborze do sejmu. Prz.yp. Red!.) 3) pod
wyższenie lat wieku, w którym zyskuje się 
prar.ro dio glowwainia przy wyborach diO 
pairlamentu. Przepa·s ten, jeżeli IJlie będzie 
rozciągniętym na ogól, ma być przynaj
mnt ej Z!wstosowanym d1QI obywate.li zależ„ 
nych (robotn1ikó'\v pod panem, czeladników 
1itp.) 

Słowem za prz.yznanie <lye-t ·mai biyć 
utmdlniorne z.yska11ie prawa ·do glosowaiTlia 
przyi wybora<;h do padanLentu. 

Parlament w swymi obecnym skla<lzfe 
niigdy na życzeniai podobne n•ie przystanie. 

Z Anglii. Prezes ministrów angiel-
skich1 Balfour w swed mowtie wyg.loszonei 
w Southamptoro, o którEj już; wspzymnielliś
my, OŚ\\.fa<lczyt w sprawJe za.iżegnania za
targu: ros.-ang. p.rzez. u·stanowicnie m~ędzy
naro<lowego trybuna.Iw rozjemczego„ że 

obie strony- zgodzą sięi oo taki trybunal 
specyalny;. utW()rzony wedlug postanowień 
koniwencyi- hagskiej. Rząd ros. przy.obie
cal zairząd'zić śle.dz.two zarząd'zil zatrzy
mainie we. Vlgo. odlpowfodz.ia.JneJ za zaJśc1a 
kolo łlulr części eskadry bałt. Odpowie
'Cfdalnlil za to ofiicerowie .nie od'eu'dą do Azyi 
\V'Sch'O<lnk~, a winni bę.dq sądzeni i ®sta
tecznie ukarani Równoczesnie wYd'a;a 
Rosya polecenie, celem przeszkodzenia po-
wtórzenf.a się podobnych zajść. . 

.W dalszym ciągu swej mowY Balf@ r 
nie zbyt· pochlebnie wyrąta{ si~ o Rosyt, 
·~efeyptomacylt· f'o~słe ·wYPadku, taki prze-

słał do Petersburga a'dmira·ł RożdUst\\ e6-
skL 

O wypadkach, mówił minister, kolo 
łiuil podano d·wa mzrnaite opisy. Stanęło 
na te.mi, że sprawa będzie przedłożoną mię
<lzyna:rod'ov:emrn trybunalowi rozjem ze
mu. N\e ulega naimniejSZJ;:!j w~tpliwuści, 
który z obu opisów jest praw<l'ziwy. 

Balfour wskazał na ta, że Anglia z jak: 
nahviększą skrupulatruośdą spdn!a swe o
bowiązki, jako państwo neutralne. ale dr\ ·i 
z twierdzenia, iż Hot::t rybacka może wyko
nać atak torpedO\\·y na· wojenną. fliotę ro
syjską. f''lota tai zresztą oddali!a się od 
swego przepisanego kursu o 30 mil. Bylo-: 
by więc prostem g~up.stwem przypuszczać., 
że komendant owych \nzekomych torpe
do'\\ ców właśnie wbie wyszwka1l stand\vi
S:ko w pośród flotyli rybackiej, aiby zaata
kować R.osyan, którzy z.ablądzili. Nic. 
tam ni:e bylo w cale okrętu Q.apcl1skicgo. 
Naubliższyi okręt japoński znaj{krnat s'.ę 
w&wczas w o<llegtości - 14,000 mH, a· opio
wiadaniie ros. a<lmirała jest \vynil<iern buj
nej fanfarzyi. 

Rosya przyrzekla poczynić wszelkie 
zarządzenia(,. aby podo·lmy wypadek się nie 
po·wtórzył; rząd i car wyrazili ubole·wa
rnie; rząd! przyrzekł zaptac::ć znaczne od
szkodmvani c i zatrzymać wi Vigo okręty, 
które prze\vdnie.nia s:ę dopuśdly, jak ró
wnii.eż, odpowiedzialnych oiicer6\v i 
śwfiadków. Śledz tw"-O· w.stanie zarząd'zonc 
i wszystkie oS<Oby, uznraTIJe. za wi'rl:nc, z·osta
na ukairane. 

.Z różnych stron. 
Altenessen. Zarząd chrześd3.ńskiego 

„.Gewe.rkferainu" ogłasza, re dni.a 30 paź
dziemikai zajmowa1 się zarząd: 111iepof10Zl.l
m~eniami, jakie w f{)lnie .,Gewerlderafrnu" 
\\'l}l'buchJy. Sk11tek dyiskus.yfr był ten., że 
zarzą<l uzmił za koinieiczne, iżby \.\i-alille ze
bramie mzstrzygnęto, czy godzi Się na do
tychc7,.as:ową taktykę kierownictwa ~,Ge-
1werkferajnu" i •czy nr:c należa:loby \~r<lanym 
raizie wybrać nowego zairzą<lu. Po takiej 
uchrwaJe zto.żyt p. August Brnst urząd! prze 
\v1od111icz.ącego. Aż do przyszfogo walnoe.go 
ze.bra:nia zastGpcai przev.iOdniczącegio pan 
l\<:JJrol K:iihne z liamme przy Bochum. spra
wami tej organizacyj. kierować będ1zie. 

Bruch. W niedzielę w~ecrorcm o go
d.zinie 71A wybucht Dg'iefl \\" zabuct:cwainiu 
gospc·d'arza łitilsmanna. zw:arr1;;1,g:O Tarme 
wi Peppinghausen i tak szyblro się rozsze
rzy?, nie wiele mol:na byto wyrato\v..ać. 

Borbeck. W ,klopa.Jni 1„0berhausen'" 
\VP~dł 1górnrik Otton Ii. ck> szybu i zabll 
s'..c. 

Steele. l(arol Nocker, strzelniczy w 
· k'°'pa1n1· .,Eintraicht Tiefbaru" zostar okalc
cz,o:.ny„ bo strz.at za prędko wystrzelit. 

W Wann·? z<l-e:rzyly się na d'\\'\OrCUi lo~ 
komotywai z poc'iąg·iem towarowynn. Trzy 
wagon'Y towamwe wstaly zd'ruz:g-0tane. 
PaJaicz z.ostał pokareczony. 

W Hordeł z0!:'rtaJ poświeceony tymcz3'
sowy kiościM ka:tol'kJd. 

Rotthausen. Górnik Ka.czmarczyk zo ... 
stat napadnięty przez kllku łobuzÓ\\' i z.na 
ewie poran'.ony. 

Rozmaitości. 
Pogoda w Europie od 1 do 15 lisoopa

da·. W pierwszych dniadb listopada wzma
gające się aiśniienle powietrza odJbile si~ 
pra'\vie na wszystkich barometrach Euro
py, maksimum przewiduje się W1 xachod
nichl gwberniach Rosyt Takowa zmiana 
\v1 atmosferyicznym stanie spowoduje su
ch~. ckhą i chłodną pogodę; naJwiększe 
mrozy i przymrózkt nastąpią w póhlocnej 
i '\\ISchodhled Rosyi, slabsze w zachodnU.ch 
poludnimviych gub. i w1 l(rólestwie, bk sa
mo w ,północnej Austryii, w większej czę
ści: wschodnich N'iemieei, w Skandynawii I 
w górzystych miejsoowiościach środk'owcJ 
l za~hocfiniilej Europy. W rdndaich 5--6 If.st. 
pod wiptywem cyklonu, który naddiągn.ie 
z Atlantyckiego oceanu, nastąpi zmi.ooa 
ku dW.iżystej ·i wietrznej pogodzie, tak sa
m.o pra'Wlie w cailej Europie (oprócz łiiszpa
nH, poluooiowei Prancyi i wscłro®ich 
kraJków Rosyi) a w dnru 12-13 list. ZJil'O
wu powród na mieisce d-esz.czÓ'\\· sucha, 
dcha- ~ chłodna pe.goda. 

:&:mson zacoorowat na: taką samą cho
ro~ wywota:ną drziafaniem promieni Ront
gena. która pozbawiła ~u:ż. życia jego pier
v.1S1Zeg-0 asystenta. Z Nowego Jorku dooo
szą, że skutkiem doświadczeń z promied.ia
m.i · Rontgena, ukazały si~ na dete :&f.'SOna 
liczne ran)\ na które me.etycy.na nie zn.a le-

ka?SLw'a. U~zony U\\-aża stan S\\ ój rla bez ... 
nadzicjny. 

Koszta traceuia w Szwajcaryi. - .W 
pięknem miasteczku nad jeziorem Gen:e,..~
skicm~ Morges) stałej siedzibie Ignacego 
Paderewskiego, zna1ez.iono nieda\VIK> ra
chunki kata tamtejszego, z roku 1434 i 
1435. Wygrzebat je z archiw6w m:iejskick 
w Turynie pewien uczony i oglasza je 
październikowym zeszycie Revue histori
que Vandorse. Najcieka\\ szy jest '\\'Ykaz 
kosztów. ponies;onych przy straceniu fał
szerza m-0nd Arnolda de Buissiba:lLaz Il 

L'iege, który zostat ugotowany żyv,.·cem v. 
Morges. Na tę barbarzyńską egzekucyę 
wy<lano: za koci cl do ugotowania· przestę
pcy w• \\·odzie i {)Iiw.:e 10 florenów, za, że
lazną obręcz do przytrzymy-wania głowy 
skazańca 20 sokló\\\, za trzy fury drzewa 
drzewa db podpalenia p.o<l kotłem 9 sol
dó.w„ za 4 dzbanki Q1iwy dla pole\' ania glo
wy rzecronego Arrro1da 2D s.oldó\\ , za ty
gielek do gQtowania ohwy 12 soldów, za 
przewóz. kata i jego o-sobiste wydatki 1 
ftoretll, za. świa<lectwo· 18 szlachciców, któ
rzy zeznawali· \V tym prnccsie 2 f\.oreny. 
Niepodobna wyliczać wszystk~ch cyfr tej 
krwaYtcj rubryki. Suma ~.:'.ti wynosi 20 f.t.0-
renó"\\1 6 sol<ló\v. 

Ostatnie wiadomości. 
B er J i n. R~d zakupuje 1300 koni 

dła Afryki. 
Pa r y ż. Lekarze paryscy Magn;au i 

Gamior otrzymali polecenie, aby zbadali 
stan umysłowy księżnej Ludwiki. 

Rzym. Ojciec św. zasłabł lekko, 
lecz stan zdrowia już tak się polepszył, że 
udziela p.osłuchań. 

Z o i i a. Król serbski Piotr doznał w 
Bułgaryi bardzo gorącego przyjęcia. Do 
ksJęcia czarnogórskiego wysłano wspólny 
telegram, w którym król Piotr J książę Fer 
dynand zapewniają o nfozmienr.ej szczerej 
p-rZYJazm. Książę cznrnogórski Mikołaj 
odpowiedzfał w tym ~amym duchu. 

M u k d en. Japończycy wysyłają do 
ostrzeliwania Partu Artura 50 nowych 
armat. · 

I.al en darz. 
C?.wartal", 3Jlistopa<la.. Hubert'B, Permlrri-usza, 

(Chwalisław). 

Piątak, 4 listopada. Karola Boromeusza., (Bo
romeusza). 

S ł oń c e ; wachod21i, 
Jutro. g. 7 m. 1 
Pojutri:e. g. 7 m: 3 

zachodzł1 
g. 4. m 25 
g. 4. m. 24 

S ta n - p o g o d y ; )Y e wt Grek cały dzieA 
eh łodao. W środę także. 

'l' er m om et r wskazy.wał wczoraj 12 w 
południe 6 stopni R. wył.ej ura. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
podaje do wiadomości. wszystk~rn szan. 
Roda;kom zamieszkaJem w Laar i oko.J:cy, 
iż w nied~elę 6 listopada urządzamy za
bawę jesienną z tańcem na s.a:H p. J::r„.::kens 
(Schiltzenhaus) w Stockum. Cz.toH>t\().wie 
wypłatni mają wstęp wołny. Początek o 
goctz. 4 po pot O t-czny udzia:ł s1,an. Ro-
daków prosi Z a r z ą cl 

Kwity prosimy dać znajomym 
· i zachęc.ć ich do zapisania 
„ Wiarusa Polskiego·• na 

pad i grudzień. 

list~ 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hienmt bei dem KaiserY. 

chen Postamt ein Exemplar der Zeituo.1 

"Wiarus Polski" aus Bochum {Zeitungs

preisłiste 128) filr die Monate November u. 

Dezember 1904 und zahle an Abonnement 

und Besteltgeld 1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zn haben be-.
scheinigt. 
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Habożensfwo polskie. 
Naboteństwo polslrle w Essen. 
Sposobność do ·spowiedżi św: test w 

sobotę po f:>ol. ł w niedziełę raoo. Po pot 
zaś nabożeństwo z kazaniem polskiin o 
igoitzinie 3;Y-i. w kościele św. Gertmdy. O 
ficzey udiial s~ę uprasza. 
Nabożeństwo polskie w W attenscheid. 
Sposobność do spowic:dzi św. w so

botę i 1niedZJiclG. Kazanie w niecfzielę o g. 
I! 'i o godz. 4. 

Baczność! 
Szanownym Rodakom z I(oWinghau

seni i l()lkolicy daje się do wiadomości. iż 
zostainie tu odpra'\\rionai miSya św. dla Po
la1ków przez. misyonarzy. Po-cząt~k mi
syi św. w niedzićlę 6 listopada. Pier\\-sze 
kazanie wstępne o gocfa. 60 \Yiec2:D'rem. 

Towiarzystwa po\\ i1I1ne się przez ten 
czas misyi św. po,,-strZ}'1113•Ć ·cd \\"szelkich 
z aha w. 
~~~~~-~~~~~--~~~~~ 

Baczność parafianie mcbowscy p. Śremem. 
Szanowni paraf.i.anie! U\\ia<laaniam was 

v.1szyStkich, że chorą:giew, na którąśmy 
skfad!ki zbierali, będzie wystawL-011.ia do o
bejrzenia w łierne na maJei sa1i p. Nussbau 
m(\. na d'wmcmvej u•licy, {Bahnhofstr.), w 
1nied'.Z'ielę drnia 6 Hstopa<lai -OdJ 12 do 4 godz. 
po pot„ Teraz jeszcze raz upraszam wszy
stkich! parafian, tych, którzy już: swoje 
oiiairy zkiiyl~, i tych, którzy Jeszcze nic 
nie tliali, by chorągie\v1 sobie obejrze~, g,dyż 
.zairaz: po niedzieli będzie odestana do 
Mchów, aby na św. Marcina ju.ż tam magla 
być. Stanisław Nowak. 

Towarzystwo „Jedność" p. op. św. Stani-
sława B. w Essen. 

W niedz4elę dnia 6 lisitopada br. przy
stępu1je tow.arz.ystwo wspólnie do spowie
dz.i i I(om111nrb św. Spo\Vliedzi św. będizie 
slucha~ wieleb. ks. FranaiszJrnmin Ofciec 
Brazm w ~botę już o<l godz. 4 pa pot w 
'kościele św. Gertrudy. W niedzielę po 
pot o godz. 3% będą polskie nieszpory, a 
po. nieszporach walne posiedzenie w l-0kalu 
posLedzień. Na posiedzeniu gośde miłe ·\Vi

dziani. P-O. zalahmeniw hie4cych spraw 
będzie wykta<l na temat: Wplyw klimatu 
n~ człowieka. Liczny, uld.Ziat pożąda.ny. 

Zarząd. 

Baczność! Neumilhl! Baczność! 
U\vłiadamia się szan. Rodaków w. N e:u

mJilhJ- Buschhausern i okolicy, iż Tow. 
igiimn. MS.olkól" w Neumilhl urz-ądza jestlen
ną zabawę pofączoną z tailcem,, w niedzielę 
dnfai 6 nstopada w sa:li zwy;klych posiedzeń 
u p. Eickhoff a w Neumilhł. przy ul. Knup
pelstr. Początek o goili:~ Yi5 po pot Wstę
pne dla gośc;i 75 fen., dla czfonkóiw 50 fen., 
dla 6wicz.ących 25 en. O licZllly u<lziaf Ro
daków upraszamy jak naJuprzejrn'ieL Mu
zyka będJZie 00.lpawi.ednia, a grać b~dzi'i! od 
ucha do ucha... jak nieoo.s.zcz.yk Szymamu-
cha:. Cw~em! Wydział. 

Baczność! Hukarde! Baczność! 
'Szan. Rodakom w ttU:Ckard!e i oko:li:y 

daae się dio wia:dlomośoi, iż w niietlzielę d!nia 
6 listopada r. b. odbędzie s~ mv sali p. An
d'ree zebr.ainie w celu zat"nenia ,.Solmta'·, 
:a \V'ięc da.Ibi wiara <tn sokola, nie po ma
nowca.eh ani fes tyna cru, bo Wi ,„sok:nle" tyl
ko duchw pokrzepić moiżemy. W zdrowym 
dele z.d1io.wy diuch. Da.tej do. „sołkoJa". 
'Szanownyich prezesów 1i na·cze!lników pro
szę. aby rnczyEi nas swą obecTI'D'ścią za
szczycić. Zebranie odbędzie się o 0 4 po 
pofadniu. Zwołujący. 

Towarz. św. Ant0<ni·ego w Sch0Ut2beck 
!Urządza w niadzielę dnia 6 b. m. jesienną 
zabawę z tafacem na sali p. P.ołmann, zaraz 
przy. kokiele kat-c·lickim. Poczn,tck o godz. 
4 po pcit Cz.!onkowie obcych towarzystw 
chcąc brać ud:z~a!ł \\'Uaszte.j zaha\vie,i muszą 
si ę z ustaf\\ almi przA::.dista.w :1ć . --- O.ośdc 
mile w idzian i. 1\ltrzy,11\:ę wylmna p. M. Pie
tryga z Brnchu. Liczny u<lzi a{ uprasza: 

Z a rz~cr. 

Towarz. gimn .• ,Sokół'" w I(aternberg 
donos i swym czfonkam, i:i \V nicdz::elę dnia 
6 listopada po poL o gu<lz. l ndbędiie się 
posie:dzcnie. Udzia ł wszystió.:h członków 
w zebrm1iu· jest ba r<lz.a pożąd.auy . 

Wydział. 

oooaooooocooooooooooooooooooo 
8 Szanownym Rodaczkom miasta. Ober- 8 
i ha••••k;~:~~';~m P~i~0ka § 
O i proszę o poparcie mego przeasięhiorstwa. g g Pr.qjmuję także paoienki w naukę. O 

o Jlarya 'łrnraezewska, g g OBERHAUSEN, Kni>.ppenstr. 52. o 

8c90000000 ocaoooo8 

Towarz. św. Antonłe&o w SchOnebeck 
zasyła szan. członkowi 

JANOWI KULESIAKOWI 
oraz jego oozgonne.i towarzyszce życLa 

MARYANNIB MACKOWIAK 
W i dzień ślubu dnia 3 listopada br. jak naj
·serd'eczniejsze życzenia, zdmw'ia, sziczę
ścia ·i blog-osfawiefistwa Bożego. W koń
cu wol'arrny: Mtc<la Para- niech żyje! tego 
,,·am życzą 

Członkowie Tow. św. Antoniego. 

·~--~·········· ~H~lif!ttit1.tHtH1~1tHtt~i4Ułt~~ 
Tow. śś. Piotra i Pawła w Bmckhausen 
zasyła• swemUi podchorążemu 

p„ JÓZEFOWI KRAJEWSKIEMU 
i jego narzeczonej 

pannie ANIELI GELCE 
w dzie1i ślubu 3 bm. życ~·nia zidrmvia, 
sz:częścia i blogostarw~eflstw:u Bożego. Te
raz w;ofamy po trzykro: Mtoda Para niech 
iżyie! · i „ i I ! ~. fi~ 

J. Drozdowski, przew. 

f!i~mtłHtH!t~~~*ttHł~ ~~t1t 

Poszukuje się wspó1ników 
z większem ks.pita.łam do barclzo powa.· 
źnego przedsiębiontwa. Zysk i •·y~o
kie i p~wne, - ·szdk.ie ozykn 
jest w1kle1czone• Wspólm:. i me 
będ1' w interes;e csynnl i mogl\ spokpj
nie w swojem zawodzie pozostać. Zgło
szenia. wru z podaniem sumy wkładko
wej nadesłaó pod adres: Daoptpost
JageJ'nd Bromber& F. R. M. 13573. 

O o s p o d a r s t w o. 
38.Yi morgfi, ziemia, żytnia., pszenna i b:u
raczana, 100 morgi łąki, pa!rcele. które nie 
są na tej h1potece, dom i chlewy masyW\lle, 
stodola dre\.v'trl>iana, wszystkie budynki 
przed 8 Iaty PobudowaJ11e, z wszystkiiemi 
maszynami rolnkz.emi, (sieczkar:nia, drryl, 
wailnia, maiszynai do mfocenia i śr6towtrlrjk) 
z wszystldem żywem ~ maaitwem bnl\.vien·~ 
tarzem aest na sprzedaiż. Do szkoły 1 ktrn., 
d!o miasta 7 klm. sz·osą. Cena t~oż gospo
darstwa 5000 tatarów. 500 talairmv może 
z-ostać ina hipotece. Zgłoszenia uprasza 
gościnny T.Dudziak, M!leten.cin Kr. l(empen 
il11 Posen. Stacya koliejowa Kempno w Po
zrnańskiem. 

Sposobność wyku,pienia ziemi połsld~i 
z. rąk niemieckkh. 

'}, • ~. • ' ... • • • ~ _„„ '~ ~ ' ' •• ~~ ~ ~ " > 

Wiec w Laar. 
W niedzielę. po pot o godz. 3Yi odlbę

dzie się na sali p. Wittenkamper'a wiec 
,.Ziednoczernia" w spravtach sądów proce
derowych, które się już w krótkim czasie 
odbędq. Na wiec ten zaprasra się wszy
stkich nietylko czlonków ,,Zjedlnoc~nia", 
ale w ogóle wszystkich Rodaków, aby 
mlieć sposoboość dać się na cz:fonka zapi
sać i zająć się tak ważną spraw~. jak sqdy 
procederowe. 

„Zjednoczenie uiwodowe polskie". 

-- -------·---~-------
Wiec w Obermarxloh. 

W niedzielQ dnia 6 listopada w połu
dnie po wielkim nabożei1stwie o godz. 1 lYi 
od'będzie się na: sali wdowy van den Bo()m 
w bliskości kośdola ka,tolick. wiec ,,.Zje
dnoczooia zawodov.nego polskieg-0", na któ
ryi się wszystkich czJoników i w01;óle 
wszystkich Rodaków z Marxloh i Obler
Marxloh zaprasza. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

·wiec w Marten 
W nieidziclę dnia 6 liLsoopa.00 o giod~ .. 5 

otlbędztie się wiec 1,,Zjednoczenii:a zawodlo
:\viegio na: sali p. Kortmann' przy ul. Bochum
si(.iej, Na· wiecu tym omawiane hędą 
wszelkie sprawy robocze i or.ganŁiz:acyi 
„Zje.dnoczemia". Ucziny udzial rod'alków 
por'ną<lan y. 

„Zjednoczeni.a zawodowe polskie". 

Potzebny 

gospodarz 
samotny lnb t~.>naty n& 
osobne goadodlll'i!two. 
Odpowiedni!\ kaucy~ w 
gotówce musi złotyć. 
Z gro ._.enfA nadeelaćPost
lagernd Thorn 10973. 

Kup i ee Polak 
pugnie otworzyć interes 
kolonialtlv. Szan. Ro
daków upraHa się o ła
skawe podanie gdzieby 
takowy kupić można pod 
adresem ,.Wiarus Pol
aki" w Bochum. 

'lolo Śple •u 
„Włowik' w Bttt:r 
poszukuje dyrygoentl\ 
śpiewu. Takowy winieri 
się pismiennie zgłosijli do 
'(lrzewodnlcz1'c~.go pod 
adresem 
Ant.Żo1~4dewskf, 

Buer. Moltliesk. 39. 

Banno8e Rodae„ I 
Z dniem 1 listopada 

wyprzedaję wszystkie 
sprzęty domowe. 1 sza
fa do ubrań, 1 szafa za 
szkłem, 1 maszyna do 
gotowania, 1 piec, stoły, 
łóżka, wózek dla dzieci, 
obrazy, lustra, szafki, 
krzesełka. lan,py itd. itd. 
1 mMzyna szewska pra
wie now". mało używa
na. Wtv:ystko po ce
nach prz~stępnych Wy
przedaż trwa od l go do 
15 listopada. 

• J. I wuldewłeE 
w Geleenk.-:Bismarck, 

ulica Robergstr. nr. 32. 

Posmkuję 
2 -~z.,.ladałków 

krawieekieb 
na duże sztuki i etał1t 
robotę przy wysokiej 
ze.płacie. Zgłoeió się 
można zaraz. 

.Jan Demel, 
mistrz krawiecki 

Bottrop, ul. Dworcowa 
nr. 2. 

Bruchf 

•• Gwiazdka niedaleko! 
l(ażdy, ktoby chciał żonce swe} spra. 

wić uciechę, ma sposobność zamówić do. 
brą maszynę do szycia. Od dzłś, kto się 
prrez „Wiarusa" zgłosi listownie, otrzyma 
za gotówkę 15 procent, a na wyJM3tę 5 
procent taniej. Żaden niemiec tego me da. 
Je. Sprzedaję także meble I kołowce. O 
uwzgłędniienłe pros! 

lValenty Nowak~ 
w Altenessen, Bruckmannstr. 92. 

3000000000000 oooooaooocooooog 
8 Baeznoić ! 2 
o Szan. Rodakom w Herten i okolicy do- O 

I nós~ę niuiejs~em, iż z dniem 1 listopada 2 
otwieram mta.,J o 
na Kolonii, przy ulicy Feldstr, g 

SliŁAD o 

0
8
:. 10!!!~ći.:ęd~~~!~!!~~y:~., i 

po cenach na,jtańflv.yeh, to też liczę na gorliwe g 
2 poparcie szan. Rodaków. I 
0 U 11 ł u g a a k o r a i r z et el n a. 

8 Franciszek Michalski, 8 H'ERTEN-KOLONIA, Fcldstr o 
8 lllwój do swc10 ! Swój do ••e•or 8 
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gooocoooooooo oocoooooooooooog 
2 Bacznoie ! Baczneść ! 8 
CS Szanownym Rodakom w liłrehllncle o 
R i oknliey donoszę nin·ejezam uprzejm~, O 

0 iż z dniem 15 b. m. otworzyłem tutaj 8 
8 przy ulicy Viktoriastr. IO o . 
o warsztat krawiecki 8 
I Polecam aię szanownym Rodakom do 8 

wykoRywooia ubrań, spodni/pa.letotów i t. d. o 
O podług miary, po przystępnych cena.eh, Za. O 8 dobry krój i leżenie gwarantuję. g 
0 Prosząc o gorliwe poparcie szan. Roda- 2 8 ków z KircbHude i okolicy, krt ślę się ! 
0 z szacunkiem g 

I Józef Właźliinki, g 
krawiec polski, 

0 
JUrcblincle, Viktotiastr. 10. 8 

00000000000000000 000000000000 

Brućh! 
Gdy śnieg poprusza, Niechętnie panowie wyeho
dzą bez kołu.cha, I czy .r.abawa lub odwiedzi
ny, Czy dla ciebie zbyt słoddkie god.ziny, Wezę· 
dzie przeważnie o każdej dobie, zawsze paleto
cik braciszku Rodaku potrzebny tobie l 

A zimno i tęgi mróz może być, a krawiec 
Gawron paletoty lubi szyć; a szyje je poiług 
miary. I może w nich chod.zić młody i stary. A 
wii:tc dalej bracia dalej wraz, zamawiajcie pale
toty, bo teraz czas I 

Niech spamiętają Rodacy adres t1;1 podany, 
.z gustu w całej tu okolicy znany: 
Jedyny polski skład bielizny i krawiecczyzny 

Towarzystwo św. Józefa w Hertcn 
zasyła swemu szanownemu członkovd 

Jan Gawron1 mistrz krawiecki 
w Bruchu, Ma.lienitr. 17 obokkościołakat. 

Polecam szanownym Rodakom mój bo~ato 
zaopatrzony skład różnej materyi na ubrania i 
paletoty i t. d.mam także wielki wybór 

Józefowi Kuźnikowi 
oraz j ego dozgonnej towarzyszce żyda 

pannie Maryi Wyrtce 
w dniu ślubu (3 listopada) jak najserdeczniej· 

maciejówek 
z firmy C. Adamskiego z Poznania 
bieliznę, krawatki, szelki, rękawiczki, 

ubrania do kopalni 
wszystko po umiarkowanych cenach. 

Proszę rodaków o łaskawe poparcie 
przedsię biorst\v. a 
Sw&j do sweg• ! 



mr. 254. łątek 4-go list pada 19 • 4. 

Codzienne pismo ladowe dla Polaków na obczyźnie, p .~więcone mhviacie oraz ~prawom narod~rwym, politycznym. i zarobkow 

Wychodzi COO-Ztennie z wyjątkiem ctt1i oaświątec..-z.nych. 
Przedpłata kwartalna na poczcie i u łistowYch wynosi 
1 mr. 50 fc11., a z odnoszeniem do domu 1 rnr. 92 {en. 
,. WJ.uus Polski" ~apisany jest w cenniku pocztowYm '' imię Boże za Wiarę I Ojczvznę ! 

Za inseraty płaci się za wius:z: petyto"'"Y 15 tc1l.., u 
ogloszenia zamie!zczont przed łn~eratami 40 fen. Kt 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiarasa 
Polskit-i;?O" należy trankawać i podać w nieb doklad· 

pod 1.nak1em „t. polnisch" nr. 128. ny adres plszacego. Rckooisów me Aie zwraca. 

~ Redakcya. Drukarnia. i Ksiegaruia zna.idu.ie si_ę w Bor.hum. przy ulicy Maltheserstras~e nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. --'.l...L. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
aówłć, czytać I pisać po polsku t Nie Jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem
cnrć się pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. 
Izbr handlowe przeciw nabywaniu kopalń 

przez państw-0. 

Potącz1one izby. hand~o"W--e natlrerlsko
westfalskiego obwodu przemysłowego 
WY'Sta?y do sejmu pruskiego petycyę, aby 
otlriucil wnio·ski rządu, zmierzaliące do u
państwowienia kopalń. 

Oazety centrowe występują przeciw Po
lakom. 

W „Tremonii", organie p. Lamberta 
Lensinga, znanego dożywotniego kandy-

. data na posla, oraz· w centrowej „Essener 
Vofkszeitung" znajdujemy równobrzmią
cy artykut, dlotyczący wy.borów na Slązku 
i tu na obczyźnie i stanowiska Polak6\v1 w. 
obec centrum. „Bfaty" naiJurnlni:e \v1 swój 
Z\Vo/kly sposób wymyślają na Polaków. 
Odpowiemy ·im obszerniej, dziś poprze
staiiąc na tej wzmiance. 

Telegramy. 
Pe ter s bur g. Wysyłka dalszych 

okrętów, należących do floty bałtycktlej zo
.stafu powstrzymana z powodu zajścia z ło
dziami angielskiemi. 

T o k i o. W Japonii wielki panuje za. 
pał wojenny. Nową pożyczkę, wynoszącą 
·8 milionów funtów zaraz pierwszego dnia 
niemal całą podpisano. 

L o n dy n. Niemcy żądają, aby An
głfa wydała im w Afryce wszystkich be
rerosów i hotentotów, którzy uciekli na 
terytoryum angie·lski~, ale AngHi nie spie
szno z tern, na co pisma n'lemieckie bardzo 
oburzone. 

B e ·r I i n. Zaprx.eczają, jakoby istnłał 
zamiar sp-otkania się cesarza niemieckiego 
z królem włoskim. 
poważne· budził obawy polepszył się ~uż 
znacznie. 

M o n a c h i u m. Stan zdrowia obec
nego księcia regenta bawarskiego, który 

R. z y m. Watykan pozwolił, aby ka
tolicy brali udział w wyborach do parla
mentu, ale nie jako odrębna partya. 

L ii d e n s c h e i d. Odkryto tu war
sztat do fabrykacyj fałszywych pieniędzy, 
ale po fałszerzach nie ma śladu. 

Wiedeń. Hr'. Posadowski przybył 
do Wiedn'ia i został przyjęty na audyencyi 
Przez cesarza austryackiego. 

Uroczystość 

odslonięeia pomn. Mickiewicza 
we Lwowie 

(Ciąg d1łlszy.) 

. I(iledy p.o ·przemowie prof. d'r.. Rodzi-
1 szewskie.go opa<lłai zaslona z pomnika, od
Powiedział, przy~muj(l!c kolumnę mickiewi
cowską imieniem miasta prey<l'.ent dr Ma
łachowski: 

,,Już Po raz drugi w tern samem miej
scu się zbieramy. Ze wszystkich części 
P~lski. Litwy t Rusi nadciągają rzesze 
Wiernych czdcieł.i największego Oenirnsza 
naszego narodu. Tak bylo sześć lat temu, 
W stuletnią mcz:nicę umdzin Wieszcza -
Priy DOświęceniu pomnikowego kamieJ1ia · 
~ęgielnegn - tak jest dziś w dniu ods:-0-
.ntęcia: kol·umny. Nie lwo,wska ta. d'ziś uro
~2YSfość, nie sam Lwów wznosi tę kolu
tnnę, tak samo jak nie sama. Warszawa, 

niei s3Jm Kraków. w·zniosly pomniki Ada
mowi. Cata Polska \\n całym swym O'bsza .... 
rz.e wspó!dziatala w teJ sprawie i te trzy 
miasta polskie wszystkie mając Już dziś 
pomniki Adamai, spoglądać moigą z jed'na
ki0wą dumą lrn S-Obie l rzec: myśmy ie
dno!'' 

Następnie mówca· rzucił \\I~ szerokich 
rysach charakterystykę Mickie\vkzni j,aJko 
poety, jako Wie.sz,cza narodu. 

"Adam Miclde.wicx więc to terr. - mó
wit w niej - co odrodził naród ·caty, co 
mu wskazał drogi przyszfości, co ukochal 
naród. ca1y, oo 'Objął w ram~ona. wisz.ystki~ 
przesziłe i' przyszłe je:go pokolenia, co ie 
prz,ycisnąt d-01 lona iak przyjaciel, kocha
nek. matiżonek jak ojciec. To ten~ u które
go speł'nita się ta· rzecz. wielka i prosta, że 
tak ja:k przyjaciel, kochanek, małżonek jak 
ojdeic. To ten, u którego spelnita się ta 
rzecz wi·e:Jka i prosta, że tak jak on milo
wat wszystkie 1bez 'W'Yj.ątku stany, tak i je
go ukochały po równi wszystkie ·warS:tw-y 
,ruarc-du. To ten, któremru jedynie królew
ską, cześć odldaino, g-dy jego zwlo1ki na Wa
weh11 zlloż.ono ohok królhów i łJ.ohaterÓ\\1 i 
kióremu i dziś królewską ·cześć -Oddajemy 
tą królewską kolumną. 

Wylicz:ywszy wresz:cie przyczyny)) dla 
których naród polski nietyłko uwielbia, ale 
też kocha, l'vUckiewicza, prezydent zakoif1-
czyf właściwą o•ratorską. część S'\Viojej mo
'v"YI słowami : 

.,,Oby ten wielki wieszczy -duch świa
tta i miłości ze sz:czytówi te.j kiołumny oży
wił nas i naszych potomków1 i otworzy/ 
nam si1fną aednDść narodową. skupiają~ 
w:szy:stkie żywioły w tej ~vil:'lkie!i myśli 
poety: 

W je<lności siła - w mHośd zwycię
shv10". 

„Z tą na'dziejq z tą wiarą i w 1 tej my
śli prz.yjmuję z rąk k()mitetu budowy ten 
p!Qlmnik pod opiekę i nai rzecz gmi·ny mia
sta L wio wa· z, ·czcią i p1etyz:mem, nalleżnym 
pamięci ukochaneigo wieszczai naszego". 

Nic schodząc ze stopni pomnika, p. 
pirezyd·::::n t zwrócił się jeszcze ze słowami 
publicznegoi, gorącego podzięko'\vania do 

1\,vszystbch . ty.eh, oo sprawili, że kolumna 
Mickiewkzowska świadczyć będz·ie na 
wieki o ucznciach L\vowa. Dzięko\.val 
więc prezes.owi komitetu budowy prnf. 
drowi Radzisze,x.rskiemu) czlonkorn tego 
komitettu, twórcy artyście rzeibiarzm.vi 
Arntoni.emu Popiel·owi ·i jegoi wspótpra:co
wnikom. a \v1 końcu zwrócit się do wszy
stkich przybyłych na tę urn-czystość z. róż
nych stron Polski. 

Imieniem mtodzieży przema'\viat słu
chacz Politechniki p. Stanisla\v" Downaro
wkz, <lalej poi\vitany oklaskami i w morwie 
ki'lkakrotnie przerywanej ()klaskami poisel 
Bojko wyra2ił imieniem ludui polskiego u
czmda' względem Mickiewicza. 

Zaczą,wszy·wierszem Slov;ackiego: 
J,Ojczyzno moja! igdy już nieprzytomni 
Będziemy w Tobie, ws.pomniJ' nas Ty, 

ws:porru.1 ił·, 
Wszak my z Twccjeg10 zrobiH nazwi'ska, 
Pacierz. co ptacze i p:-0run .co błyska", 
mówca' ulożyl z cyL.11tów mickiewiczo\v
skich .niejjako pr-0gram patryotyiczrny i za
koflczyl ·słowami: 

.. Tak, kochany Wieszczu. Stając z u
wiellbieniem przy Twym pomniku, zawia
dami~my Cię, iż mimo twardej doli, żyje
my, trzymają-c się. twardo i uparcie gfeby 
pradziadowskiej., siła· nasza zespala się co
raz bardiziiej Z1 silą całego narodu, .a glos 
nasz dostrai,.ai się coraz wdzięczniej z nutą 
narodową. 

Twe księgr ·zabtądzily pod nas.ze ni
ziuchne strzechy b SWl()jaka poznaliśmy w 
tych' dziełach. Lud polski garnie się gr-0-
madami pod sztandar narodowy z catn 

•świaidoml(Jśc i ąi i za.palem. ai święte Imię 
drogiej Oj1czyzny ma 1nie tylko w uście-ch, 

ale i w sercu. 
Gdybyś dziś stanąt żywy pomiędzy 

na:mi. możeiby to najlepiej pocieszyło Two
je serce., żeb:yś się przekonat iż ten syn;, 
który niegdyś byl zginął, znalazł się. 

A choć wiatr zachodni· i pótnocny gro
zi nam usta\\:icz:nie strasznem zamroże
niem, to dzięki Bogu i Twym d.zielom nie 
tracimy nadziei, że ta nasza biedna OiczY
zrra, którąś sł'usznie nazwat. że jest: ,,La
zarzem między narodami" nie zginie. 

Jedno, że Jej synów miliony przybyło, 
a po drugie, że: 

.iw Ostreubramie Marya ś\vieci. 
Dotąd: jeszcze Litwy strzeże, 
Zbiera skargi swoich dzieci, 
I zamienia1 je w pacierze!" 
Nakoniec przemawiat p. Józef Iiu<lec, 

zapowiadając zto.żenie wiefrcai ciern:owego 
ui stóp kolumny, poświęconej pamięci Wie
szcza, „.który kochał r cierpiaf za miliony, 
którego życie byio szeregiem walk L nie
przerwia.nem pasmem cierpief1". Przemo
wa t~o1 roow.cy by la bard'z-o aktuahna: 
przypomniat i S·charaikteryzowat ucisk na
rodowy we: wszystkich trzech zabornch, 
przypomniał, że ,,car" rnsyjski. w:ctiz.ąc, 
że chwieje się zbutwialy je;go tron despoty, 
rwcił setki tysięcy braci naiszyc.h na dale-
,· .Wschód}, aby tąm la.li krew'). zaścielali 

\kb$'t"r1h sw.okmi p-ola bitc.\V i ginęl'i· dla car
skiej idei podbija1ni'.1 wolnych h.lldó\v i na
rzucania im carskiej uiewoli. Ca1r pragnie 

·upuścić krwi \Vszystkim pod!da11ym i pcd
bitym lud'om, które nie m1ogą dalej zniiieść 
jego tyranii. W chwHi, gdy stoimy pod 
kołumną, Wieszcza o-dbyw.a się mobili'za
icya: pułków„ w ziemiach polski·ch L litew
skich 1 ·dziesiątki tysięcy żon, matek i 
dzieci - z rozpaczą w sercu żegnają S\\10-

kh najdroższych może na: zawsze, boi bru
talna dfof1 carska od:ry;wa kh nd pracy 
przy \Varsztacie i ptugu, ka<żąc im moroo ... 
wać lu'Cl1, który im niczego zlegio n~e zrnbil. 

„Ale lud walczy poch haslem „Gw:alt 
niech sie g\vattem odciska", a g<ly ternu 
Ludowi braknie kied'y siit do: d'aJszeó wa.flki i 
pracy, wów:cz~s. wrctzlęczną; pamięcią się
gnie do skarbnicy zapalrn, zawa;rtej w 
Twoich. mistrz.u, dziełach i znaud'zie: w 
nich zaichętę i otuchę do wytrwania \V pra
·cy dla uzyskania; wolnej, ni1epnd1eg~ej Oj'
czyziny, w której lud1 będzie miał równe ze 
wszystkimi prawa". 

Pomiędzy jetl!ną a drugą częścią prze
mÓ\\1, t. j. po mowie prez. dra lVlalachow
skieigo cdczytal sekretarz, Komitetu bu·do
·WY, pomnika p. Michał Rolle akt pamiątko
wy, sporządzony z ()kazyr D<l'sfonięcia po
mnika. W akcie tymi przedstawiona jest 
historya powstania pomnika, histmya: jego 
budowy i przedstawienie kosztów, kończy 
się zaś ten akt następująco: 

„Koszt calej bud-O\VY, wykonanc1j z 
rćY.lO\V'e.g.o granitu z lamów Provainna ·pod 
Medy.ota!nem wynosi około 175.000 kor., a 
razem z uporządkowanŁ~m przyleigitego 
pla:cu dosięg-nie 200.000 kDr. 

W dniu dzisiejszym ziściły się przeto 
najgorętsze życzenia mresz:kańc6w· m. 
Lwowa„ 

Z publicznych drobnych składek ca
leg:o narodu, za hc1jnem prz:yiczynieniem się 
Reprezcnta.cyi stol.icy kraju, stanę.ta: pa
miątko\Va kolumna,. z wiecz.nym ogniem na 
szczycie, jako symbolem tei miłości, która 
po wsze czasy og-anniać będziie potężną i 
nieśmiertelną, postać Wieszcza. 

Niech ta kolumnai będzie dla przy
szłych p{}koleń łącznikiem z przesz~ością, 
a dra wspókzesnych n~ech będzie promie
niem naid;ziei i bodźcem do czynóv.·, przez 
która droga do wolności!" 

Na ręce Komitetu podczas ·uroczysto
ścii nadeszło kilkaset depesz, których dla 
braku czasu nie odczytywano, tylko r. dr. 
Lisiewicz zanaczyl, że z różnych stron 
Polski nadesfano depesze. 

( Gią~ da~szy nastąpi). 

Kupujmy, co tylko możemy, u pol

skich kupców I przemysłowc6w. 
5TTTTF 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Potitechn·ika w Gdańsku nie ma przyi
ll10\V'aĆ ~·olaików z l(rólestwa Polskiego, 
tylko tak1·ch, obcokra}owców, którzy zJ,o
żyli egz.amin abituryenicki w niemieckim 
dziewięcioiklarowym zaktadzie naukowym. 
W in111ych razach potrzebne 1jest pozwol'c
nie! mi,nistrn i inaczelncig:o prezesa. 1„0st
mark", organ hakatystów:. wita: ten waru
nek ja.ko zape.wnien~e na przysztość, że po
litechnika gda·11ska nie będzie spcJonizowa
na. 

Gdańsk. Hojnyi zapf:s dla haikaty-
stów). Zmarły tu nie:dawruo r.a<lzca poli
c~ny Jaite zapisar Towarzysh\u hakaty-
stów 20,000 rrta!rek~ .1 

Pelplin. Trzęsieni1e ziemi, o· którem; w 
przeszłym nuimerzi~ wspomniediśmy, zaszto
nad: morzem baltycki·em w nied.zielę 23-go 
z. m. krótko prz.ecl: poluidniern. Stwier<lzlo
no na podstawie: doniesień historycz1nycn 
(Script. Rer. Pruss. III. str. 11), że w tych 
stronach w1y.darzylo się takie ziawi!Siko r. 
1303 i 1335; 24 listopadw 1798 i 15 maja 
1861 r. rzeka Pregel pod I(rólicwcem nagle 
staAa się próżną1, co też przypisy.wano trzę
si-eniu; ziemi. 

Z Piłkał nai Litwie donoszą o osobH
w~sz.em widow1isku· jakie sprawia fiskalne 
8000 mór,g wielkie baigni·s.ko Kokszen-Ba'lis 
w porwiecie pił1kal~kim. Pc<lniosi się ono 
czasanri1 d!o kilka metrów ponad ZwYkly 
swój pozi01ni. ta:k, że prz.y najwyŻSzcm 
WZ:ni·esieniu zakryte bywają zwykle w in
nym czask. i\Yidoczne osady i drzc\\'a ? 

drug;·:j pot.oiionc strony, których nie raz 
przez caly dzień w:.ctzieć nie można. Li
tewskie legendy ·opowia'Claią o tcm baigni
sikm. że \V jego wnętrzu' zamfoszkujc czarn
d!ziejb Ranaana. która swojem ziewanic1h 
O'\\~o· \\"Znoszenie wy\:V-:o.Juje. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Wiec protestujący w Czarnkowie 30-

b. m. zagai! dr. Liilsiki. prz.e wod11!c7yl ks. 
rnd'zca Szaal. Przemawiali pp. dr. D1ie111~ 
bawski, Walery Lebills.ki, Ku1ja\\ ka i k . 
Szaial. 

Przyjęto .następującą rczolucyG: 
Zebrani w Czarnkowie dnia JO paź

dziernika wiccownicy wyra~1ią jedn0tz1go
dnie przek-011anic swoje, iż \\' iabec n-0 \"ego 
c'iosu, który ze strony rządu pruskit:go 
przeli nowelę d.o prawa -0 osadnictwie spo
tkait ·naszą narodowość. pola ·y \\'S7.ystk "ch 
stanów1, rękai w rękę na wszystkich p.oste
ru.nkach żyicia pu1bilkznego i prywatnego 
ze Zid\\~oJoną enengią nad -Obroną i roz\ .,),_ 
iem narodowych i ekonomicznyd1 intcrc
SÓ\\.1 prncować będq. 

Przeciwko tej nowe.i p mstę do Bo-
ga v.·10 /ctjąc ·~j niespraiwiedJL\\ ści jako te.i 
wszystkim innym krzy\vxilom nieprzeda
wnionym i niezapomnianym, a pod zabo
rem pruskim nam zadanynii. protcstuoemy 
uroczyście, a od:pow1iemy na nią pra·cą, o
szczedności'll, wytrwat-0ścią, p{)picra'ilicm 
swołch. 

Poznań. Z kampanii rządu pm kiego 
przeciw nauczycielom Polakom mamy do 
zanot0\v1aniai znamienne fakty. Oto jak 



OOnOSZ:\ .,1\uryerowi", zakazał dyre
ktor seminaryum nauczycielskiego \\1 Ra
wiczu prepc random i semJn.a·rzystcrrn wo
góle chod7ić na i;ofsl..:!ic k::zania; g<ly siG 
polskie kazanie rozpocznie ma!ią rozkaz 
wychodz.i.ć z kośe'icla. 

Równoczcśn;-c -0gtasza ,.Kuryer" drugi 
dokumerit w tej ·sprawie, świadczący jak 
dalece sięgai rząd w sfery ·~zysto rodzinne 
nauczycieli. Rzecz ta, którą op:sal uczeń 
jedn·e.go z gimnazyów Księstwa ·w• liście 
do rcdzer1st\.va S\Vego wystoSO\\ annym, 
brzmi jak następuje: 

.. Mialem tuta1j zajście z, dyrektorem. 
Dyrektor bowiem wypyty\l„at s1ę wszy
stkich synÓ\\11 nauczy:ciclskichh Jak rczma
•wiają, \v1 ·dornu. Uczniowie z wyższych 
klas odpmviedzieli, ż.e po w·lslrn. Dy.re
ktor dziwił się bardzo, że jako sy1wwie 
urzędników pruskich rrozmawiają po •pol
sku. Wziąl kh do siebie i chdal na nich 
\.Vplynąć, iżby koniecznie zczmałi, że roz
ma'\viają '' diomu1 po niemiecku. 

Uwagi, zbyteczne. 
Gniezno. Ży.ct1 Rogoziflski, o którym 

sam'Obójst\Yic d!OU11osiliiśmy, ukrzywdzi! o
Siobyi prywatne i rozmaite instymcyc. na 
·ogólem ielrnlo 400 tysięcy marek. Tw1ier
dzą ogólnie, że suma ta będzi1e pręcfac~ w.ię
kSZ<li niż mni0.iszą. W samem Onieinie 
zarwał R rozmaitych ludzi podług pobic
żaiego obticzenia na 150 tysięcy marel\j, a 
\v tej sumie figurują polacy z. ok-olo 40 ty
siącami i to przew31Żnie piekairzc-. 

Pfytę kamie1J111ą z dawnego grobowca 
Mieczysława I. i Bolesława Chrobrego 
znalezi·c.no p•odo.bn-o w Po:znaniu przy bu
dowie mostu na Cybinie w pobli:żu tumu, 
jak donosi „P-0sener Tagblatt". Na plycie 
telj :z czarnego marmum wykuty jest miecz 
berłio i kokzan z s.trzatami. Ręk-0ikść mie
cza w poch\vie lekko zaikrzy.wiona:, :ko-frezy 
się kulistOI. Plyta tai wstail.a oddainą do 
muzeum cesarza Fryderyka. O ile przy
puszczenia „Posener TaigebL", opierająi się 
na zapisku J. N. Niemcewicza w „Podró
ży do WielkOłpolski i Slązka w roku 1821", 
że plyta ta: rzeczywiście pochodzi z d'a
wtrrego grobowca królów, - >0ka:żą się pr.a
wdziwemi, odcz:ckać jeszcz.e na.leży. 

Poznań. Ks. dr. Schm~lż. ·z pod W ro
dawia miamowa1t1y wstal proboszczei11 dy
'\vizyjnym w Poznaniu w mieósce ks. Mi
chatQIWicz.a, który zcistal emerytowanym. 

Poznań. Skazanie zabójcy. Pr~ed 
tutejszą izbą karną stawat w wbotę 17-let
nr robot,nik Stainislaw Szeiiler~ który 5 
;września b. r. iwiecwrem -bez powodu na 
;UJ1]cy Koziej u·czniowi ikupi:0ckii'emu Wtady
:sl.aW()wi KostecJde:mu przebi~ serce, taik, 
:Ze te111że w kil.ku sekundaich żyć przestał. 
Rzeczo21nawca stwien:l.ziJi obok rany w ser
CUl, drugą rnnę w glowie, zadaną ()IS.frem 
narzędzi.em. Proku1rator v. Sauckeni wy
wX>dzil, że chodzi tu o .rozmyślne skalecze
nie, które śmierć spowod!owalo i '"'nniósl 
o 2 lata \\ięzienia. Sąd skaml z.a;bójce, 

Powstanie chłopskie 
xia t1llra1n1e 

~ powieści T. T. Jeża „Hryhor Serdeczny". 

(Cią~ d:alszy). . 
- A nk, wt.JełmożnY1 painile ... My po u-

kruzu„. · 
- Co zai ukaz;, żadnego ukazu nie ma. 

J.ai wam uka:z pokażę! Kto tu -za·czjnisz.czyk 
(hersz.t)? 

Mówtl po moskiewsku. Gromada mil
cza?a. 

- Wam, sukinSY1l11\ podlecy, mierz.a
w:cy, driań chachly ! - krzyczal „stano
v.rrył' - wam słuchać, pańsz:czyzin~ odra
biać i· o niczem nie myśleć. Wy ścierw'{), 
'WY cZ'Órbany! Kto tu· zaczirusziczyk? 

MHczernie było odipowled·zią. 
- Ja was tu ... (tll' ma~kr ~ oków la

Jać począl)~ ja wa'S p}etnfami pozasiiekarx;n, 
pa.il.kam~ pozabiJam! Ej kozak\ - hu'knąl 
rękę wydąg.aijąc - wziąć mL tego maszen
nika ! 

Dwóch koza!ków poslroczyto i rzucilo 
się na1 wskazanego palcem chk>ipa. · 

W tej -chwlhi z tłumu wyswnąt sie dzdad 
z bralą brodą, rękę ku kozakom wyciągną.I 
i db-nośnym głosem krzyknął: 

- Nie rusz! 
Tym dziladem bY'.~ tlryhor Serdeczny. 
.___ Blierzcie gol - wrzasnąt ,stalr.o-

v.ry", ukazując nai Hryhora. 
Kozacy ix>sunęli sie dt> starego. ale za ... 

s~pll im drogę Iwaś. Gr9ffiada zączynala 
mruczet, a baby krzyczały. „Stanowy'' 
poczul że to nie prze»ewki, zeskoczył z 
bf:YCXkr i chwytająic za p~ri lwasia, ry:. 
kną.l:, '· . . . 

który beZltsta.nnie piabt na cztery lata 
\\iczic:1i.!. 

Y'FR'I __ --- JL =:=:• 

Wiadomości ze ~wiała. 
Z Y.!jmu prusl{icgo. P.asd fuchs, cen

trow!c-c \\'}'"Stępował ostro przeciw na<lu
życiom wyborczym \ ob~\\ odzie rzeki 

aar·y, zaznaczając. że żąJ:-iją tam, aby ro-
botnicy p.cstępo\vali pod1:1~ zdania : Czyj 
chleb jest. tego piosnkG śpiewaj. EJ.roni! 
władz kopalnianych liber~ł dr. Frie<lberg. 
przypominzjąc ·centro\\ com .i h nad1Yi,ycia 
wvborcze na Górnym Sązkll'. P.osel Pud1s 
w-odpowiedzi zazna:ezy!, że jego zarzu~y, 
odnoszące się do postępowa.nia sędz1ó '•'1 \\ 

pmcesie o nad'użyda wybN.::ze. o<l.noszą 
się glównie do tego, iż sąd W}'fazii zdanie, 
że zdaje się być właści·wcm, aby kontro-lo
wać rob{)tnikó\v1 jak gtosnią przy \vybo
rach. 

Z Japonii. finansiś [ ja ,D11s:y czynią 
już przygotowanie na nowy rnk \V{Jjenny; 
bGdą stworzone no\ve d1ochcdy w sumie 
770 ienÓ"\\r. 

Vigo. Międzynarodowa kcmisya śled
cza w sprawie. hullskiej tj. strzelania okrę
tó\v~ rosyjskich do t.odzi angiclskichl. złożo
na będzie z. ofic.er6w angiels.kich, rosyj
skich, niemieckich i francuskich 1 a zbierz0 
się wkrótce ,,,- Vig.o. 

Z AngHi. '.,'./ Londynie obrad-0wab 
przez, półtora g-0dziny narnd'a ga:binetowa. 
l(onfere.ncya, d1ociaiż d·otyczyla sporu z, 
Rosyą, nie mia!a większego znaczenia, po
,niev„..-aż omawiano tylko sprawę, kto z3stę
powiać ma Anglię w obradach komisyi 
śledczej w Vigo. 

Z Ameryki. Na żą:dani,e pre-zydenta 
Roosevelta, sekretarz stanu łfay wystoso
wa;t notę do mocarstw\, p.odn-oszą,c<i potrze
bę zawarcia powszechnyich traktató\V roz
}emczych i ut\vorzenia ro:Zl.iemczych trybu
naló\V. 

Z woifiy rosyjsko-japońskie)j. Marsza
szalek Oj1ama donosi: Slaby oddziat pie
d10ty ros~skiej zaatakmval Waitaoszan, 
ale wstał \VlTlet odparty. Srod'kowa armia 
japańska wyslalai -0d:ctzia! piechoty kiu1 Wu-
1hlll1gisum, leżqcemu w 1polowfo dr.ogi mię
dzy 1obiema armiami. Nieprzyjaciel zostal 
zaskoczy, a domy, o.bsadz.ane przezeń, zo
stafy po<l'pailooe. 

„Petit Journal" d<mosi z Laurient. że 
komendant nicntleldldeto staitka łł.~ 
widział, jak na "\\ryibrzeżach angierskich tai
d'<:rwano nabaje dfa Japo·ńczyków na male 
trainsportowce japońskie. Anglicyi pr'zYI tej 
sposobności' wcale się mvwe.t nie taili. 

General kozacki Miszcz.enko, padł' w 
walce nad rzeką Szaho. Wiadomość tę 
trzymano dotąd w tajemnicy. Jako ·na
stępcę Miszcz.enlci wymieniają g.enerala 
kawałeryi br. l(au,!barsa, komendanta 5 <J

'kręgu warskowego w Od'esie. 

- Wiaży etawo ! 
W tej chwili baby wrzasnęty. Coś one 

mówfoly, \vyrazy jakieś rmcaly, focz w od.
męcie wrzławy nie można było jednego 
sl·ówka zroz:untieć. Skutek byr ten. że eh.to
p~ rzucili się na kozaków r na „stanowego". 
Kozacy uciekli, „stanowy" został je.f1cem 
gromady. Zwi·ązati ·go pod karx:~ za
wlekli i pod ścianę rzuciH. 

Po tern latwem z,wyci~st\vie z:a~zęli 
g\varzyć i pić. Pierws·ze wXadro wódki 
ten, na którego „stanowy" wskaz.aJ. Za 
pierwszem poszlo drugie, trzecie, potem 
cZ\va.rte\, piąte. Naradzali si~. co z.robić z 
Mooka·lem. Ten i ów podchodziJ oo ruie-go, 
brnl sie w boki 1i sph1·\\rał i przemawia~: 

- Sto czartów twoją, matkę.„ hadiru- · 
ko, sobaczy syn u ! 

·tStanowy" jęczail bŁagailnjie: 
Pamitujtie, poż.aHeit1~, ojoowie rodze-

ni. 
- Ta, co. .z nim robić? Nie utopi<ć, 

an!! powłesić. Wootę psiawiara zanieczy
ści, i powroza szkoda. 

- Ej - odezwat sirę jeden, trochę pod
ohnii\elonYi - wyrznąć mu na szyi 1rołtrrierz 
czerWOlnY· i puścić„. Niech idzie: wystra
szać innych Moskali. Pomyst ten podobał 
się wtiełu.. Bralkowialo jeno noża odpowie
dniego; maliazll się atoH odlamek kosy, na 
brzytwę wyostrzony i· z tym instrnmen
te'm ch~opu zabrali się do Moskala. ~Sta
'110Wty" v,;:rz.eszczal w n!.ebogł~sy1, o Htość 
błagaiąc. Nic nłe pomagato. Ponieważ się 
sza.rpał, kilku chłopów siadlo na n~m, do 
ka:rkw za§ dego wZJiąt sie teni. który, gdy 
bydlę roechnie, z padliny skórę zdq}lnuJe. 
Moskał ryczal, ten krajaJ, z tylu zaczyna
jąc i do. gar<Nai zachodząc. 1( rew broczy. 
la. Operator skór~ narzynali w poprzek, 

Z różnych stron. 
Bochum. Szyb I. kopalni „l(onstan

L:n" stan1~ na pcvden czas z powodu- Po
trzebnych reparacyj. Górnicy zostaną 
przez ten cz.as \\r sąs;ednich kopalniach za
trudnieni. 

l(astrop. \V kopalni ,,Graf Sch:werin" 
zosta.i górnik Sauer ckaleczony. Spadły 
.na niego kamienie. 

Bren~hede. 06rnikcm kopalni „Ber
ne.ck" oznajmiono, ·i:i z końcem tego roku 
kopalnia ta zamknięta zostanie. Taki sam 
los mai spotkać kopalnię ,,J ufius Philipp". 

Linden. W kopalni ,.Baaker M.ulde" 
wybuch{ pożar i miszczyt część zabudo
wali. PrzepalUa się też lina u kosza:, który 
wpa<ll do szybu. 

Rottitausen. Tutejszy .sze·wc Sicper 
obwiesił się w sąsiedlnim lasku. 

Do agitacyi, aby Rodacy ·czytaH pc1lską 
gazetę nigdy nie jest zapóźno. N~ listopad 
i gmd'zie'l'1 \\"ciąż jeszcze można ,Wiarusa 
Polskie.go" zap·isywać, to też sp.odziewamy 
się, iż nasi szan. Czytelnicy i nadal' przy 
krui;dej sposDbności zdobywać będą ,,Wia
rusowi Pols.kiemu" nowych 1czytelnikó\\r. 

Karr113p. W koks0wni kopalni „Ma
thias Stinines" wyibuchl p{)far i wyrządzi! 
dużo szkcdy. 

W Horsthausen odbywai si.ę obecn1ie 
Misya1 polska. 

Nowyjork. W kopalni „Auchinlow" 
\\1pad~ k-0s·z. gwałtownie do szybu, przy
czem 18 górników śmierć znalazto. 

Osf ai11i~ wiadomości. 
Vigo. Okręty rosyjskie nagle ruszy

ły w da:!Szą podróż, co wywofało nie małe 
zdzliwienfo. 

Ta n g er. Oficerowie rosyjskiego o
krętu wojoonego „I(amczatka" ·zapewniają, 
iż rzeczywiście przez dwa torp.edowce za
czepieni zostali. 

W i e d e ń. Donoszą, że przeciw kró
lowi serbskiemu Piotrowi knują spisek ży
wllołly mu nieprzychylne. 

M a dr y t. Rząd hiszpański chce za
kupić 12 krążowników i 12 torped{)wców, 
które służyć mają dn pełnienia straży, ood
br~nej. 

W i e de ń. Ojciec św. Pius X. na po
słuchaniu, Jakiego udzJielił cedaktorowi 
„Wien. Allg. Ztg." oświadczył się ·za usu
nięciem pojedynków, przeciw którym w 
odpowiedni sposób wystąpi. Ubolewał też 
Ojciec św. nad wojną rosyjsko-japońską i 
wyraził zdz.iwienie, :re cywilizowane mo
carstwa oboiętnie patrzą na urządzenie ta
kich gromadnych mordów. 

lialeodarz. 
P.iątek, 4 liatopada. Karola Boromeusza, (B-0-

romeusn ). 

ażeby l.atWiej mu1 byloi następin~e odedrzeć 
takową. Niespod\.ziewaruiz zjawjla Się po
moc dla :tsta:nowego" "\Vl -0sob1.e ttryhor.a. 

- Rzućcie to:! - krzyknął starzec. 
- My tyl!ko wyrzynamy Moskak>wi 

na szyi czerwony kolrnŁerz. 
- Rzućcie to - powtórzy[ groźnie 

stairzec - rozwliążde Moskala i ta niech 
idzlie do łichai. 

Talkie to były początki mchu chłop
Skiego. Lud występował przeciw popom 
urzędnikom, przeciw rząd'O'Wi: moskiew
sk1iernu. O uk~zie jui później nie mówiO
no wcale. 

,.Zahuczało nai Ukrainie. Szlachta 
chronJila: się d:o .mfa'St; nie rozumiejąc w 
iprzełękinier!lh1· znaczenia rO'.cruchów, sze
rzących się na ksztailt poram. Gromady 

·wy.stępowaly jedna: po drugiej, zbierając 

się W1 kupy ogromne, za:ldadają:c obozy i 
obradując. 

Chtopi nie miel.i broni, oprócz. włidel, 
koo i cepów, aile i rząd' nie mi.al dostatecr.
nej !kzby wdiskai oo stłumienia powstania. 
Gdyby szla~hta polska polączyfa się byla 
WÓWICZ.a!S z po\Vistańcaimi~ gxiyby P'OPI"O'Wa'-

d'Zita te groma'd-y, Moskale musieliby się 
by.li wynieść z Ukrainy i z Polski. Lud 
to rozumiał. sami chlopi prosili pairr6w: 
„My stroju (porządkui ·wojskowego) nie 
znaimy, wy z.nade. PrzyJ<l:źcie do nas, ·prn
\V'a<l".tei e nais, rozkazulioi:e. su~ jest, rozu
mu nie ma". 

Niestety i panowie połscy nie midi ro
zumu polityczn~ który by im wskazał, 
że w chwUi takiej z lu<lem iść powinni. 
Niektórzy tylko - k:iUru zalledwie - dlo o
bozóW1 -chtopsklJch poszli". 

Tymczasem Moskale ze strachu ochło
ru:U. r · Bojąc się uderzyć '9r~prost na ku.py 

Sobota, 5 listopada. Zacharyas za b., Emer;.'(. 
(Bo g11sł :n'f bł.). 

b ! o ń c e ; wt1<:hodz1, 
Jutro. g. 7 m. 3 
Pojutrze. g. 7 m: 5 

Stan pogody; " Vte 
chłodno. W czwa.rtek także. 

zachodzi, 
g. 4. m ~ł 
g. 4. Irt. 22 

5rod~ cały dzit~ 

Te r m om et r wskazywał wczora.j 12 11 
południe 8 swpni R. wyżej zertl.. - w 

Robotnioy Polaoy : 
Otrzymujemy z prośbą o zamieszcze. 

nie, co nast<;puje: 
Gd'z:iekolw•iekbądź się rozejrxymy, 

czy to w n:iszcm na3bliższem otoczeniu, 
czy też dalej pomiędzy posz.czel,gólnyn1i 
sta:nami i warstwami spo{eczcfistwa, lub 
nawet narodami, wszędzie spostrzeżemy 

wybiitnie się zaznaczaiący I.J'OPęd oo ze. 
spalania Slil. do łączności:, by ws:pófnic do. 
piąć tego, do czego siły }ednostek nie 
starczą.. 

WJdz'imy obecnie Angiię połączoną 
sojuszem z J aponiąi, R.osyę z f raincyą, Nie. 
mcy z Austryą i Włochami. Każde ż wy. 
mienfonych pafJstw tworzy samo w sobie ' 
wie1ką potęgę, a jed'nakowoż łączy się z 
inniem, oo zawsze dwóch więcej zdzia~ać 
może jak jeden. 

Tę samą dążność lączenia si~, co u 
narodów, spostrzegamy także Pomiędzy 
stainami posz.czególnych społeczeństw. 

Duchowh~ństwo zaiwsze tworz.ylo je. 
dną całość, broniącą 1nteresó:w Kościola, 
stąd jego wielka władza i poważanie. 
Wlaśc!iciele zi-emscy są silnie zorgwniz-0. 
wami i w pai1stwie pmskiem wywierają 
ze wszystkich stronnictvv" najsilniejszy 
wpływ na rząd. Polącze.rui wla:ściciele ziem 
scy wymogli oo rzą<ltu nową taryfę. cetną, 
która u·stcvnaiwia wysdkie cla nai zboża za. 
grankzne. Osięgli oni, że cena zhoża1 kra
jowego pójdzie w górę i zysk rnajętrLych 
wlaścicieli ziemskich będzie jeszcze wiek· 
szy. 

Stawne byly w wiekach śred:nich wfo. 
skie 1i północno-niemieakie związki ku
pieckie, które taką wspólne.mi silami ztlo· 
byly sobie potęgę, że nieóedeni monarcha 
przed nami glowę chylil. Owe stare zwią
ki zniklY\, ale w ich miejsce powstaly nie· 
mn~ei' potężne związki kupców. t przemy
slQ'WlCów, tak zwane syndykaty, trusty i 
kairtel'e. 

Narody spoleczeństwa i stany po
szczególne łączyly i łączą się 1i wiedzie slę 
im coraz łepiej. Tylko jednemu stanowi 
wiodło s.rę zawsze źle i wledizie się obe· 
cnie nad'gorzeL bo dawnJie:i o lączności 
stan te111 nie myślał, a i teraz rnafo jeszcze 
o niei pamięta. Stan1 ten najbiedniejszy i 
nia&niesz:częśłlwszy tworzyde WY,, bracia 
robotnicy. 

Luzem chodził robotnik wzgardzony 
i wyzyskiwany przez wieki cale, gdy in· 
ne stany wspóine:mrl silami coraz większe 

chlopskie, umyśNH wci4gnąć ie.w, ·za.sadz· 
kę. W ncljwiększym obozie pod! Malo"\\raną 
ze'bralo się około 5000 ludzi. General, do· 
\V10ld.12ący Moskalaimhr wez.wal po\vs.tań•cÓW 
żeby przyszlr do mias.teczka: Korsun~3J i 
przedstawili mu: s...voje żądania.r bo on ma 
pełnomocnictwo odi cara. Chłopi, nie prze· 
czuwając zdra<ly:, ruisz,yli gromadnie i usta 
:wHi się prz.ed' pa~acem. 

Wyszed't do nich p:u~ko-w'nLk iam®rm
ski, a jednocześni1e z. z.ai palacu wySiuinąl 
się odldZiial wMatów moskiewskich i sta· 
nąir frontem do lu-du. 

Starcy, z tlumUJ '\\rystą.p1iJi, Uum calY 
.inarprzóci' się podał,, lecz się, powstrzyma!, 
widząc pu~kowinikai, clQlfafącego się tyle!ll 
i slyiszą>c go krzyczącego : 

- Stać! Z mieisca się nie ruszyć! 
Zatrzytmaif się Hum, a z. nim i starce, 

ale pllifkownik krzyirnąt na nich: 
-Nu! 
W ów.czas Hryhor wysunął się rezołul· 

nią) wstaWtiając towarz.yszyi o :kHkai ·kfO" 
k6\v1 z.a sobą, podszedł <ba ipułkownik:i: 1 

stanąt przed nim z miną butną, z. ·dumą; na 
czole, tak ie żandann, jakby zmieszanY 
powagą dzia<l'a, uswnąl się, nieco w tył. 

- Czego wy chcecie? - zapyial pt1l· 
:kowinik. 

- Cego: my: chcemy? Cz:y wy te~ 
nie wPecie? Czy odl nairodu nie chodz1ll1 
do was ludzie z pokłonem? z dobrem sło
wem? Czyi tQ my 1nfo proskM ! 

- UlcazUJ nłe ma źa<lnego.„ - przet· 
wa.t pułlkownik~ I ' 

Na oo nam ukaz. teraz! . Gromada u~ · 
dzila, a oo gromada· u:ra~, to wy.2X:lj idirł 
niż U'kaz. 

". 



bogactwa gronradziily i coraz lepszy, przy
jemniejszy zdobywa~y sobie byt. 

Kto więc z Was bracia, roootnicY:, pa
tr3y choci::ti tylko prze.z chwilę uważnie 
na rozwój życia sp-0lcczneg0!, ten ni~wąt
-vJiwie sobie powie: „Jeżefi in1Je stany 
przez takie zespalanie sil, t\\»orzenie je
dnej calości, czyli <Jrganizowan:ie się, d-0-
~ h-0dzą do wynikóv, najpomyślniejszych, 
to nam, robotnikom, nic więceii na sercu le
żeć nie powinno, niczego z większą ener
g~ pragnąć nie. JX)'\V:iinniśmy, jak właśnie 
takiego połączenia się czyli zorganiwwa
ma 'vszystkich robotników Polakó\\. Po
nieważ zaś inne stany na tem po-lu już bar
d;zo nais wyprzedzily, więc tern więcej si
ły nasze w tym kierunku wytężyć winni
śmy". 

Do tak'i~go \rniosk11 każdy natychmiast 
da clw dz i. 

Cóż to jednako'\rnż kst za s::a, która 
zbl'l:ia i lączy stany, spoleczci'istwa i p:af1-
stwa? Oto nic inne.go, tylko wspólny cel. 

Rosya jest również nichezpieczną dla 
Japonii Jak i dla Ang!H, która posiada w 
Azyi ogromne i bogate kraje. By więc Ro
syę zgnieść. , Łączy s G Aniglia z J ap0nią. 

Wszyscy nicmi~c2y właściciele k<>palf1 
połączyli się \V tak zwany syndykat ·wę
glowy. Z nikąd iną<l- większej ilości \Vę
gla w Niemczech kuvić nic można jak o.a 
syndykatu.. który może ustanawiać m swóJ 
węgiel takie ceny, iakie chce, ho wiie, że 
'1~11 w kraju żadna lronkurencya nie zagra
ża i Z\V2.żać tylko chyba będzie na zagra
nicę. TyHm1, by osiągnąć możkwie naj
wiGksze zy:ski, zorganizmvali. się wlaś.ci
ciefe kopalń i myślą b';;z:ustannlie nad środ
kami i dr.agami· prowadzącemi do tego ich 
wszystkich łączącego celu. 

Robortnik chodzący luzem, niczmgani
.z-0wany, z.a co za to sprzedaje S'\\'lOją pracę 
i zdrowie, slowem siebie sameig-0 kapitaM
cie-przedsiębiorcy: kupcowi lnb przemy
slmvi, bo w innym razie zm3!rlby z glo<lu. 
Ta praca, to z<lrowk, to zdrowie, które ta 
praca rujnuje, fo przecież jedyny majątek 
robotnika, to cale jego bogactwo. Sprze
dać ~e jaknajdrożei, jak najkorzystniej, to 
jest głównym celem po.lącz;onych rabotni
k6"11, o to ma się starać organizacya who
tnicz.a. 

.l(apita:listai, kupiec, przemysłowiec, ba 
państwo cale z pracy tego robotnika żyje. 
Jcżefa więc robotnicy wszyscy polączą się 
w swych organizacyach, jeżeli z nikądinąd 
mbotnika dostać nie będzie można, jak od 
'<>rgainizacyti robotniczej, tedy ten robotnik 
nie będzie potrzebowal pracować ia co za 
to, lecz on sam będzie ustanawiał warunki 
.pm.cy, a kapitalista kupiec i przemysło
wiec Uidania tego robotnika spehli ko
·niiecz:nie, bo z. robotnika on żyje a z.niikąd 
inąd go nie dQstanie.. 

Zaitlem robotnilm Polak~, wstępuj do 
twej orga.nłzacyi mhotfilczei. która do celu 
tego dąży, ai .j:est nią ,,Z,iednoczen1ie zawo
dowe polskie" z siedzibą w Bochum. Dla 
nikogo innego, tylko dJla Ciebie, dla Twodei 
.korzyścli, brade robotnikrn, jest ta orgainiza
cyai polska, przez robotników stworzona i 
.1'rzez robotników prowadzona., więc też 
sam sobie i irunym sz,kodę wyrządzasz, je
ieżeli do organizacyi. tej nie wstępujesz. 

Mamy rozmaite towarz~stwa poPity
czne. z:aś „Zi'ednuczenie ·zawodowe pol
~kie" nie jest stowarzyszeniem politycz
nem, tecz stowa:rzyszeniem zarobkowem., 
które pracuje n.ad poprawien!iem losu ro

. botnkz.ego. przez stararuie sie o większe 
zarobki i ochronę zctrowiai robotnika, przez 
szerzenie oświaty, zawodowej i ogól
. nei, przez udz1elanie rad, pomocy prawnej 
i \V'Sparć pośmiertnych. 

Mamy 1niestety takich niby Polaków. 
kt'6rzy nieufoi w siły wlasne imi pomiędzy 

· robotników niemców i wstępują do związ
ków niemieckich. Dla praw<lziwegG Pola
ka iest tylko jeden związek zawod()\VY 
.Zie-dnoczenie zawodowe polskie". 

l(obotników Polaków rest taka groma
da, że jeżeli si~ wszyscy połączą w ~,Zje
<Cln<x;zeniu· zawodowem polsłGem", to ono 
POtęgą swoją przewyższy związki niemiec
kie, które nawzajem si~ zwakzaiją ku v.-iel
kie.j radości kapitalistńw. 

Odezwa ta niechaj Cię, robotniku· P<J~ 
laku., nakloni, byś polączyl się z braćmi 
T'W)'mi w »Zjedooczeniu zawod-0wem pol
sltiem", które zgromad~ilo już pod swym 
sztandarem przez niezu'Pelme 2 lata prze

r· 'Siło IO tysięcy robotników. 
.,Zied'noczenie :zawodowe połskie" ma 

I 
5~e biuro w Bochum ~rz_y ul. VMUme 

ił .s~. 16 ·i • tamdotą-0: wysyUłć ·należy ~el
kte za.pyta:nia. Ta nasza polska organi2a
ązai 1robotnicza czyni WSZY;Stko, oo tylko 
„Obotni'lc<JWł .. na k.ot~ść wYiść J los Jetto 

poprawić.może. Urządzilo zatem ,,Ziedno
czeme zawodowe polskie" biuro obrony 
prawnej, (przy Vidume Str. 16), w którem 
urzędnik <>bezncJny najdokla<lniej z wszel
kiem1i ~µrawami rorotniczerni udziela rad. 
wykonuj·.; wmoski o remy i wsparc:a n:l 
wypacle:.;: choroby, nicszczQ ~cia i kalect\ ·~ 
i przcprow2.dza spr::m ę clanyn, ra.z:e 
przez \\'SZYStk.i~ instanc.:yP. I3~uro obrony 
prawnej pomaga także cz!onlrnm ,.Zjcdno
czcnl!a zawodo\vego pDlskie~o" we \\·szei
k.ich innych sprawach z na:lepszyrn slrn ~
kiern; czyni podarnia do wk,d-z wszel1dch. 
gdzie tego okaże s!ę potr7.cba, i stara s;e 
o większy zarobek i krótszy czas pracy. 

Dalej otrzymuje kc.~żcly c.z!one;.;: c0 mk
siąc zupelnic darmo gazetę zwic.tzku wy
chodzącą pcd' tytu.lcm „Z.i2dr:.oczcnie". 
Prócz tego udziela się wsp; rć na pcf~rzeb 
każdego czlonka luh ieirn 7..J) :r~;: n•1 ońt ro-
11.u ua.1e-icnfa do ,.Zjcdnoczcrib zaw·odo\ve
go" 30 marek, po roku 50 marek. 

Za wszystkie korzyści te plac.i się 
wstępnego 25 fcnygów i później skladki 
50 fenygów na m: csiąc. 

l(ażdy robotnik Polak \Vinien być 
czronkiem „Zjednocz<!nb zawodo1vego pol
skiego". 

Rodacy„ którzy należą d;) on.;anizacyj 
niemieckich, powitmi z i ~ icłl wystąpić a 
wstąpić do „Zjcdnoczcr:ia zawodowego 
polskieg"o", a jeżeli s~ wyplatni i byli 
członkami 1póJ roku, otrzymają 30 mr. na 
pogrzeb, a jeżeli byli rok c:::lonbmi w nie
mieckiej ()riganizacyi, otrzymają 50 mr. na 
koszta pogrzi::b:1. \\'s t ęr.>trJ:~c do .,Zjedno
cz:enia zawodoweg·o polsk:ieg<J'' w,inni 
czlonkowie obcvch mganizacyj przedl-0żyć 
ksiCłiŻkę kwit<Jrwą. 

&iabozeńsfwo polskie. 
Brucklta usen . 

Nab.ożeli.stwo polskie cdbędzie się w 
piątek wieczmem o g-oid'z. 8. I(azanie wy
glosi1 1nisYonarz polski. O Piczny t!dzial 
l~·oda:kó\V i· Rodaczek z. Brucklmuscn i o
kolicy w nabożeństwie uprasza: się. 

Baczność! Bochum~ Wieme'ibausen ! 
W niedzielę dnia 6 b. m. 'O go·dz. 5 Po 

pot. ()<lbęd:Zie się roczne walne UĄbranie 
.l(ola śpiewu„ na! którem będz:ie oglosz;ony 
stan kasy. Prosi się członków jak i gości 
ażeby się jak najlicz,niej zebrali„ poniewa.ż 
l:Jędzle także obór jednego z zarządu. A 
więc jesz.cze rnz proszę szan. cz.lonków, 
a.żeby się z letargu· zbudzili i nie d'ali pod
upaść tak śl'icznemu· śpiewu polsldernu. 
Za·rzą<ll wienien się pót g-0dz:iny prędzej 
stawić. Z a r z ą d. 

Towarz. św. Augustyna w Rotthausen. 
Miesięczne posicdizenie odib~dizie się w 

niedziefę 6 b. m. 'o godz. 4 po poi. O licz-
ny udział prosi Z a r z. ą d. 

Koło śpiewu 0 Wanda" w Distełn. 

Przyszła lekcyai śpiewtu odbędzie się 
W1 niedzjelę d'nia 6 liS'topaida: o godz.. 117'2 
W1 poludnie. Dalej. dlonosi się, ii mamy te
raiz. nowego d'yrygenta p. Pietrygę z Bru
chu. Zatem uprasza się wszystkich czlon
kówi o Hczne stawienie się. Goście: mile 
wid'ziani. Cześć polskiej p1eśnii. 

Zarząd. 
-

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
Donosimy czlonkom i tym którzy się 

chcą d'O towarzystw.a zapisać, i2 zebranie 
nadzwyczajne c<lbędzwe się 6 Hstopada: o 
godx. 4, a nie 13. Z a rząd. 
-·-----·-------------
Towarz. glmn. „Sokół" w Bruckhausen

Marxfoh. 
Zwyczadne zebranie odbędzie się w 

niedzielę 6 bm. o godz. 2 J>O pol. O liczny 
udzial prosi Wydział. 
--- --~----- -

Koro śpiewu „Chopin" w Bochum V. 
(Hołstede). 

Szan. ·czlonkom daje si~ do wiadoma
śd, iż. \V1 nie<lzielę dnia 6 października po 
obiedzie, o godz. 03 od'będzi~e się lekcya 
śpiewu. Szan. członkowie powinni s:ę li
cznie i punktuafnie stawić dla tego, iż sala 
o god'zinie 4 jest zaję:tai przez, inne tow. 
O li'cz.ny ud'zial i pu·nktuiaLne stawienie się 
·uprasza się. Cześć pieśni polskie~'! 

' Z ar z ąi d. 
-

To warz. św. Józefa w W attenscheid 
ozn~mia swym cz.tonkom, oraz RodaRom, 
iż w sobotę prz,yhędzie ksiądz polski. W 
niedziele przystępuje· towarzystwo w<spóJ
nre oo KomunH św. na dnl'giej. Mszy św. o 
godz. 7. Uprasza się przeto czł?11kw .o 
jak na1Hczniejs:z;y u'dziat - l(~an1e poISlne 
w nied'.zielę o godz. 11 i po . J>Oł. o godz. 4. 

: - . . . . ... ,' . ' z..a. t' z ą d .. 
·'-; " '.;:: ł , .·-' <# , . .-. .• 

Koło śpiewu „Zgoda" w Witten. 
Przyszte zebranie odb~ic się. w inie

dz;eJę dnia 6 b. m. o godz. 2 Po obiedzi , 
na której prcsZG \\·szystkich czlnnkó'\\" sta
\V;~ się jak najliczniej, gdyi z. IXl\\OOU 
zmiany miejsca ,teraźniejszego przewodni
czą~ego będzie obrany no"''Y pru:wodni
cz~1cy. Będą iakż,~ obrazy do odebrania, 
które wykonaJ p. Pierzchalski z Wattcn
scheid. Szan. p. St. Picrszchalskiemu za 
tak ladnc wykon~nie obrazów składamy 
serdBcznc „Róg zapłać". Cześ..; r.r0l'kiei 
p. śni! z~1rząd. 

Bacznoś·5 ! Zmiana! 
Towarz. św. Barbary w 0.tre.rhausen. 

MiesiQcznc zcb-ranie odbędzie sic w 
niedzielę d'nia 6 listopada o ;godz . . Vi 12, za
raz po wielkim nabC'że(1st\.vie, i to z te.go 
powodu, iż w Oberhausen \V tą niedzi,elę 
o god1z. 5 po po!. rczpo.cznic się misya św. 
dla P{)liaków w ko.śc i ele Najś\\'. Mary! Pan
ny, a trwać będzie. do inie<l!zieli 13 listopada 
po p.oiudniu. Szan. Bracia, chcąc mieć 
iczas wolny w czasie misyu św., mu1simy 
sprawy towarz.yskie załatwić tydzień prę
dzeó, a ponieważ dużo i wawych spraw 
1est do załatwienia, przeto liczny 1Udzial 
czt-0nk6w jest pożądany. Goście mile wi-
dziani.. Z a r z ą cl. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Hauk.au. 
Z powodu rnczn:cy Tow. św. Józefa 

\v~ lforsthausen dnia 13 listopada, w której 
towarzyst\.\·o nasze 11-dzial bierze, odbę
dzie się: miesięcz.n~ zebranie tydzie.11 prę-

1dze;t, to jest dnia 6 listopadai o g'°dz. 04. 
Przyjdą, ważine sprawy po<l' -0brady, więc 
lkzny udział p.ożądany. Zarząd. 

Towarz. św. Aloizego w Kottenburgu 
donosr swym .czfonk-0m, i wszyistkiem Ro
dJak>0m z l(ottenburgu i Rauxel, iż przy
szte zebranie -odbęd·zie się w niedzielę, dnia 
6 list<mad3! o g·odz. 3 po pot, \VI lokalu p. 
Rienhoffa. Na powyż.sz.e zebrani·e zaprasza 
się wszystkich czlonków, ponieważ będ'ą 

sprnwy tyczcice si.ę gwiazd.ki obrad:mvane. 
Uprasza ·się Rodak6w (ojców rodzin), aby 
na tem zebraniu, poda:H liczbę swych dzia
tek. Rodacy, którzy Jesz;cze nie są w to
warzystwie, a chcieriby się dać wpis3.Ć do 
tow-:arzystwa, prosimy, abY\ na zebranie 
przybyli i dali się wpirSać na czło~ków 
Twwrzystwa św. Akjzcgo. O licz.ny ll-

dziat w zebrariiu uprasza: Zarząd. 

Towarz. św. Antonieigo w Essen-West 
(Pmhnhau'Sen) 

P-Odaje do wiadomości swym. cwnkom, iż 
w1 n~-eidziclę 6 listopada o godz. 2 P'O pot 
od'hędzie się zebranie. Uprasz.a się \VSZY

stkiich czkmków, ażeby siQ jak jeden mąż 
stawili. - Zarząd i rewizorowie kasy u
praszai się, aieby godzinę prędzei się sta
wili. 

Oznarlmia siQ zarazem wszystkiem !(o
da.kom w okoli-cy frohnhausen, iż w nie
dzielę 13 listopada! urzą-0.zamy iesitmną za
bawę z tańcem, na którąi szan. Rodaków 
jak ·najuprzejmiej zapraszamy. O liczny 
udziat w z:ebraniu jako też w za.b.a.wi·e prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. 1'\ichała w Bruchu 
odbę(tzk w niedzielę d'nia 6 Listopada o 
godz. 4 po pol. tegoroczne walne zebranie. 
Porztłd'ek zebrania: 1) Sprawa wnlnegv 
wsparda chorych, 2) sprav.10z.danic docho
du i r-0zchndu1, 3) obór komitetu do walne
go! zebrania, 4) obór nowego zarz.(ldu. O 
punktualne stawienie się \vszystkich człon-
ków prosi Z a· r z i:i d . 

Uwaga: Posiedz.enie zarządu o zwy
ldym ·czasie, tak samo chon:iży i asy
stenci wi'nni się sta\vić. 

fr. Jana.sik. 

Towarz. św. Jana Nep. w Hombruch. 
Od 2 do 9 listopad'U! mamy polskiego 

spowiednika. Sz.an. Rodaków proszę, aby 
jak najlicz.niej siQ z-gromadzili na k:iżde na
bożeństwo do świątyni. By nikt nie mó
wit zaś że nte mieli pofskiego księdza. 

Pi~rwsze nabożeństwo z; kazaniem w 
środę po pot. o godz. 7. Proszę o jak naj
bczni-ejszy udziat. 

Wal. Graczyk, prxew. 

Tow. św. Stanisława B. w Hattin~ew 
donosi S\ 'YW czlonkom i Rodah."1Qm~ iż. to
warzyst\H) przeniosto się do łiatting:~ do 
lokalu p. Steffen. dawniej Ripp, łiegerstr. 
Roda y, cckniicie się z tego letarg-u i d~j~ 

le się zapisać do tm ·arzysn „a. L~~1e! 
nam z~ sw·nimi pogawędzić. jak .vc.b1a.; 
nosy do obcy h. Jeszcze raz. wolam <lo 
'"as drodzy Rodacy, pokażmy, żeśmy P-0-
lakarn.i-katolikami. wierni synow·e K<Jśc i o
!a katolickit:go. Piern·sze z~branic odbę
<lzie siQ v niedziele 6 lisropa<l:t po pot. -
Goście. mile widziani. 

M. R'.ltaj ·~zak .prz \\ \.,<l:!1 . 

Tow. gimn. „Sokół•' w Liitgendorhmmd 
Przyszto zebranie odbędzie s:ę. · nie

dzielę dnia 6 listopada zaraz. po mbo-że1i
stwie o godz. 110 przed polndniem„ Ucz
ny udział druhów pożądany. Goście mile 
widz·iani. Czołem! Wydział. 

Tow. gjmn. „Sokór~ w Rotthausen 
odbędzie swe posiedzenie i ćwiczenia gi
mnastyczne. w· niedzielę 6 listopada. z 1>0-

wodu uroczystości Kott\! śpiewu ,,łiarmo
nia" o godz. 2 po pot. w 1 lokalu p. Emih 
Schmitza. Uprasza się szc.n. druhóv. o 
punktualne sta\\ ie-nie s!ę. Po ćwicze1niach 
bierzemy udziat w moczystości Kota: śpie
wu „,lfarmonia". - Dziękutiemy zarazem 
srnn. druhom. którzy licznie się stawili n:i 
naszą zabawę, a szczgólnie gniaz<l'.om z 
KMernberg, Gelsenkirchen. Stecle. Giinnig
felld! i Schonnebeck. Rodacy, którzy. dali 
się z.a.pisać do 1nasze1g-o gniazda, podczas 
zabawy raczą się wszyscy na posiedzenie 
stawić. ,, O liczny udziat tak druhów Jak i 
·gości up msza się. Czolem ! Wydział. 
. 

Towarz. św. Józefa w Horsthausen 
urządza: w niedzielę dnia 13 listopada b. r. 
8 rocznicę istnienia swego, p.ołączoną z 
koncertem, <lekl'amacyami, śpiewem. o,raz 
teatrem p. t.: ~,Czarodziejski sto.liik.". 
Wstęp dla; czto.n•ków 30 fem., dla gQści 
przc<l· cza.sem 50 fen .. przy kasie 75 fe~1. 
Zaprasza się uprzcjrn:~ bratnie. Towar:r.y
St\v a, które za'Proszenie otrzynmJy, i te, 
które zaproszenia nie otrzyma·ly, a :zc
·Chcialy.by nas swą obecnością zaszczycić. 
Prosimy przybyć z chorąg;wiami, lecz bez 
pa taszy,. PrzyjmO\\ ank t-O\v1arz:ystw o g. 
2.0 po pol. Wymarsz do kośdota .o godz. 
3.% na nahoieflstwo z polskim kaz1nie.m . 
O jaik na'j}icznienszy u<lzial prosc 

Z ar z ą d. 

Baczność Roblinghausen .I o :olica ! 
W przyszłą niedzielę 6 listop;i<la roz

pocznie się Misyai św. dflw Polakó\V w tu
tejszym kościele. parafialnym. Naboief1-
stwo rozpocznie siei o g. 07 wieczorem. 
Będą dwaj misyonarze polscy. Dalsze na„ 
b-Ożel1stwio bedzib z ambony ogłO'szooe. 
Prosimy szarn. Rodaków1 z te} tak rzadkiej 
sposobności skorzystać. 

W tę samą niedzielę o god:z. 37'+ od
będzie się publiczne zebranie wszystkich 
Rooaków z Rohlinghausen na1 sali p. fr. 
Petersa, ul. Bochumer Str. Prosimy'>\ szy 
stkich Rodaków, aby sie punktualnie i 
wszyscy stawili, ponieważ będzie rndz:~:rne 
o niespodziance, która każdego będzie in
teresowała:. A bez licznego udziatu Ro<h
kó\V nie mogą być mowy pomyśl.ne. Pro
simy jeszcze raz o jak naiil.czni~jszy u 
dział.. Tu chod:zi o dobry uczync.k. 
Komitet zarządu kościelnego i reprez.enta-

cyi gminnej. 
--------------- ·--. 
Baczno~ć ! Horst-Ruhr! Baczność! 

Towarzystwo św. Piotra w Horst 
donosi, i·ż w niedzielę dnia 6 listopada ob
chodzi 19-tą rocznicę swego łstrllen1a 
połączoną z zabawą i tańcem o go.dz. 4 po 
pol. u p. Mliltera w f'reisenbruch. Wstęp 
mają. członkowie naszego towarz . . wo
lny, członkowie innych tow. płacą wstępne 
30 fen., a goście 50 fen .. Proszę aby ka:żdy 
członek sta\\it się :l; oznakiem tow. Goś
cie miłe widzianL O liczny udziaL prosi 

Zarząd. 

Uwaga: Zapraszamy sąsiednie towa
rzystwa na naszą 19 rocznicę, która się <Xl
~iie na niedzielę 6 listopada o godtz. 4 
po pot u p. Milllera w Preisenbruch, i to 
.bez chorągwi, ale z swemi .oznakami ~ to 
mianowicie; Tow. Ś\V. Anton~ego z Prei
serrbmch, św. Marcina: z l(ray i To\Y~ św. 
Piotra z Stecle. 

J. Leisner, przew~:xin. 
Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 

c11onosi swym czronkom zamłc-szkatym \\' Wie•~ w Schonnebeck. 
Dahlhaus.en i okolicy, iż w niedlzilel~ dni::i. 1, 

6 tist-0pada' o godlz. ~4 Jl'a sali p. Salmetl, W nłed.Zie~ -dnia 6 listopada o godz. 3 
Kai·serstr .. odbędzie si~ zwyczajne posie- po pol. ad:będ.tie się wiec ,,Zje.dnoczenia'" 
dz:enie. O Hic:zny udział czloflków i wszy-. na sali p. Over.dl.ck, Provinzralstr. Licz.ny 
stkich Rodaków, którźy ieszeze nie są \V oozfał Rooa.k&W: z Schonnebeku i okoliGY 
połs:kicb tow. uprasza się. ,._'... Goście mile pożądany. „ · · · • 

\\ridzia!ttl. ·„. · ' Zarząd; ,,Zjediloe~te · zawodowe poł&kłe..'~ 



Towarzystwo „Jedność" p. op. św. Stani
sława B. w Essen. 

W niedzielę dnia 6 listopada br. przy
stępuje tmvarzystwo wspólnie do spav;ie
dzi i Komunii św. Spawioozi św. będzie 
słuchał wieleb. ks. Franciszkanin Ojciec 
Erazm w sobotę już od godz. 4 Po pot w 
kościele św. Gertrudy. W niedzielę po 
pot o godz. 3% będą polskie nieszpory, a 
po nieszporach walne posiedzenie w lokalu 
posicdZteń. Na posiedz.cnlu gości.e mile wi
dziani. Po załatwieniu bieżą.i:ych spraw 
będzie w:ykfad na temat: Wpływ klimatu 
na1 1czlov.·ieka. Liczny U'd'ziat piożądany. 

Zarząd. 

Baczność! Neamiihl ! Baczność! 
Uwfadamia się szan. R-0<laków w Neu

mtihl- Buschhausen i okolicy, iż Taw. 
grimn. „Sokól" w Neumiihl urządza jesien
ną zabawę potączoną z tańcem,, w nied2ielę 
dntial 6 listopada w saH zwyklych posiedzeń 
Ut p. Eickhoffa w NeumliM, przy ul. Kntilp
pelstr. Początek o godiz. 05 po P'OL Ws.tę
pne dlai goś.oi 75 fen., dla członków 50 fen., 
dl1a ówiczących 25 en. O liczny udzial Ro
daków upraszamy jak najuprzejm~ej. Mu
zyka będizic odpmvi.ednia, a grać bę<l'zre od 
ucha do uch.(\. jak nieboszczyk Szymcunu. 
cha. Cz-O'lcm! Wydział. 

W i.ee w Marten 
W nfodziei'ę dnfa 6 Ustopadia: o godz. 5 

odbędZ'ie się wi·ec ,.,Zjednoczenia zaw1<){ho
wego na sali p. Kortmann przy ul. J3lochum
sk'1ej. Na wiecu tym omawiane hędą 
wszelkie sprawy robocze i orga·ni.r.ta1cyi 
„Ziedn<Jczenb". Uczmy uc!tzia:1 r:od:31ków 
pQYb~any. 

„Ziednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Laar. 
W nied:zlielę po p.oł. o godz. 3,Y:? odJb~

dz.ie się na sali' p. Wittenkamper'a wiec 
„Ziednoczen1ia." w spraiwa.ch sądów pra:ce
derowych, które się już \Vi :krótkim czasie 
odbędą. Na Wiiec ten zaprasza się wszy
stkich nietyfko członków „Ziedlnoczeuia", 
ale w ogófe wszystkich Rodaków 1 aby 
n1lieć sposobność dać się na członka. zap1-
sać i1 :za.jąć się tak ważną spravv~. jak sądy 
pr.ocederowe. 

„1.jednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Obermarxloh. 
W niedzielę dlnia 6 listopada w pofo

dnie po wielkim .nabożeństwie o godlz. 110 
od'będzie się na sali wdowy van den Boom 
w bliskości kośctola kait-O'lick. wie'c „,Zje
dnlQcze.nia zaw:odowiego polskiego", :n3.? któ
ry się wszystkich c.z.J:l()lnkó\v. i wogóle 
w·szystkich Rodaków z Marxłoh i Obler
Marxloh zap r.asza. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

goocoooouoooo oooooooocooo.0002 
O J.'t B "IO Bacznol!!łc. aczno11t1c. S 

I Obuwie zimowe s 
8 rozmaitego gatunku 8 
0 w wielkim wyborze, ~ 

I p J cenach jak najtańszych po1eca § 
o Jan Bręborowicz, o 
8 mistrz szewski 8 

I w B1•ucl1n, ul. Maryańska nr. 3 i'. g 
(naprzeciw Grullbad). o 

oooooao: ooocooooooocooocoooo8 

Poszukuje się wspólników 
z wic;kszem kapitałem do bardzo powa~ 
źne~;o przed~iębiontwa. 'l.ysS,i W)'~O
~de i p~nl'ne. '\'łSzt>lkic ryz:yho 
jest. wykhtc~onc· W~pólni<i nie 
0

będ!\ w interes ;e czynni i mogą spokoj
nie w svrnjem zawodzie pozostBć. Zgło
szenia wra.r; z podaniem sumy wkbdk'l
wej nadeeła.ć pod adres: Jl ~aopSpo~ł
laA;ernd Brombert.J F. H.. M. 13573. 

Wykład lekcyi i ewangelii. 

Nauka wiary i obyczajów 

Bernard Zmudziński. 
Z powed 11 po\Trotu 

w ~trony ojczyste 
wyprzedaję 

wszystkie meble 
i sprzęty dttmowe. 

ko.icioła katoll..,klego 
wyłożona obszernie, stwierdzona i objaśniona 
miejscami z Pisma św., Ojców Kościola przy. 
kladami z życia, oraz przewodnik życia dla ro. 
dzin chrześciańskich. Egzemplarz oprawny w 
plótno angielskie, bogato zlocone wyciski z pu. 
deJ'kiem. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. 

krawiec polski 
w Kastropie, .;tł * Erjnstr. nr. 1 
poleca się Rodakom do wykon}·wn.nia podług miary 

ubrań, paletotów. spodni, płaszczy, 
ubrań sokolich itd. 

:ł'r. Ba.tajczak, 
La c r p. Bochum, Allee-

au. nr. 21. -Historya biblijna 
Dobra robota 1 

itWÓJ tło !'ii "5o' »t;O l 

Kupiec Polak 
pragnie otworzyć intneg 
kolunfalov. Szan. Ro
dak.ów uprasza. się o ła
skawe podanie gdzieby 
tak'lwy kupić można pod 
adresem ,iWillrus Pol
aki'· w Bochum. 

dla rodzin chrześciańskich czyli jasne a grunta. 
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowego Te. 
stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Stagra. 
czyński. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 o. 
brazków kolorowych zdobi dzielo, które się 
sklada z dwóch tomów. (Stary Testament w 
jednym tomie, a Nowy Testament w drugim 
tomie). Cena za 2 tomy oprawne w plótno an. 
gielskie 18 mr„ z przes. 18,50 mr. 

B Ś . '' aczno c •• 
i.: Kto ma najszykowniej!lzy krój? 
t:ł 

IN d 
CQ er 
"d o· 
o ~ 

Jan i Fr. Błoch, 
Essen, T hurm l'l t r. nr. 14 

gocooooooocoaoooooocoooaoooco 
g Sz!l.Ilownym Rodakom z !J-c)Ur~pu. i 8 
0 

okoticy donoszę uprzejmie, że dnia 15 li~to- f, 
p p&da otwieram o 

§ interes piekarski, 8 
8 Staraniem moj em będzie p1m o tualne do- g 
0 starczanie chleba do domu wozem i jak na.i- 0 
O lepS'Ze pieczywo. 2 
O '!'a.li: samo polecam sznnownytn Roda- 5 g kom mój dawno zaprowadzony 0 

o interes kolonialny 8 
g bławatów, bieli,;Dy l papierosów. Ceny bu- g 
O dzo przystępne. o g LiC,Zl\C na. poparcie ze strony Rodaków o 
0 kreśli; się z szacunkiem 8 
o Mateusz Rotvalski, o g BO'l"l'ROP, Ring n, nr. 58. 8 I 
00000000000000000000000000000 

••·•.:••• Olbrzymi wybór 
„Najtańsze I najrzetelniejsze źródło 

·zakupna" ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

gnięte i na minute uregulowane. Za każdy ze
garek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej, bo coby sie podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niąQ.ze. Trzeba się koniecznie1 przekonać, a 
kta 11ie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Za~weinia i podziękowania codzietmle na~ 
chodzą. 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne najpit:knieisze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zfoconemi brzegami i z nai
!epszemi werkami na 10 kamieniach po 12. 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
z.Iocone litery, i najoz,dobniejszymi z.loconymi 
brzegami, ciężki w srebrze ·i z ,najlepszym rra 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie wi<lzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy S,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 1 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie

iliach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamie

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 
prima werk 10 mr„ - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Potzebny 

gospodarz 
t1amotny lnb Żonaty na 

' osobne goadodo.rstwo. 
Odpowiednią kaucyę w 
p:otćiwce musi złożyć. 
Zgło ~eoia.nadesłaćPost
lagernd 'l'horn 15973. 

oQOOOOooooCoo oooooooooocooooo 
§ Wawrzyniec Ignasiak, ! 
I p :i e k a r z p o 1 s ki 2 

w Alte~f'Ssen, ul. Rahmst.r. 142, ~ 
poleca sią sY.anownym Rodakom z ~ 

8 Altenessen i ekolicy i prosi o po- o 
8 par.cie swego. interesu. 8 
o Usługa skora i 1·zetelna l 8 
Loooooooooooo ooooo0000000:00 -----------------------------

l:izanownym Rodakom 
w Herne i okolicy po
lecam niniejszem mój 
nowo zał JŻony 

skład mebli, 

11111111111111111111111 
f1 = 

mfauowicie dla nowo
ieńców polecam Młko
wite piękne wyprawy. 

IBI F. Tomaszewski!, krawiec il 
w Essen, uHca Stoppenhe-rger nr. 15. 

O gorliwe poparcie 
mego intere3u serdecznie 
upraszam. 

- poleca się sz.ain. Rodakom dio wypracowa- „ 
- nia wszelk1iej garderoby męskiej i kostyum -lal clamskich. Pracuję tanio 1 rzetelnie, ie<t- = 

naklQwoż tylilw z<t gotówkę, kredytu niik-0-

-

mu nie druię. Rzeczy będą odrobione do- -
M. Miedziński 

-

brze, J){)nieważ sam siedzę z czeladnikaimi. -
Wielki wybór w materyach męzkiich i „ damskich. -

Hernfł, ulica. Nowa. 

llofo 8piewu 
,łWłowik. _, w 8łler 

poszukuje dyrygenta 
śpiewu. Takowy winien 
się pismiennie zgłosió do 
przewodn!cg14cego pod 
adresem 
A.nt.Żołęclziew81d, 
I, Buer. l\loltkestr. 39. 

= Ubrania począwszy od 40 mr. z rze- '-· = 
telnej materyi. • = 111111111111111111 1111 

Tanie i ciekawe książeczki 
powieś eiowe. 

Antoś z Skalina 30 fen. - A sem i królowa 
duchów 40 fen. - Bajki, przer11 •wiastki i po
wieści 40 fen. - Baśnie i powidci gminne 40 
fen. - Boleslaw (dalszy ciąg Gen01Wefy) 50 
fen. - Bratobójca 40 fen. - Bukiet napięk. i 
naiciek. powiastek 40 fen.- Chata Wuia To
masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. -
CU<lowny los sieroty polskiej w Paryżu 40 fen. 
-Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu wszy
scy dają 20 fen. 

Na porto <lo każdej książki 5 fen. więcej. 
Dobry Franuś i zly Kostuś 1 mr. - Dolina 

Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 fen. -
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen. - Eusta
chiusz 70 fen. - Gadu-~adu 30 fen. - Ga\vę
dz.iarz 50 fen. - Genowefa 40 fen. - Glos Sy
nogarlicy 1 mr. - Gtowa św. Barbary 50 fen. 
- łiirlanda czyli zwycięstwo cnoty 40 fen. -
ttistorya cudownego obrazu 10 fen. - Iiistorya 
o Alim Babie 2S fen. - liistorya o cierpliwej 
Gryzeldzie 20 fen. 

łiistorya o cierpliwej Iielenie ZO fen. -
ttistorya o 11 królewiczach 20 fen. - liistorva 
o królewiczu 40 fen. - łiistorya '> siedr.1m 
braciach zamienionych w kruki 20 fen. - tli· 
storya o Siedmiu Mędrcach SO fen. - Iiistorya 
o wiecznym żydzie 20 fen. - ttistorya o lroto
szku i Czerwon. 30 fen. - Ita z Togenburgu 30 
fen. - Jaskinia Bcatusa (z obrazkami) 1 m,. -
Jonek i niewidzialne szaty 20 fen. - Katownie 
więzienia piekielnego 30 fen. - Klara 40 fen. 
- Kopciuszek. Powiastka o sierocie 30 fe::. -

Koszyk kwiatów SO fen. - Kręte dro~~i 80 
fen. - Królewna Hoża 2S fen. 

Krótka historya dcuownego obraiu 10 fen. 
Krzyżyk drewniany 20 fen. - Książka o 

zabójcach 50 fen. - I(wiaty milości ~ przyjaźni 
50 fen. - Lampa czarodziejska 40 fen. - Le
gendy 30 fen. - Listownik SO fen. - Los sie
roty 30 fen. -Macocha 20 fen. - Magazyn za
baw przyjemnych 40 fen. - Marzana, hist0rya 
bardzo ladna 30 fen. - Męki piekielne 15 fon. 
- Milowid. Iiistorya o biednym p. :!O kn. -
Mistrz Twardowski 30 fen. - M2'ody pustelnik 
(z obrazkami) 40 fen. 

Szanowni Rodacy! 
Ci•eszyć nais może, że d'zisii.aJ iprzemys! 

połski się rozwija. Oto tu we Wainne ma
my pol~i skład mebli; w nim caJkowite 
urząd!zeni'.a darmowe, paina Jana Barańskie. , 
skiego z W anne, Karlstr. 4 a. Zachęcam 
kaiżdego Rodaka do poparcia tej firmy. Je- ' 
żeli się kto zaimiieir:za żenić, niech dtdzie d-0 
Jana Barań:sldego na ul. Karlstr. 4 a, a 
przekoma się, że będzie rnetclnie •i1 sum'ien· · 
nie obs!łmonym, dobrym toware1n1. Pub!i
cz·rfo to mów;ę i piszę z mego wla!Snego 
przekonania; gd!yż przed kiłlrn mnesiąwnu 
kupilem tamże całą wyprawę i jestem bar
dlro ·za.dloiv.nol1my, i każdy, który tam co 
kupił, może to samo powiootzieć ! M:ylil 
by się ten., który by piowieidzial, i ·e korzy. 
stniei kupi u i1r1nych. Jan Barański tern 
'Więcej za.sliutguje ina poparcie o'd S'\i."Y'Ch ro· 
~la1ków bo w6a<l1omo ka7.!d·emu~ że bierze 
ży-wy udział w sprarwach narodmvych. Od' 
kilku lait pra-cuje tu we Wanne ,,,. towarzy. 
stwiach, tio też każdy P.a·Lak J;ma, Bairai't· 
skiegai zma. że jeist gorlrwym. P.olakie:m. 
Dla te.g'O -s.z;czegóLn<ie zas.tug-uje n3i 1~orfan, -
poliecen1,e i poparoie. Każ-dy po\viE•ie11 
trzymać się has.fa-: Swój dio swe(g() ! ! ! 

Z p·owaiżani1em 
Marcin Poło-wczyk, 

Wanne, ulica Feldstr. 6. 

Kwity prosimy dać znajomym 
1 zachęcić ich do zapisania 
„ Wiarusa Polskiego'' na listo, 

pad i grudzień. 

Postbestellungs ... Formular. 
Ich bestelle hiermH bei dem Kaiserłi· r 

chen Postarnt ein Exemplar der Zeitu~S 

La!'1cuszki po 25, 30, 50, 85 fen„ lepsze ni- OOOOOOOOC>OOOO OOOOCOOOOOOOOOOo 
klawe po 1, 1,25, l,SO, 1.75 mr. S? Podpli!ana. Spółka ma na sprzedaż p()d go 

„ Wiarus Polski" aus Bochum (ZeitU'ngs· 
preisliste 128) fiir die l\fonate Novcmber u. 
Dezember 1904 und załlle an Abonnement { 
und Bestellgeld 1,28 Mk. ~ t~eonil~i l1101ate na 5UO ilnstraey.i o 

0 
korzystnemi warunkami 4 mieszkania, do 

na zegarki„ lańcuszki, blźuterye, także skrzyp- 0 każdego chlew i stodoła przytem 1 morga 0 ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy. o oprodu na. przedmiesciu pod Przementem. o 
twy, portmonetki i różne okolicznościowe po~ O Sz&nownym Rodakom Z"W<t"aeamy uwagę, O 
dar ki wysylam każdemu darmo- i franko. g że wobec nowego prawa osadniczego, ceny 8 
z 270 llustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. o d 6 · ' J h k ót b d · 
Pormat wiel'ki. "Errzemplarz oprawny w plót- om w m1esz ,~s. nyc w r ce ar zo i:uę O 

j; 

F 
2 
.11 
rj „ O podnioslłi. 8 

księdza Go!flniego, na wszystkie niedziele i no angielskie z futeralem. Cena 111,00 rnr., z rJ Od deponowanych pieni~dzy płacimy za 
święta wraz z wynikającą ztą<l nauką wiary i zlotym brzegeim 12,CO mr., z przes. 50 fen. wi~- R p6łroczaem wypowiedzeniem 41;20 o·1 n n 

1 

obyczaiów i gruntownem wyjaśnieniem roku cei. M. DANECKI Miejska Gorka. iS · Bank parcelacyjny ObJge 1,28 Mk. erhalten zu haben be· ~ 
kościelnego. Wielka księga o 976 stronach, z Gorchen, Prow. Posen. O E. G. m. b. H. scheinigt. f 
wielu pięknemi obrazkami, w mo-cnei oprawie, ••• O... g Przement - Priment. 0 90-4. l'I 
polecamy po S mr., z przes. 5,50 mr. . 8 Ks. Stef. Jatlomilk.i. J. Karwat.ka. 8 • • • • • • • ' d. • • • • 1 s 

\V3gzie: Adres: „Wiarus Polski", Bochum. . . · ~ ·· · . · ~)•·00000000000000 OOOOOOOOttOOOO .. Kaiserł. Postamt • ~ 



lir. 255. Bochum, sobota 5-go lłstopada 1904. Bok 14. 

• Codzienne pismo ladowe dla Pnlak6w na obczyźnie, poświęcane oświacie oraz. sprawom narodowym, politycznym I zarobkow 

Wvchadzi codzlcmile i wyjątkiem di:! .P-04wfa~ch. 
priedplata kwartalna Ra 1>0.czdc ! :i hstowych wynosi 
l mr. 50 fen., a z odnoszemem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapL~ny Je.st w cenriika J)Oc2t-0wYTD 

w Imię Boże za Wiarę I O)CZJZDQ l 
Za inseraty placl 114 za wteru petytowy 15 fett„ • u 
ogloszeoia zamieszczone prz.ed inseratami -40 fen. Kłtl 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiar1111 
Połskies;ro„ należy fraGkować 1 podać w olch dokla4„ 

" · pod znak~ „t pofoisch„ Dr. 128. ny adres p~cego. Ret60ts6w lie nie .zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. P,rzy ulicy Ma.ltheserstrasse nr. 17. Adres: „ \Viarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy f Uczcie dzieci swe 
a6włć, czytać ł pisać po polsku! Nie jest 
Polaklem, kto potomstwu swemu znłem
CJJĆ się pozwoli t 

Z w.ypadk6w dnia. 
Oblężenie Portu Artura postępuJe. 

Nie powiiodlo si~ J apof)czyJmm zdobyć 
rt Artura 3 b. m., w dzień urodzin swego 

esarza; uczyniH oni jednakowoż poważny 
·ęp 31. paźtliz., gdyż wzięli, jak dooosi 

Reuter, forty .Erlungszan, Szuncz.uszain i 
kltkaJ pomnie}szych. 

targ aogl0wrosyjski zaostrza się pono
wnie. 

Prxygotowantia: ·Wojenne floty amgiel
skieł nie 11staJą. Silna eskadra stoi w po
hlitu rosyjskich statków. Z powodu wy
'azd'u floty rosyjskie] z Vigo, którai miaJa 
tam powstać aż dlo ukończeniai śledlztwa w 

-ł'l"lf'f1"M-f'j: sprawie), wzmaga się wrzenie po.
między ludnością, 1 zaostrzyto się poiorte
nie bardzo pmWllŻnie. 

Telegramy. 
i I( i I o n i a. Do rady miejskiei, w któ
. ei odr. 1893 socyałłsta nie zasiada~, mo

łałi obecnie socyałłścł przeprowadzić swe-
J kandydata. 

· I n s b r u k. W czwartek przed po
łudniem otwarto na tuteism) akademii fa
bltet prawniczy, dla którego niemcy ty

tnie wyw-0ływałi rozntcby uliczne. 
I( o n s t a n t y n o p o I. Pod Siatista 

w wilajecie monastyrskim wojska turecki~ 
saczyły i wycięły w pień bandę greck~. 
Pomiędzy zabłtymJ znajduje słę też grecki 

dporucmlk Melas. Rząd turecki zwró
z Ił się w tej sprawie do rządu greckiego. • 
te M o n a c h i u m. Dotychczasowy radz

ca minJsteryalny von Pfaif został miano-
r lłany ministrem finansów. 

B e r I i n. W olnomyślnł zaniechali na . 
z razie interpelacyi w sprawie przez r7~d 

7.amierzonego kupna zakładów tow. „Hi
bemia" w Herne. 

U1•oczystość 

dsłonięeia pomn. Miekiewieza 
we Lwowie 

(Dokończenie). 

Zaledwie przebrzmiały słowa ostat
n' lliego mówcy, na dany zn,ak ruszył pochód 

kotdowniczy wszystkich stowarzyszef1 i 
t ~elegacyj przed pomnik. Deputacye prze

chodząici obok kolumny sktadały u st6' 
POntnika wieńce i kwiaty. 

Na cz.ele r..ochcdu jechal od<lzial kon
ny Sok:olów, dale.U szła dleputacya krad{)\ve
fo Związku ochotniczych straży por.iar

e lJYcłi, a tuż za nią pluton straży pożarnej 
ie sztandarem.. Za dziećmi postępowaly 
~CZGnnice prywatnych zakładów nauko

r \VQ..wychowawczych, dalej szkól wydzia
łowych żeńskich i dwóch szkól realnych. 
<)raz delegacye uczniów szkół średnich z 
~rakowa, Tamowa, Jarostawla. Stryja, 
P zeszowa. Stanisławowa, Sambora i 
. rz:cmyśta z orkiestrą gimn. rv n-a czele. 
Za nimi szli ucznio\\-ie sem~naryum nauicz. 
ięskiego, sfochacze Akademii handlowej, 
l'el>Utacye tow. akademickich Iwow:skJch, 

<>w. PGlskiej młodzieży , Znicz" w Prze~ 
lllYślu i Samborze, delegacye mlodz[eży 
~ka\iemickiej zamiejscowej. Tow. Bratniej t0rn:acy Akademii Szhrk p;ękny-ch \\ ·1 Kra-
0.w:ei, fwowskich staw'..: .,Koibiet poł
~k:ch". ,.Ogniska kobiet'' i prywatnych 

nauczycielek t urzędniczek, oraz delegacye 
zamiejscowych stowarzysze11 kobiet pol
skiich. Za tow. l\l.>iowskier ,,Eleuteryi" i 
prowincyionalnemi d:elegacyami tego tow. 
postępowali czfonlmwie: Czytelni katołic
kiej, SocJ..aLicyii maryańskLej panów we 
LW10wie, Tow. lu<.i-oz.naiwczego, naftowego, 
pedagogicznego~ nauczycieli szkó.! lm:lo
wych, przyrodników, im. Kopernika, mo
logicznego, literackiego im~ Mickiewicza 
Lwowie, oddziatw Tow. literackiego im. A. 
Mickiewicza w Tamowie, Związku nauko
wo-literackiego, Związku artystó.w, Kola 
liter. artyst., Tow. dziennikarzy polskich. 

Następnie redakcye pism lw'Owskich 
ni-osty wspaniałe wieńce, a tuż za niemi 
szły znów w dalszym jeszcze: ciągu depu
tacye: Tow. dla popierania nauki· połskieJ. 
zakładu im. Ossolińskich, Tow. budlowni
czyich, Izby inżynierskiej lwowskiej, Tow. 
politechnicznego we Lv..'Owie, oddziału 
Tow. politechnicznego we L\vowie, cd ... 
dlziaJw Tow. politechnkznego w Rzeszo
wie, galic. To·WL aptekairskiego, Akademii 
rolnicze~ w Dubłanach (profesormvie), 
Akademii handlowe.i we Lwiowie (prof~
rowie), goście z. Nowogródka i , Litwy, 
Królewiaicy z gubernii siedleckiej, kilkana
ście deputacyj Radi po'Wiatowych1 i miej
skich, artyści teatru miejskiego we Lwo
wie, cz.f.onkowte Kasyna: mieiskiega i u
rzędniczego, czeskieti Besed'Y, Tow. Pola
ków w BudapesZ'cie, ,,Ogniska polskiego" 
W1 Wiedniu, Tow. polskiego wi Czentt.o
wcach. liczne deputacye zarządu glów1ne
go ł Kól T. S. L., Koł~ Szkoły ludowej im. 
Kościuszki, Tow. oświaty ludlorwej '"'1 Sta
niisła wowie, „Ligi pomocy przemysł,CJ\vej'', 
goście z Warszawy, d'eputacya. ze $lązka 
austryaokieg-0, mtoctzież szkół! przemyslo.
wych, l\vow·scy pomocnicy księgarscy, 
czkmlmwie Towrzystw: im. I(iłińskiago, 
,.Wspólności'\ „Nadziei". 

Zai służbą zakladów ełektryczny'Ch 
mieJskich postępvwali następni1e poprze
d'Z'arni orkiestrą kolej.ową czllonh."Owie Czy
tefni koJe}oweJ, Towa•rz. „Gwi.ax<la'' w 
Stanisławowie, Bucza-czu. Samborze, Żół
kwi, Przemyśłu, Jaros1awiu,. Ta:mo-polu, 
Czernio:wcach, Drohobyczu i Gródku (o
gófem 73 delegatów), deputacya1 Tow. za
wodOl\veg-o ogrodnirków, związek chrze
ściańslm-naroido\vy, korpara1cye rękndzieł
nicze lwo1wski'e i zamie61scowe ze sztanda.
rnmi. Stow. kupców i młodzieży handio
W'ej, Tow. weteranów z r. 1853, Towarzy
stwo strzeleckie. 

Za kilkatysięcznym ttumem wlościan 
powiatów lwawsikieg01, tarnopolskiego, 
samborskiego, iółkie\\-1.Skieg-o i ziemn po
lmckicj, usz.eregowanych w ósemki, km
czyla deputacya: Stow\ ,) ed1ność". dele
gacye I(ólek rołniczych i iochotniczych 
strnży pożarnych, I(ólek mlnkzych, Straż 
ochotnicza ogn:owa z Jezwpola i Zniesie
nia, czlonko.wie Uniw. lu·doweg,o im. Mic
kiewicza, i kilka tysięcy wb-otników. 

P·ochód z.amyka1 pluton straży ognio
wqi ocho1tniczei. ,,Sokół" lwowski i dlelc
gacye gniaz<l sok'0lich zamieiscowycn ze 
sztandarami, w tysięcznych zastępach. 

U stóp pomnika złoż.ono otolo 200 
wief1ców. 

W ciągu urnczystości naideszly p:od 
adresem rndy miejskiej i· komitetu hudo
wy pomnika setki depesz, z różnych stron 
kraiu, od redakcyi pism, oraz od różnych 
Towarzystw. 

Redakcya „Wiarusa Polskiego" na o
trzymane zaproszenie wyslala także te
legram. 

O g;odz. J po p-oludniu odbył się w Ka
synie miejskim, urządz.ony staraniem licz
neg-0 grona obywateli miasta Lwo:-.va ban
kiet. na cześć przybyłych gości. 

W obiedzie prócz kom:tetu budowy 

pomnika syna Wieszcza, p. W1adyslai\va 
wzieło U'd.ziat ti.cz:ne grono raooych mf.asta 
L\v~o\va i panie. 

Z uderzeniem go<.lz. 4-terJ po południu 
ruszyt ugrupowany w rynku pochód dzia
twy wszystkkh miejskich szkól l\\-10\V
skich, ludnwych, oraiz wydziałO\vych~ mę
ski.eh i żeńskich, po<l kierownictwem S\\''O'

kh dy.rektorów. i nauczycieli przed kolu
mnę Mickiewicza, gdzie kaud'a: szkota rzu
cając kwia•ty, wznosita -0krzyki kilkanaście 
tysięcy dziatwy szkolne}. 

Ró\vnocześnie od·byly się w 1 stow. rę~ 
kodzielniczych lwowskich „Gwiazda" i 
„Skata" przyjęcia dlai przybylych na urn
czystość włościan ntetylko z pow. lwto\v
skiahl.. ale także z dalszych stron nasze-go 
kraiu·. Po skromnych śniadaniach od'byly 
się dla '\vfościan uroczyste wieczory muzy. 
kaloo-\v"\okalne. 

O obowiązkach obywate:lki wie} 
skiej , względem la du. 

Referat p. Witoldowej Skarżyńsldi?j, od
czytany na wiecu kobiet dna 30 z. m. 

tLecz zak:Hnam, niech żywi nie 1rncą na„ 
dziei, 

I przed· narodem niosą oświaty kaganie'C". 
(Słowacki: „Anhelli") . . 

Drogie Siostry - Obywatelki - Pnl-
k

., 
1. 

Wiec kobiet polskkh zwołany w roku 
jubileuszowym Najś·więtszaj Pan.ny Maryi, 
wróży nam przyszłość lepszą.„ jaśniejszą! 

Wszakżeż otwarcie sta~emy pod bia-

1 

tym s~taf!darem I;liepokalane} Bogarcd.z.i~ 
cy-Dz1ew1cy, my zony - matki - córki 
- i siostry, obywatelki sfer wszystkich 
w-Olaiąc do Ntej: 

,,Maryo ! Pomocy d·adaj„. bo źle się u 
·nas dzieje... Maryo ! Pomocy udziel, bo 
przedewszystk.iem źle bardzo z nami się 
dzieje! bo serca nasze smutne i obciążone, 
a etroga nasza tak.a ciernista, kamieniami · 
zasłafla/,. że iść n:ąi trudno wśród ogólnego 
ociskw i biedy. O Ty, Naódoskonalsza, 
bo nieustająca w Pomocy Ty nasza Matko, 
dźwi'gaj nas, dźwigaj w ty~h nieust2Uących 
potrzebach naszych, i spraw, by serca na
·sze połskie ucwcierrn mit.ości bratnie] u 
stóp Twych dziś złą'CZone - CDraz wiQ
kszą mHością w pra-cy wspólne.i przeiGte 
byty!" 

Wyj.ątkowo trudne jest pol·użenie na
sze. Gmach bytiu1 naszego naro'doweg-0 ni
szcwny na zewnątrz prz.ez, coraz, no'\vsze 
pociski, nie ·grozilby upadkiem, gdyby na 
wewnątrz stał silnie przez jedność myśli, 
ład, skfad\, porządek i łączność w pracy, 
a mianowicie, przez mitiość prawdziwą, 
gtęboką id:la sprawy wielkiej a świętej! 

Lecz wglądając w tę książkę życia na
szego bytu <Jbywatels'kiego 

cóż widzimy? 
Otóż: rozdwiQjenie, życie nad stan, i 

powi·crzchowną mił·ość ojczyzny! Dekla
macye - t.o nie gorliwość - zapał - po
rywY' - to nie wytrwalość - nienawiść 
wroga, to nic mi/ość dla Polski! 

I cóż nam więc potrzebne? Pofrzebna 
nam ta święta mil-Ość ojczyzny! Duch na
rodu naszego, Q\vtiany prąd.em zatrutym 
obecny-eh czasów, nie rozwinął się w tych 
latach ostatnich, przeciwnie z zanikiem 
ideału i on ginie, pomimo, że zdobycze 
cywilizacyi strnją gD w pewne blaski i po
zory dobrobytu i pracy! 

Czy od.czuwamy jednem a gorącem ser . 
cem to, co nas wspólnie boli i gnębi? Nie
stety~ ()dpowiedzieć musimy: nie! 

Jesteśmy lkzniejsi, bo przybyło nas 
;\'iele przez wytworzenie się sta'f!u średni~
go .(mieszczai1skiego), ale nie ~esteśmy sil· 

niejsi. A ro dlatego, że szańce nasze o
bronne sypiemy nie z pra.cy wytrwalej i 
cichej, lecz C'Zęsto z czynów samolubnych 
i haseł pustych - bo nie idziemy na szań
ce W' z.wartych szeregach, ale idziemy w 
rozsypce, bez organizacyi. Więc zbudźmy 
się z. uśpienia obywatelki-Polki! Czas 
wziąć się do cfziefa: 
Spiesząc na pracę - na tmdy - i znój 

,Wszakżeż Piast·owe my pszczoly - Pia-
stowY my RóH 

jak I(onopnkka śpiewa). 
Mickiewicz pierwszy odczuwal te po-

trzebę z1ączenia się stanów. 
,,Pracujcie nad tern, p1sa1 do Mro'W'iń

sk~ego zdaje mi się, aby 11.lipad.t mur chiński, 
ktory u: nas stany od sie'bie rozdziela". 

T emi sto wy nieśmiertelny wiesza 
nasz dotyka. rany, która s.PQl'eczeć1stwu na
sze wycieńcza, bo mździal pomięd:z.y po·
Je~yńczymi stanami, a zatem pomiędzy 
dz.tećmv jedneii matki, spra\V'ia ów, rozlalJl 
·Wewnętrzny, który stanie się zabójczy 
jeżeli temu nie zapobiegniemy. Nie różni~ 
ca stanówi ma upaść, bo ta istnieć będzie 
Z~\vsz.ei, ale ów mur 1chiński roźd'zialu. bo 
ki1eKfyż pytam się; mamy w zg-0dzie żyć i 
ręce sobie podai~, JężeJ.i nie dz.isiaj? 

Dz.isiad -: g.dy hakatyśd w takiej tą
.czn~1. źfią 1 na naszą uderzają dzielnice 
- ~z~staJ, gdy Wielkopolska, owe serce 
wlascłwe narodu nasze.go, gorączkn,vo 
przed \Vl"()lgiem Sf ę broniąc coraz. Silnici
szem tętnem uderza. 

Drogie si-Ostry, czyż nie weźmiemy sie 
du wspólnej pracy? 

Odi zlączenia stan6v.1 przysz!nść na
szego narodu zawisła! 

A jakż·eż wziąć się do dziel a? ' ; 
Pra~ując nad od'rodzeniem wewnętrz

ne~ kraJU przez. Iu<l 1 który jest jego pod
wa.lm~ - tak _jak fun<l~ment rlest pcdstav. ą 
każd~J trwaleJ budowlt~ Im głębiej kopać 
hędz1emy, tern pewniejszy będzie ów p-0-d
kład! a. tern trwalszy, piękniejszy gmach 
st~me, który tern pewniej cb.J'iQJkówi dosię
gnie. 

I któż pierwszy zbliżył się d'o fodu? 
Chrystus P::in ! 

On więc dał nam wzór na<lświętszy, 
najdoskonalszy i najpiękniejszy nattki h1-
dov.-ej ! 

On1 stał się Nau,czycielem i Wzorem 
dla całej lud1zkości.„ oświecaijąc ciemn-Ot~, 
dźv,'igając każdą biedę 1udzkt1, lecz4c 
grzech i cbm·obę, zniżając si ę dn nas jako 
Pocieszycie!-· Mistl'z - Lekarz cu<l:ow11y, 
ukochany Do·bry Pasterz, nasz! Do lu<lu 
zbliżyć sic musimy - sercem. 

Przed lud, przed lu<l ! 
Ze światła jasną smugą , 
Ze szcz-ę.ścia zlotą strugą., 
Wy, którym dany cud: 
Potęgi, \\"iedzy, mien :a 
Prz.ed lud, przed lud! 
By R:nvawych nędz, zwątpienia 
Skończony został trud! 
Do chat! D-0 chat! 
Odzie chleb w popiele czarny, 
O<lzie pracy pot efiarny 
Odz ie w bólu zgięty brat 
I(rzyż dźwiga swój codzienny ... 
Do chat, do chat! 
Tam nieśmy siew promienny 
W ten szary, biedny świat! 

l ł ~. 

' 

(Anna Neuman-o wa). 
Ody sic do ludu sercem zbliżymy. wk

dy go sobie zd-obcdziemy i w nim zna i
dziemy oparcie. Zadaniem wyższych s ~
nów jest iak poprzednio wykazafam , pra
cować nad spojnią wewnętrzną kraja i j11ż 
zwrot widzimy tu ku lepszemu1, cho.: dak
ka dcstcm oo teg(), by uniewinmać ciążq._:c 
na nas \Yiny wiekowe i winy ob"cnc jed
nostek, które palą nas fak rnzpalonc L-
1az.o, przejmują, grozą i bólent serca· a 



\.vs-tydem okrywają lica! Przeciv.11ie, wy
znaje iglośno i otwarcie. że straszna odpo
wiedzialność cięży na tych, którzy dobro
wolnie zatracili ziemię ojczystą i dbbro
\rnlnie imię swe kalają, a kobiety, które 
przy boku m~ża, bratai, lub syna nie potra
fią mu być pornoc;<\ w zachowaniu rodzin
nej schedy i lekkomyślnoś_cią swą przy
czyniają się do jej upadku, nie są, warte 
imienia Polki! 

{Chs olszy nastl'~1'. 

l(upujmy, co tylko możemy, u poł~ 

skłch kupców I przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Kwidzyn. Sierżant Emil Dietrich z 3 
szkoty podofiaerskiej popełnit \V s.oOOt~ 
saJ11o0bójstwo, strzeliwszy sobie chva razy 
w g1'°wę. Powodem podobno była obawa 
przed karą. 

Szczecinek. Poslugacz Jan Wutzka 
przechodząc na dworoui kolejowym przez 
szyny, został przez nadjeżdiżającą, maszy
nę uchrw·ycooY i na miejscu zabity. , . 

Wejherowo. Walne zebranie Spolk1 
„Kupiec, Consumerein E. G. m .. b. tt." w 
Wejherowie. Przy licznym udziale człon
ków odbylo się w nied:zielę, 30 b. m. walne 
z,ebranie po-wyższej spółki, któremu prze
wodniczyt prezes Rady Nadzorczej p. An~
kowski z Gdańska. ZebraD>ym przedstaw1l 
biPans za rok 1903/04 dyrektor Kupca, p. 
Dr. Litewski z. Odailska, doW-O<fząc. za po-

. mocą liczb bilansowych,. że spółka n~ pe~v
nym ufu1J1.dowana gruncie i .wykazu.Jąc !~~ 
soo ~ tlobitni~ zdrowy i pomyślny roz.wo1 
interesu który już diziś, po z.ale·dwie ~-;u
letniem Istnieniu swe.rn, jak naiświetniejszą 
rokuje przyszłość. Czystego zysku odrw~ 
cin interes pokaźna sumę, Wt()lbec które1 
'\vafoe zebranie uchwaliło udzielić zai u
dzialoczyriy dywidendy 6 procent. -
Wszystkim osaboin, pragnącym z swego 
zaoszczędzonego grosza jak największy O·

sięgnąć zysk 'bez narażenia.i kapitatu swego 
na1 straty zwraca się uwagę na instytucyę 
wennero,;ską jako na p.c\V'Ile i korzystne 

Powstanie chłopskie 
na Uaratn1e 

z powieści T. T. Jeża „Hryhor Serdeczny"· 

(Dokoiłcz.enie). 
- Milcz! - krz;yknąl pułiko'Wnik. -

A.Ch ! Ja wam pokai~. oo to gromada. ~a 
was buntowszczyki, miarteżntki, maszenm-
ki -}ai was ze skóry żywcem obed:r~, pal~a
m~ na śmierć zaćwiczę, pletnrami do nag-ech 
kościi poobijairn! . A do postuszeńs1!wa ... a 
do pod~l1stwa„. a do pańszczyzny! 

Aż; oo wymówienfa tego ostatIUieg-o 
sklwa starzec milczał i dłonie m lais.ce zło: 
żot1e treyrnat. Policzki mu tylko drgały i 

brwi się trzęsty. Nagle dkm pra\via od1 la
ski się oderwata i W\ cttoni teł btys~t to
pór, nOO gtQWą pułko~ni1rn ~\ilie.trzu 
'-vz.nhesi-ony. Putk()!W'ntk do z1emn PTZY
sład1, rękami 1gtowę zastaniaJ<łc,1 ai z: po! za 
niego żandarmi i kozacy do sta:c~ s~ocz~
li, czepiając się gio, jak psy .czep1~ą. .s1ę diz1-
k~, i w tyt Jrn palaioowi •go wI<ikąc. . 

W tej chwili Num ryknąt glosem Jed-
nym i !11aiprzód się podał. 

J ed!nocześn:ie odezwały .się okrzyiki ko 
meJ1dy: . 

- Cel.... Pal!... 
Karnbin;y szeregu pierwszego pochyli-

ły się. rozległ się trza-skot wystrzałów. 
~ Naibiiai ! Drugc szeregi: ceU pal! 
Zagrzmiato powtórnie. 
- Na'bijai ! Trz.ed szereg: cel! pal! 
I po raz: trzeci d<tło żołnierstwo O'gnfa. 
Zamieszanie, jakie wśród! cht-0pów po-

W1Stalo opisać się nie <la. Byto to k-011-
wiułsyl}~c miotanie się tłumu, zbitego w gt;
stą, kupę w które~ zapan01Wała wrzawa., 
z(Qżona ~ jęków boleści, z wy.da pr_ze,s!ra
chu i z. okrżyków za<;hętY. Osiat.nre. były 
rzadkie i od'zyWaly się;, jak sieroty nt1eslu
chaine. Tu zaigrzmialo. 

- A no, ludzie, wraz! 
• r - liei,, razem tylko l 

Jeden ()krzyk wy'l,łos.xcmy ·byt ,czysto 
po polsku: 

- Naprzód!... Na Moskala! 
Okrzyki te przebmnia.ły bez. echa. 

Po raz CZ\Wrt}'I Moskale iui;· nie strzelali, 
bo nic było do kogo. Na<i podwórzem 
un()$il sie dym. Na ·pcxtwórZUt l~:iaito parę-

, ~set: zabitych i ranny.Cli '~ ' ~ ~ . ' 

źród1o lokowania oszczędności swych w 
formie udziaJ-0czynó\.\.~. 

W sprawie zatrudniania robotników 
polskich. Do „Ełbinger Zeitung" piszą: 

W edlug przepisów ministerya1nych 
musi ziemianin1 przyjmujący zagranicz
nych (polskich) robotników, podpisać k'\vit, 
w którem się pomiędzy innemi obowięzu
§e umieścić tych robotników oddzielnie od 
reszty 'robotników, p-o<l.dać ich przez trzy 
dni od czasu przyjęcia na swfu koszt rc
wizyi lekarskie}, kaza6 im, jeżeli okaże siQ 
potrzeba, szczepić ospę, dalej z:ooo\vi<tiać 
się do pvniesienia kosztów powrotnego 
transoortu do grani-cy, jeżeli \.Vfadze uznają 
odesl~nie robotników za pouzebnc. Pe
\vien właściciel dóbr '· powiecie reszel
skim, który jest zarazem \\'ótitem, wzbra
nial się, gdy przyjął' zamiejscowych robo
tników, podpisać k\\it taki. Wskutek te
go skazał go landrat tamtejszy na karę DO
rz.ądkową na mocy pra\va d1rscyplinarne
go. ów w!aściciel wniósł zażalenie, a gdy 
prezes rejencyi w Królewcu oddalil je, 
'\vniósf skargę <lo sądu. Rzecz poszła: w 
dalszym ciągu do wyższego sądu1 admini
stracyjnego, który skargę odrzucil. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego, 
Wiec w Sremie -0dbyl się w przeszłą 

nied'zie:lę na sali hotelu Wiktorya, dokąd 
przybyla liczna rzesza ludu. Poset p. dr. 
Chtapowski przcdstawil w przeszło go
dzinnej przemowie zalkusy aintypolskie rzą
<ln· pmskiego, dążącego ·d'o zgniecenia na
szego narodu. W spomniat o BismaJrc.ku, 
o hakacie, o usta\.vach antypolskkh. W 
dalszym ciągu oświaidczyl, że gospodarze, 
żądati'ący bliższych wyjalśrrief~ o nowem 
prawie o osadnictwie, mianowide o§§ 13b, 
17, lla i 17b, malią się Z\Vrócić do niego 
osobiście. 

Pan dr. Celichowski ob:l.a.śnial sprnwę 
sta.łydl: kas wyborczych. Wykazat, jak 
patrzebna jest podobna kasa ~ do jakich 
celów pieniądz zebrany ma slużyć. Gdyby 
tyllko każdy wyborca śremskiego powiatu 
rocznie na cele Wy1borcze 10 fen. placil, 
zebrataby się suma przez 5 łat pokaźna, 
a ,gdyby każ<ly wyborca choci.aż tylko 1 
fen. placit, iuż i to stanowił-Oby kapitał. 
Dla tego zach~ca mówca do place:nia tej 

Tłum, przej~ty strachem. \',-ysyp.::i t ~i~ 
za sztachety które potamaf i uciekać po.
czą.li, pędząc na.oślep za mfaisteczko. W ko
lo W1 rotach stato w'()Ósko. Miasteczko ob
stawiione byto 1pikictami kowckiemi, które 
wymykadących się po}edyf1czo laipaty i 
wiąz.aly". . 

Tak skoń.czylo się -powstanie chłop
skie, a zaczęly się sądy moskiewskie, któ
re pałkami wybijał}" poczucie S\\-obody z 
duszy ludu. 

Oto jak opisuje T. T. Jest sąd mo
skiewski i katowaniei łudu. 

.,PodZ\vianiaj.ąc taf1cucharni, wszed'l 
liryhor. 

- Nq, odezwał się generat - z tobą 
ja nie mam dużo eto gadania. 

- Nie masz„. - odparl starze~. 
CóZ byś ty mi ciekawego powiedziat. 

- Ty ... staryk, sam zgubit siebie. 
- Powiadali m1 to Lachy z góry. Ta 

ja icl1I nie postUichat \\1Ó\vczas i nie posłu
·chalbym teraz. To, oo się zaczęto, skoll
czą wnuki, albo prawnuki nasze ... 

- Wiesz, oo ciebie czeka? 
- Wiem - odrzekl od niechcenia. 
- Gdybyś iednak pmviedziat, który z 

Lachmvi jak i kiedy z wami się w<law•al, to 
jabym się z tobą łagodnie obszed'L. 

- Gadaj ty takie rzeczy takitll, jakiś 
sam

1 
ale nie mnie. Włos mój bialy czy

stym do tru1my PóUdzie. Wasza.i siła -
wasza praiwda, ale i na.i was zra g-od'zma 
przyj.dzie, jak przyszla by ta ot na tego zto
dzieia, (tu palcem na „stanowego" wska
zał), któremu ja w przyigo<l'zie staml~t a 
który teraz patrzy na mnie, ja.kby mnie 
zjeść chcia~. Zjesz moje dato, al.e duszy 
mojej nie ugryziesz .... Ja - naród!... 

Przy tych słowach ostatnich. brzęh.11ął 
dziad ka:idanami, wyprostowial się i po
wiódt po Moskalach okiem tak dumnie, 
jakby on tu byl panem i wladcą. Oni też 
- byla chwHka - stmchleti a potem u
śmiechać s1ę zaczęli boleśnie, a dalci/ :?Jmie
nm bolesność w gniew 1pyszny. General 
krzykną!, rękę wyciąga}ąc: 

- Wziąść tego staryka: precz! Naha
jek tysiąc. - na dwie ręce. 
Hryoor u~miechnął się. skinąt d'obrotliw.ie 
g!ową i wyszedł. 

., . ~~ut~z ;ano' gr~mada ;ata .spędzo.: 
na przez k9Zal}óW, prz~ią<lata się egze
}(ucyi, „kt'óra ' si{odbriwała na placlł przed 

drobnej skladki. Podkomitety ma.Ją obo
v,rią,7..ek '\Yyoorcom o tern przypominać. 

Okrzykiem na cześć pcstów zamknic
to wiec. 

W Międzyrzeczu ·odbyto się zebranie 
niemieckiego towarzyst"~a vtyhorczego, 
na którem posłowie powiatu mię<lzyrzec
k,iego zda\\ali sprawę z cz}1mości posel
skiej. O tern zebran ta piszą do .Dzie11. 
I(ug." między inncmi: 

Ch.arakterystycznem lJylo \Vystąpie
nie rektora tute,jszego p. Iienschela, który 
\V'Zywat po.slów, aby głosowali za zniesie
niem 300,000 marek jako dodatku wschod
niego dla nauczycieli, bo takie dodatki psu
ją tylko harmonią koleżc:f1ską i budz~i za
wi'ść. A przecież jego głos, jako rektora 
szkoty o 24 nauczyciclad1 , pochodzi z do
śv.;adczenia, bo ciągle miaf i ma stycz
ność z nauczycielami caf ego powiatu, któ
rzy tutaj od:bywają zwykle sw1od'e zebrania 
doroczne i k\viartalne, na których omawia
fą rozmaite kwcstye szkó~nc. Rektor tten
schel to mJody jeszcze, energiczny nauczy
ciel, który tutaj doviero od dwóch lat pra
ct!'}e. a dawniej w innych stronach mia! też 
SJ.JOsobność poznać zd'anie svv1oich współ
pracovvnikó\v. GiO.S taki {}()Winien prze
cież coś zn.~czyć. 

n.le pp. Standy i inspektot szkolny 
Rich1er (hakatysta najczystszej WQdy) zbili 
óe.go zdanie WY\Yodami, że te d-0datki maią 
.te.ż i muszą, otrzymać nauczyciele starsi, 
którzy z innych prowincyi tu dotąd muszą 
się przenieść; to zna.czy, że gdyby nie te 
dodatki, to ża<len nauczyciet z dalszych 
stron nie mi.alby cchoty pójść w· strony 
połskie, gdZie taka: trudna robota, nad sity 
l nad umiejętność wszelką. A nauczycieli 
W1Szędzie brak ogromny, niektórzy zapra
cować się muszą, zastęIJUiąc kolegów. Nie
d.a1wno ież sam cesarz zwiccfzając szkQ[ę 
swn!ei po-sial<:lto.ści w Kadynach. (w Pru
sadr Wschodnich) powiedział, „że naucz-y
ciel, który ma 50 dz.leci do nauczania C-O

dzień, jest prawdziwie udręcz.onym czło
wiekiem" - a cóż to mów:ić dopiero o ta
kkh nauczycielach, co to ma,ją czasem 3 
raizy tyle! Wymagają z.aiś od nich rzeczy 
nailludzkich, t{)I też nie <lzhv, że zniecierpl'i
wieni często. wiQCeJ kirrem niż książkq nau
czańą. Koniecznem jest PoWiększenfo lkz
by szkól r nauczyciel[· z tego względlt11• 

cerkwią. Wojsko utworzylo CZ\\"Oraoo.ic, 

próżny w środku. Na środku postawiono 
na dwóch podpórkach belkę, do któretl u
\Viązywano skazanych. Koza.cy na koniach 
stanowili tańcach zeW11ętrzny. 

Wyprowadzano chłopa jednego po dru
gim w porządku, w jakim się badanie. od
bywato, przyrwiązywano. do belki, kozia1cy 
z' nahajkami z d\\nóch stron stawaii i ćwi
czyli. 

Gromada huczala jednym, ustawicz
nym jękiem, ·niewiast ł'k<łniem i dzieci k\vi
leniem.„ 

Porcyą na:im:nieiszą bylo nahajek 
dwieście. Wyprowadzano skazaflca aedne
go po drug.im; tych co wytrzymywali, ·wy
trącano, omdlałych \Vy.rzucaoo za szereg 
żo.fuierzy. W .achmistrz od żandarmów 
czytał z regestru gfośno ilość razów. 

- Iwan Serdeczny (wnuk tlryhora) 
pięćset!„. 

- Hej l odezwał się głos z pośród' Mo
skaH. Cóż ty} namyśliłeś się? 

- Nairnyślifom się - odrzekt ·parobek 
- prosić was o łaskę jedną... Nie przy-
wią.zmde mni... 

- Iw<rsiu, mój braciszku - sokole! 
dato się słyszć z p-0za szeregu. 

- Che-che! zaśmiali si~ M.oskale. 
Wisz - muiiczok ! Nie wytrzymasz, go
lubczik ! 

- Jeżeli nie wytrzymamb prZY\Viąże
cie mnie. 

- Nu ... zobaczymy.. Nie wiązać! 
Iwaiś polo-'zyf się, czapkę \V'Ziąl w zę

by, oczy zamknąl i bez wy.dania jęku naj
mniejs.zego wytrzymar razów trzysta kil
kadziesią,t. Ciało od' kości się cidryrvV1alo, 
krewi chłupala. Wytrzymat i resztę, ale 
już bez przytomności. Kiedy: go ćwiczono, 
w; gromadz.ie panowało milczenie głuche. 
Czekano, zdaje się, na iQk jego, żeby Jęk
nąć łamentem wierkim. Nie do~zekano się. 
l(ozak jeden wziąt go za gtowę, drugi z.a 
nogi, za szereg wynieśli i na ziemię rzucili. 
Babka, matka i siostra nie odrazu sko
,czyty do niego. bo wszystkie trzy mialy 
rece wyciągnęte do tlryhora, któr~go z 
kajdan rozbierano. 

Widok starca sędziwego a poważnego 
i. iiolnierzy wzruszyl. Niejednemu lz.y 1'f0-
chem potoczyły się po policzkach~ 

HryhÓr oczy W1Znióst do nieba, potem 
ńiemii Pó tltimie powiódł i don<>ś!1ym rzekł 
głosem: · · · „ . ·' „: 

Ze ślązka ezyli Starej Polski. 
Gliwice. Za obraze majestatu sk.aza. 

ny został rzeźnik Le-0pold Matuszek z Ma. 
lego Zabrza przez izbę karną \V OHwica{:a 
na: 6 miesięcy więzienia. Rozprawy sądo. 
we tioczyly się przy drzwiach zamkn:~. 
tych. 

O strasznem nieszczęściu w Wirku do. 
nosi "mos Slązki": Na kopalni „BłO@sła. 
\\: ieI1stw01 Boże" zar.valy się rusztm\'ania 
w szybie ttyl<lebranda a 6 robotników, 
którzy na nk:h pracowali, spadło z wy. 
sokości 20 metrów w \vooę. Wydobyto 
kh wszystkich ciężko okaleczonych, z pa. 
la:mancmi czhmkami i krzyżami. Wszy. 
scy cierpią tak strasznie, że proszą, aby 
ich dobito. Umiesz.czono ich w lazarecie 
knapszaftowym w Bielszowicach. Nazw1. 
ska nieszczęśliwych: ślusarz Ryszard Ha. 
droszek z W. Panio\va, Józef Lakaśmik z 
Wirku, nadzorca Jan Pi-eszczyk z Niedź. 
wiedz:ia, ślusarz I(aro~ MHic, mularz Ro·bert 
Bania: i Paiwe! Adamczyk z Wirku. 

Z innych dzielnic Polski. 
Z Bielska piszą do 11mosu Narod\1": 

\V Bielskui na.i Ślązku austryackim w je. 
dlnym z najbardziej przemyslowych mtast 
monarchii odbyły się się Wi dniu 23 ~ 24 
października br. wybory do s~dui przemy. 
slowego, przy których socyalni demokraci 
doznali naizupelnie~sz.eJ klęski. Zwycię . 
shvo nad partyą socyarlistyczno.,demokra. 
tyczną odnieśli chrz.eściańscy połs.cy robo. 
tnicy (pod przewodnictwem zwolenniików 
'ks. Stojalowskiego). Socyalni demokra. 
ci miillo. zastosowania swojej zwyktej tak. 
tyki wyborczej, l j, bida wyborców, prze. 
zywainia ich i wydzierania im !kartek Vl'Y· 

borczych, uzyskali przy glosowaniu z 
wielkiego przemysłu 949 glosów, ·z. małego 
przemystu· 296 gtosów. Natomiast polscy 
chrześcia(1scy robotnicy uzyskali przy 
igtoso\vanh1 z wielkiego przemystu 1242

1 
glosmv, z matego zaś przemyslu 319 gJo.. 
SÓVl. . 

- Zwycięstwo chrześciański-ch poliskich 
rnbotników zawd'zięczać należy żywemu ! 
rozbudzeniu ducha nairodo\vego nai kre· 
sad1 Oal'icyi i zrozumieniu prz.ez ogól 
sprawy robotniczea. Wśród socyałno
dieanakratów bialskich, których przywódz-

- Ot tak dzieci, znoście mękę . mo
skiewska, iak ja ;ją znoszę. 

B.riadę do piersi przycisnął westchnąl. 
pol'oż.yl się - i rozpocz,ęla się egzekucya 
ostatnia. Starzec wydawał od! czasui do 
czasu gtuche stękanie; gromada wy la pła· 
cz em. 

Pan Jan (szlachcic, dawny żołnierz 
polski, który nŁ~ posluchal prośby Hryho
ra i nie stanął na czele Lt.Rfu,, żeby go IJO· 
prowadzić przedw M<>Skalom) zdjąl czaJJ· 1 

kę, wkląkl, powoli bit się w piersi i powta· 
rzał: · 

- Moja wina„. moja wina„. moda bar· 
dz.o wielka wina„. 

Po skończonej egzekucyi wyrzucoJ'l-0 
trU'pa 1 obitego z polowy ciała, za szereg ... 

Stary ttryhor, rozmawia~ąc z wnu~ 
idem. wi więzieniu o zachowaniu: się pa.na 
Jana, który wahał się iść z ludem, pawie· 
<lzial rr14dre slowa: .,Cz.ego on nie rozu· 
mie1 to ·rozumie syn jego, a syn tego syna 
zrozumie jesvcze lepiej„. Do tego idzie.„". 
Czcigodny putkoW'flik Milkowski żydem 
S'N"Qiem i pismami u czyt nas tei prawtlY, I 
którą coraz lepiej rozumiemy, że. w. nlepo·, 
\V'Od'Z.eniach nie powinniśmy, tracić wi'at1 
i nadziei, że Polska być musi i będzie„ sko· 
ro naród' cały dl'a przyszk>iści ojczyxnY 
pracować zacznie. 
Bo naszej ziemi krew nie szkodzi. bóf nie 

szkodz~ 
Bo i na carów dzień przychod1z.i, sąd przY· 1 

chodu, 
A taki dzień i taki sąd na sędzie, 
Że w rzekach wód nie }}ędzie, a krew be· 

dz.le. .. 
Z te.i' krwi naszej obficie wylanej po· 

•Wstanie kiedyś Polska wolna i nie.podle· 
gla. 

I nasz kochany staruszek, jak ów dzład 
liryhor może sobie powiedzi.eć, po więcei 
niż pięćdziesięcioletniej pracy obywatel· 
~kieJ, żollflierskiej i pisarskiej: ~,wesoI0 1 
mi, bo stoję z Moska'1em na czysto. Dla 
mnie się kończy, ale dla narodu-dopiero si~ 
zaczęto i naród teraz ·wie juiż czego się 
trzymać, więc ón, prędzej czy później, ·taki 
czy ówak doi<lzie 'do swego i w koócw na 
swqem postawL I Moskal, co nas teraz Je. 
sam się, zle wi końcu. Dlatego to jai wę...'1J' w„ · . 

„ . : · . ·'. ~:~: '.„„„. ·:' 



cam] S<l wyłącznie żydzi, a mianowicie: 
Moriesz Arbcitcl, dr. Baruch Gross i M. 
Rosenthal. panuje z powodu zupelnai klę
ski \\ielkie przygnębienie. 

=== 
Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Proje.kt regulacyi dróg w 

prosach Zachodnich przekazal scdm pruski 
1131 czwartkowem posiedzeniu komisyi, 
zlod.onej z. 14 cztonków. 

Następnie zalat\viono się z całym sze
regiem różnych ·wniosków i petycyi. 

z Rosyi. Proces o zaburzenia w tfo
mJu roz.począl się 25 października. Oskar
iOJ1ych jest 36 żydów i 44 chrześcian. 
Oskarżonym żydom zarzuca akt osikarżc-
11:a bicie chtopów i policyi, orazi strzelanie 
do policyi i żolnicrzy. Podsądni chrze
.śóafJscy oskarżeni są o r.abunki i zabój
stwa. Wynagrodzenia pieni~inego doma
ga się 24 żydów i 2 zrabowane synagogi. 
z 1084 świadków nie stawiło się 124, przy
tem znaczna część z powo<lw powołania na 
pla·c. wodny. OskarżenL żydzi nie przyjeli 
\vyznaczonego im z urzędu obrońcy. 

Do ,,N. fr. Presse" telegrnfują z. Pc
.tersburga, że d'nia 30 z. m. zapowie<i'ziane 
był-O zgromadzenie. protestujące stu<len
t&w rosyjskich na pla-cu' przed: sob-arem Ka
z.afl.skim, z teg10 pO\vodu, że student Maty
.szc"· nwięzi-On:y pod za1rziutem, że podczas 
pogrzebu Pleh\vego chciał wywiolać re
woltę. powiesił się w więzieniu rzekomo z 
pU\\IOdu znęcania się nad nim \\'fadz wię-
2;iennych i żanda>rmów. W przeciwsta
\\ ieJliu do tej wersyL pisma rosyjskie otrzy-
1nały polece.nie, aby oglosily list Matysze
\v:,a, do djca, .w którym pO''iviada tenże, że 

·prz.yczyną ueg-0 samobójstwa jest - .,prze
·syt żYciowy", Onegda} obiega1a w Pc
ter$-btugu pogłoska, że sfo.denci podrożyli 
bombę pod sobór Kazański. Pogłoska Jed
·riak okazała się niepra\v<lziwą.. Choozilv 
. tylko o ta. że studenci dmnagali się odpra
wiellia mszy żałobnej za duszę Ma1yszewa, 
przyczem policya· wiel-'U z nkh areszto\.va
·la. „Graiżdanin" donosi, że grado-naczel
nfil{ w ten sposób. uspolkoil demonstrują
cych przed więzienrem śledcw-politycz .. 
11em studentów, że rozkazał woisku i poli
cyi odejść, a sam stanąt przed studenta
mi i wyglosil IDO\.\"ę, w której międ'zy in
'nemi powiedlział: „Widzicie, że. stoję 
:przedl wami sam, poniewa,ż jestem przeko- , 
nany o wasze} przyzwoitości jak rówinież 

. i o tem, że roz-ei-dz_i~cie się, jeżeli \V'a!S o to 
poproszę''. Po tych słowach studenci ro
.zeszli się rzeczywiście. 

Dotychczarowy szef sztabu polowego 
I armii· maind'żurskiei, generał Sacharow, 
mianowa1ny wstał szefem sztabw naczelne
go v.'O<fz.a! wdsk na Dailekim Wschodzie. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. Pod Bor
.iem Artura' Japof1czy;cy widocznie coraz 
więcej zbliżają się 001 celu i dni Port1U1 Ar
tura z pewnością uważać można zai Po1i
crone. 

O krwawych \Vafkach, które się tam 
f()IZgry,waJą. mailo1 mamy wiadomośd. Ro
syanie bowiem ich: dać nie mo-gą, Jaipoń
czycy zaś umyślnie ich nie dają. 

W Mandiuryi panu]e spokój. Niektó
rzy twierdzą, iż 'dalsze kroki wojenne pod
jęte zoistaną; dopiero nai wiosnę. Otiama o
.trz:rrnall' 75 tysięcy chtopw posiłków i 200 
cięi;kich dlziat. 

2 dywizye przybyty z. pod Portu Ar-
tu.ra. , 

Wojska jaJX)fiSlkie z.aopaitrzone są już 
wszystkie w ciepłą odzież zimową, zaipa
sy ŻY\VOOści i amuni1cyi także odnowiooo. 

Z różnych stron. 
W ~iittenscheid, ma• zostać drugi ko

ści katoHcki pobudowany~ 
Barop. Znaleziono zwfoki malarza 

}(IOkesa w Jego wlasnem mieszkaniu. Śle
d'ziwo wykaże powM śmierci. 

Heissen. Kupcowi Buchloh skradzio
no za. 500 marek rowaru. 

Oberhausen. Na d~worcu t<>wa·rowym 
~r-zejechał poci<ng. urz.ędnłkai pomocnicze 
go„ 

Altenesseti. P. Ailgll'st Brust Uomaczy 
w gazetach niemiockich, iż ztoiył urząd 
Przewodniczącego ,,Oewerkferajnu", aiby 
sie nie odbyto nadzwyczajne wa1~ne zeibra
nie, czego··z.arząd chcia~, a ztożyt urząd, 
bo watne zebranie kosztuit!! 2000 do 3000 
mr..~ a 'nie chciaf organiz.a~yi1 na taki wy-:
datek narażać. . 

, Oelsenklrchen. Na zaiale'ńie u. mini
stra hand1u na brak wiagonów w kopalni 
, . .HrbeTtlia", z powodiu czego górnicy -cz~:' 
sto świ-ętować musieli. doniósł młnistcr 

Budde, iż na: zażalenie zwrócił uwagę po
wotanych kól. 

Herten. Górnik Uhtenbrnch wpadl do 
szybu i zabil się. 

Cour'l. Włam.ano się. lu d-0 gościnne-go 
Piepera l okradziono go. 

Recklinghausen. Zcst::i.nie nieba\\"'Cm 
pobudO\vana kolej elektryczna z Reckling .. 
hau sen przC'.z ttillcn. Be rghaus.en, Roltng
ha usen do Suderwich. 

Diimpten. Osiedlają się tu Siostry El
źbietanki z domu macierzyr1skiego w Es
sen. 

Berlin. ,.V nrwarts" d,oncsi, że rząd 
pruski, w skutek protestu magistratu ber
lińskiego, pozw()Jil stowarzyszeniom so
·cya.Iis tycznym używ-c1ć sa.1 gimnastycznych 
szkolruych na ćwiczenia wieczorne. 

Natomiast polskim stowarzyszeniom i 
nadaF owych sal gimnasty.:znych używać 
nie wołno . 

\V spra\.vie tej zapowia<la „Dzicn. 
Ber!." '\Vioc na dzieli 13 listopada. 

Saarbriicken. W prncesie p. tliłgera 
w Saarbriicken przeciw górnikowi Krame
rowi opowiada! sztyga·r p. David nicn'titc 
rzeczy o nacisku ze strony urzę<lnikó\v, 
którzy agitowali na k·opalni fiskalnej na 
korzyść nacyonallibcrałórw. David został 
teraz przesiediony na lepsze miejsce :.i: 

wyższem mytem do \\i estfo.lii. Jego ze
zna.inia się p. łiilgero\\ i bardzo nie podoba
ły. Iiilger ustępuje, a David' dostaje lep
sze miejsce. 

Rozm~ifośd. 
Z morza Sró<iziemnego. Od cz.asów 

państwa rzymskiego, czyli w przeciągu 
lat bJ.isk'O ~.ooo poziom wody w m()lrzu 
Śró<lziemncm podniósl się przynajmniej o 
trzy metry. ł"''akt ten skonstatowany w
stał obecnie przez f. Negrisa, który sWtojc 
badamta w tej mierze przedstawił w1 Aka
demii francuskie:t. Uczony ten odna:Jazl 
rozmaite oznaki, na których podstawie u
d:a.f-ai mu się określić, o ile podniosło się mo
rześród'ziemne. O pod\vyższenie p.:ozilQ
mu wód mógl wnioskO\l/ać z. pctożenia: tam 
portowych w Lepkadyi, Itei i Eginie. 
Most. zbudiowany niewątpliw,ie za, czasów 
rzymskich, Iąciyr wówczas Lcukad'yc z 
lądem stałym. Miał on długości około 
1,000 metrów. Obecnie w całości pokry
wa gO' już wvda. Pund.amenty tego mostn 
znalezione zostaly w gtębokości 3,40 me
trów•. Można• ztąd wnosić, że cd czasu 
bu<lowy mostu poziom morza w tern miej
sw podniósł się o trzy metry. W Itei, ·w 
zatoce Ampkisa:, między obu niewiełkierni 
w·ysepkamr św. Anastaieigo i1 św. Konstan
tyna znatldulie się tama, maJąca również 
trzy metry wysokości. ·wreszcie tamy 
Eginy, znafdujące się obecnqe na glęboko ... 
ści cLwóch metrów pod powierzchnią ·wo
dy, gcry glębokość morza d!ochodzi d(>· 10 
mietró\v, również świadczą dowodnie, że 
poziom morza SródzicmnegQ1 podniósł się 
blisko o trzy meiry. 

Wyprawa Anglików do Niam-Niamu. 
Z I(airu donoszą, że do kraju Nifiltl)-Niam 
wyrusza zbrojna \\"Yprawa1 angielska, zl-0-
żona z 2000 żolnierzy sudańskich pod: ko
mendą angielsikich oficerów. Niam-Niarrn, 
zamieszkały przez ludożerców, kż.y w 
środkowej Afryce -0 800 mil nai połu<l'nie od 
Chartum, w sferze interesów' angiełskich. 
łfa.nd'e.U tego kraju, przeważnie kością slo
niQWą spoczywa w rękach Bełgiiczyków. 

Celem wyprawy będ'zi.e powiadlomie
nie tubylców o objęciu prntektorntu nad 
Ntam-Niamem przez Anglię, przekonać ich 
o sile angielskiej i z.apcwnić sobie ich: ule
głość. - Spo-dziewane sąi ciężkie walki, 
gdyż kra1·owcy roz:porzą<lz.ah11 silą 25,000 
dobrze uzbroj-0nych i dzielnych ·\\llOjQwni
ków. 

Ręce u kobiet. Francuski uczony, 
Campansoni z.aznaczyl formę piękności rę
ki u kQbiet u rozmaitych nairod'ów cywili
zowanych w nastę.puijącym porządku: Pal-
1na picrwszei1stwa należy się kobiet<@· lr
landyi!, drugie miejsce zaómuuą Polki. An
gieJk.i· madą ręce z.byt pętne i mięsiste. A
merykanki zbyt wązkie i dtugie, Niemki 
zbyt krótkie i szerokie. U lu<l'ów romań
skichł naturalnie Prancwskai przoduje, po 
te-Oże idzie Hiszpanka, podczas gdy Wło
szki ostatnie pod tym wz.g!ędem zajmują 
miejsce. 

Ostatnie wiadomości. 
P a r y t. „Echo de ~rłs" donosi z 

Petersburga, .że minister $wlatopelk-Mlr
skl pozostanie w u~łe, młią-0 że str<>n

.nłctwo Pobjedonoscewa bezustannie pod 
·· - 1- do.„ lid~ ' ' . 

DUD -~ · ·· · :-

T ok i o. Urodziny mih.ada obchodzo
no w całym kraju nader uroczyście. 

Rzym. We htg „Koełn. Volksztir." 
oświadczył podsekretarz papieski Della 
Cbleze, że wiadom-0ść, jakoby papież po
zwolił katolikom wziąć udział w wybo
rach do '\: łoskiei izby deputowanych, test 
nieprnwdziwą. 

W i e d e ń. O pół nocy wybuchły w 
Insbrucku zaburzenia z powodu otwarcia 
włosldego fakultetu prawnicze.go. Padło 
około 200 st""zarów. 5 osób i~st rannych, 
I zabita. 

Ta n g c r. W czwartek cała Uota bał
tycka zebrała się w tutejszym p{)rcie, go
towa do wyjazdu. 4 statki mają w piątek 
odpłyną~. 

N±LL &SW WWW -
Kalend.an, 

Sobotn, O Hat.opada.. Zach:lrya.~za b., Emeryk. 
(Bogtaław bł.). 

Niecl~iela, 5 liRt.Dpadu. Opieki NMP., Leon1nd11 
b. i m, (Wl.'zcwłnd). 

S ł o li ;: e ; Wf!ehoił~~. zaet-c~, 
fot~;. g. 7 m.. 5 g. 4. m. ~2 
PojutNe. g. 7 m: 7 g. 4. m. 20 

St a 11 p o go <l y; ·w czw:: • .-tek eitły ćLńei 
chłodno. 1-V pi :~tek t.<tkże 

'r t' r m o rn Pt r W"ikez;1wał -wc:wraj l!ł °'l>• 

południe H etopni R. wylłł',1 0l.'l'I),.. 

i\laboieńsfwo polskie. 
La..*łgendreer. 

Spos·obność do spowiedzi św. w so
ootę 5 bm. oo godziny 4 po południu i w 
niedzielę o<l rana. 
------------- - - -- -
Towarzystwo „Jedność" w Dortmw1dzie 
daJie do wiadomości s\vym czronkom, iż 
z\vrycz.ajne zebranie odbędzie się w ni~
dzielę dlnia 6 listopa<la o godz. 5 po pol., na 
które czlionkó\v wprzcjmie się zaprasza. 
Goście mile widziani. Zarząd • 

Baczność Oberliause.11 ! 
Podlczas Misyi, kt6rn się o<lbęd'zie. w 

kościefe Pan111y Maryi' \\~ Oberhausen od 
6 clio 13 bm. będ~1 misyjne rzeczy, to jest, 
krzyże, obrazy różaficc, szkaplerze itd. 
\Vystarwione w sali posiedzeń tow. n p. 
łiem!ke (1dawnieJ łfacke). 

M a r c i n D r a t w i it s k i. 

Tow·. św. Stanisława .B. w Hattingen 
doJ11osł swym czfonkom i Rodakom, i~ k>
warzystw-0' przeniosło się d·o ttattiing1en do 
lloka.ł'UJ p. Steffen. dm.vniej Ripp, liegerstr. 
Rod.acy, -0ckniicic s :ę z tego lefarg-Lt i d'ai
de się zapisać d{) towarzystwa. Lepiej 
nami ze S\V10imi poga\vędzić, tak wdbhtć 
,nosy do obcy.eh. Jesz-cze rnz wotam do 
was dTodzy Rodacy, pokażmy, żeśmy Po
laikami1--kato1ikami, wierni synowie Kościo
ła kato.Hd<ie1'1<Y. Pierwsze zi-ebranie odbę
dzie się w nied'ztelę 6 list-0pa<la P-O P-OL -
Goście mile widziani. 

M. Ratajczak ,przeWiodn. 

Baczność! Bochum-Wiemelhausen ! 
W niedzielę dnia 6 b. m. o godz. 5 po 

poł. odbędzie się: roczne walne z®ranie 
l(ola śpiewu„ na! którem będzie ogłoszony 
stan kasy. Prosi się członków jak i gości 
aiżeby się jak najliczniej· zebrali, ponieważ 
b~ie także obór jednego z zarządu. A 
wi-ęc jeszcze rnz proszę szan. cztonków, 
ażeby się z letargu zbwdzm i ·nie dali pod
upaść tak ślicznemu śpiewu Polskiemu. 
Zarząd wienien się pól godziny prędzej 
stawić. Z a r z ą d. 

l(oła śpiewu "Lutnia" w Rohlinghausen 
Podaje do wiadomości szan. czlo:nkom, i~ 
:\Vl niedzielę 6 bm. odbędzie się lekcya: śpie
wu po pol. o godz. l. Po łekcyi zebranie 
m1es1ecz.ne. Zapraszai się uprzejmie tych 
członków, którzy z pł.atą miesięcz:.ną: zale
gają po kiLk~ miesięcy, aby się na zebraniu 
z nich uiścili. O iak naHiczniejszy udział 
uprasza się. Cześć pieśni polskiej! 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
podade do wia<lomoścr wszystkim Roda
kom z Kastropu, iż od 9 listopada d'a 16 
jest sposobność do spcwiedzi św. Przy 
tem zwraca się uwagę iż, to jest miesiąc ju. 
biieusz.owy. 

Uwaga: W niedziel~ 6. listoµada; po 
poi. o godz. 2 żal-0bna procesyai na cmen.; 
tarz. CŻłonkowie chcący brać udzial, win
ni się w czapkach i oz.nakaich zgromadzit 
obok kościotai przy ichorągwi. O Jak rniJ ~ 
liczniejszy ud'Z-ia·t1 prosi · 

'· . .. .. . ·,. : .... ~efiroV.:1:~'- pr~ev.~~ 

Towarzystwo Prz~m}·5Juwców w Bruchu 
donosi szan. czfonkcm. iż p-rzyszJe mie
sięczne zebranie odbędzie się w ponie~~
Iek dnia 7 listopada 190-1 \\ Jokałlt µ. Ku-

hema. O jak najłi zniejszy udzial pr-0-• 
Z ar z ą d. 

Towarz. gim.n. „Sokół" w Wanne 
donosi ninieti'szemi. iż w n1edzielę 6 b. m. 
<>bcłrodzi Ul rocznicę !)Wego istnienia na: 
sali p. Marzy11y. Początek o godz. 4 po 
p0l. Porządek ćwiczeń: Pochody, ćwi
czenia z laskami, ćwiczenia na prężnikn, na 
I>Oręczy, na koniu, ć\\·iczenia żerdziami . 
strzełanie d-0 tarczy. W końcu taniec. Tak
że mazur w 6 par wyprowadz.ony bę-<lzle. 
Uprasza się o iak najliczniejszy u<lziat w 
zabawie. Czołem! Wydział. 

Towarzystwo „jedność" w Langendreer 
donosi swym członkom. iż w niedzielę dn. 
6 list-0pada obchc.'<lzi 19 rocznicę s-.:,; ·ego ist
nienia, na którą zaprasza wszystkich 
członków z rc<lzinami. Obchodzenie rocz
nicy odbędzie się. \V następującym porząd
ku: O godz. 4 nabożer1stwn polskie z. ka
zaniem, które Q<lprawi Wieleb. ks.iądz Szy
mal1ski z Paderbornu. Zaraz p:o nab-Ożeil
stwie udamy się na salę do p. }(nipping'a. 
Tu się rozpocznie koncert, przywitanie 
członków i deklamacye. Ogodz. 7 będzie 
odegrany teatr pt.: „Bursztyny Kasi". Na 
koniec odbędzie się zabawa z ta(Icem. Za
bm.va Qdbędzie się w zamknietem kółku . 

Zair z ą d. 

Tow. gjmn. „Sokół" w Gełsenk.-Blsmark 
Poda\ie swym <lruhorn do wiadomości, iż 
miesięczne posiedzenie odbędzie się w r..ie
dzielę dnia 6 listopada o godz. 4 po poL 
Uprasza się ·wszystkich druhów, aby się 
wszyscy stawili, gdyż. są bardzo ważne 

sprawy do n re-gulowania. Gości zaprasza 
się u>przei1me, p:onieważ gniazdo nasze 
prawie rok istnieje, a Rodacy tacy opie
szali, i nie wstęp11ją do nasz.ego gniazda. 
Szan. Rodaków z Bismark i sąsiednich 
gmin prosimy, aby wstępowaH do naszego 
,,Sokola11

• Cwlem! Wydział. 

Towarz. św. IJ11acego w Oberhaµsen„ 
Przyszłe zebranie odbędzie się w nie

·dzie.t~ 6 listopada zaraz. P<)' polskim tLabo
żeństwie misyjnym, o godz. 5. Zaprasza
my także naszyd1 sian. czi011:kÓl\V 1 kupców. 
l rzemieślnikCrn. Z p.O\V<xhL batdzo. ·waz
nych spraw jest jak najlkzniejszy udział 
wszystkich czton{\Ó\\' pożąuany. Goście 
mile widziani. 7. a r z ~ d. 

Towarz. gimn. „Sokół" w l(irchlinde. 
W .niedzielę dnia 6 listopada. odbędzie 

s·ię miesięczne zebranie -0 god-z. 3 po pol., 
na które się zacnych członków ja'k naJ}u
pnz.eimiei zaprasza. Ponieważ mamy bar
dzo wa,żne spraiwy do zatatwienia. Goście 
mdłe widziani. W yd z i a L 

Tow. 2imn. „Sokót' w Gelsk.-Ueckenduri 
d\onosi swym czfonkom, iż w1 niedzrdę dn. 
6 listopada po pol. o godz. 4 odbędzie si~ 
posiedzenie, na którem będzie obrany r:o ... 
wy wyd'Zial. Udziat wszystkich cztonków 
w zebraniu jest bardzo pożądany. „ 

Wydz i al. 

Koło śpiewu uSfowik." w Marxtoh 
cdbęd'zie swe kwartalne zebr.anie \V niedz. 
6 b. m. 01 godz. 4 po pot u p. Platza. o· łi· 
czny u<lzial czfonków się uprasza, ponie
waż dest dużo doi załatwienia. Goście miłe 
widziani. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
W niedzielę, dni~ 6 listopada przyst~

puje towarzystwo wspótnie do Komunii ś-..v. 
pod chorągwią. Niech członkowie skorz}-
staiją. z tej rzadkiej sposoboosci i podczas 
M:isyi św. licznie przystąpią, v~nspółnie do 
l(omunii św. na ranned Mszyi św;. o godz. 
70. Chorążni wirn1i się wcześnie stav.rić z 
chorągwią do kościoła. O łak n-a!iliczniej-
s.zy udział uprasza Zarząd. 

\Viec w Alrenessen 
dla Polek i Polaków · 

odbędzie: się w niedzielę 13 listopada o go
dzinie 4 po południu n;i; sali p. J. Saal~. 
przy1 k-Oiście}e św. Jana. Porządek obrad-: 
1) Sprn;w:ozdanie komitetu dla spraw opieki 
duchownej, 2) oma\\iainie spraw narodo
wych i materyalnych, 3) sprawa wych<l
W'Y\Vani~ d'zieci. Na \\iec ten zaprasza: slę 
uprzejmie szan. Rodaków i l(od'aczki, aby 
zaprotestować przeciWt krzywdzie nam się 
dzieJ.ące.j v.1 sprawach religijnych. żadne
go 6 nas nie powinn9 br:l.kować. Agim1my 
na rzecz wieca. l(~mltet. 



Towarz. św. Alołzego w l(ottcnburgu 
donosi sv.-ym członkom, i wszystkiem Ro
dakom z l(ottenbu-rgu i Rauxeł, iż przy
szfe zebranie Odbędzie się w niedzlef~ dnia 
6 listopada o godz. 3 po Pot, w lokalu D· 
R.ienhoffa. Na powyższe zebranre zaprasza 
się wszystkich cz.lonków, ponieważ będą 
sprawy tyczące się gwiazdki obradowane. 
Uprasza się Rodaków (oj.ców. rodzin). aby 
na tern zebraniu PQ<lal1 liczbę swych dzia
tek. Rodacy, którzy jeszcze nie są w to
warzystwie, a chctel'iby się dać wpl.sać do. 
tO"Warzystwa, prosimy, aby na zebranie 
przybyli i dall się wpi.iSać na człooków 
Twarzystwa św. Alojzego. O Hczny u-
dzial w .zebraniu uprasza Zarząd. 

Towarz. św. Józefa w Horsthausen 
urządza w niedzielę dnia 13 listopada b .. r. 
8 rocznicę istnienia swe&o~ połączoną z 
koncertem, dekłama-cyami, śpiewem, orai': 
teatrem p. t.: ~,Czarodzieiskr stofik". 
Wstęp dłai cz:ton'ków 30 fen., dla gości 
przed czasem 50 fen .. przy kasie 75 fen. 
Zaprasza się uprzejmie bratnie Towarzy
stwa, które za-proszenie otrzymały, i te, 
które zaproszeni.a nie otrzymały, a ze
chciały.by nas swą obecnością zaszcz-yicić. 
Prosimy przybyć z chorągwiami, lecz bez 
pałaszy„ Przyjmowanie towarzystw o g. 
2% po pot Wymarsz oo k<Jścicla o godz. 
3~· na nabożeństwo z polskim kazaniem. 
O jat .nzjHcznielfszy udział pros~ 

Z ar zą d. 

Towarz. gimn. „Sokór' w Katernberg 
dooosi swym cztonk0tn, iż w niedzliel.ę dnia 
e listopada po pot o godz. 1 odbędiie si~ 
(JOsiedzen'ie. Udział wszystlcich czlonków 
w ~dJrainłu iest bardzo pożądany„ 

Wydział. 

Koro śpiewu „Chopin" w Bochum V. 
(Hofstede). 

Szan. cz.tonkom daje się do wiadomo
ści iz w niedziele dnia 6 paźdz.iernłka po 
obi~dzie., o godz. 743 od/będzie si~ lekcya 
śpiewu. Szan. -czlonkowie powinni s~ę li
cznie i punktuafnte stawić dla tego, iż sala 
o godzinie 4 J-est zajęta! przez. inne. t'o~. 
O Ucz.ny udzial i punktuiahle staw~~me sic: 
uprasza się.. Cześć pieśni polskiej·! 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
podaie do wiadomośd wszystk!.'m szan. 
Rodakom zamieszka.Jem w. Laar .i okoli-cy, 
iż w niedzielę 6 listopada· urządzamy za
bawę jesienną z tańcem nia sałi p. Ercke~ 
(Schiltzenhaus) w Stockum. Cztonikow1e 
wy~atm mają wstęp \vulny. Początek o 
gocfz.. 4 po pot O ~czny udzi.a~ szan. Ro-
daków prosi Z a r z ą d .. 

Baczność! Hukarde ! Baczność! 
Szan. Rodakom w Hu:ckarde i okcli-:.y 

daje się dlQ wiad0mośd, iż w n~edziele dlnia 
6 łist-0p;LCta r. b. OO'b~clzie siię n~ sali p. A~
Óree zebrainie w celu zatQ.żen1a ,.Sokola , 
a ,v.{~ daletl wiara do sokota, nk· po ma
oowrcach ami festyina.c~. ho w ,.sokole'4 tyl
ko duchai pokrzepić mmemy. W zdrowym 
de.le zdrowy diuch. Dalej oo „S1cilmla". 
Szanowny,c.h prezesów ii naczetiników pro
-~, aby raiczyfil nas swą. ?be~śc!ą za. 
s-zczycić. Zebranie {)dbędzte ·'1i; o 04 pu 
po.iudntu. Zwol1dący. 

Bac.zność ! Neumiihl ! Baczność! 
Uw'iadarnia się szan. Rodaków w Neu

miibi- Buschhause11' i olrotky, iż . T<JW. 
~n1;n •• ,Solkól" w NeumU~l tl'rządza. jesi.en-
1'ą zabawę połączoną z tancem„ w m~-z:1el~ 
dnlta1 6 listopada w sali zwykłych pos1ed.zen 
u p. EŁckooffa w Neumilhl. przy ul. Kn1ilp
pelstr. Początek o godz. 05 po pol. Wstę
pne dla ~ośd 75 fen., dla a.zfon'ków 50 fen., 
<lita ówiczących 25 en. O licz:ny udział R.o
d.aków upraszamy jak najuprzeinńej. Mu
~yka będzie odtp.owi.ednia, a g1·.ać będzh~ od 
ucha: eł:IQ ucha,. jak niel>os:r.czyk Szym21nu-
cna. CzJO~em! Wydz!ał. 

\\
1 iec w Laar. 

W rticdzielę po pot o g-0-dz. 30 <>.dbę
<k.ie się na sali p. Witte.n:kamp.er'a wiec 
.,Zjed'noczenfa" w SJ)rawach sądów pro:ce

'4erowych, które się już w krótkim czasie 
o-dbl}<l'ąi. Na wiec ten zaprasza się wszy
stkich .nietylko , zionków uZicdlno.czenia", 
a1e w ogófe wszystkkh Rodaków, aby 
Qeć sposobnGŚĆ dać Si~ na członka za pi
'SaĆ i zająć się tak \.vażną sp.rawa.. ia'k s.ądy 
~tocederowe. 

0Ziednoczeńie zawodowe polskie". 

;: •' ) 

Wiec w Obermarxloh. 
W niecfaiełę dnia 6 listopada w połu

dnie po wielkim nabożef1stwie o godz. 110 
oobęd.zie się na sali wdowy van den Boom 
w bliskości kośaiola katolick. wiec „.ZJe
chioczooia zawo<loweg·o polskiego", na któ
ry się wszystkich czJ-Onków i wogóle 
wszystkich Rodaków z Marxłotr i Qljer„ 
Marxloh zaprasza. 

„Zfednoczenle zawodowe polskie". onłz 
Wiec w Marten 
W niedzielę dufa 6 Ustopadia o god'z. 5 

odbędtlńe si~ wrec ,,ZictJn.oczema zawodo
wego na sali p. l(ortmann przy ul. Bochum
słriej. Na wiecu tym oma.wiane będą 
wszel:kie sprawy robocze i organiJZacyi 
, .. Ziednoczeni.a". Lic21n:v udzia:ł riodai.ków 
IJO"Ż;ądany. 

łlllporterzy "J;-&r 
poleeai:t najlepsze papierosy po 2 f enygi 

„Yaro" Sulimy 
łagodnej, kwiecistej jakości z czysto tureckich tytoni. Oprócz tego 

inne znane papierosy „Sulimy"'. 
.Ture fort (etykieta zielona) nr. 3-t 10 sztuk 
Passe-partout (niebieska etykieta) nr. 50 10 
Sphinx (etykieta czerwona) nr. 11' 15 „ 

Prosimy spróbować nasze 5 fenygowe cygaro: 

„Lond.on D~oks''· 

Kup:ee Polak 

.t ·---·--·----·-·--·--·-·· = POLSKA KSl~GARHIA • 
• i zakład oprawia•ła obrazów • 

pragnie otworzyć interes 
kolonialny. St:an. Ro
daków uprasza się o ła
ska we podanie gdzleby 
tak->wy kupić moina pod 
adresem ,, Wiarus Pol
aki'; w Bochum. Prosze iądaó cennik na wyroby ze zlot.a, srebra 

i alfenidu. Ił w RECKLINGHAUSEN-BRUCH, ulica Maryańska •• 
• Właściciel Feliks Szymański. • 

Aełe Śpiewu 
„Uowtk·' w Buer 

Gwiazdka niedaleko 
Każdy, ktoby chciał żonce sweł spra„ 

wić uciechę, ma sposobność zamówić do
brą maszynę do szycia. Od dziś, kto się 

przez „ Wiarusa" zgłosi listownie, otrzyma 
za gotówkę 15 procent, a na wypłatę 5 
procent tanlef. żaden 11lamiec togo ode da
je~ „ Sprzedaję także meble f kołowce. O 
uwzględnienie prosi 

Ił K1ił\Żki de nabożeństwa i powidciowe. - Wszelkie mate- • 

• 
ryały piśmienne. Obrazy iwi~tych Pańskich, różańce, krzyże, figury, • 
wil\zarkl, wianki ŚI••nt1, welony i witńce żałoltue. 

pONukaje-d"yrygenta 
śpiewu. Takowy włnlen 
sio pismiennie zgłosłó do 
przewodnlcZ4cego pod 
a.dresem 

• Powinszowania, zapro1J1enia weselne. karty z widokiem, karty Ił 
.._ z powinszowaniem na święta i na Nowy Role. • 
... Cygara i papierosy. Opra•tenłe obrru:6w i wi„zarków A.at. Żełf4&1e wskf, 

Bu er. M 1łtk:estr. ao. ł1I ślubnych w pi~kne ramy, podł•g wyboru zamawiającego. • 

• 
Polecam ·wi.'111yetko po cenach umiarkowanyclt. 
Baoznoś~ I Nowoieńcy~ którzy kupifł u mnie wio.nek ślub•~ i • 

• obrazy, a wianek u mnie oprawió da.d114, otrzymaj„ śłiczny obraz • 
Ił wartości t~zech marek darmo. • 

-·---·--------·------
B•e••eU Ro.te.er 

w Herne i ekolicy t 
Kto je1zcze nie ma 

perek na zimę, 
!T!.ote po jak najta"'8~eh 
cenach nabyć u Waleaty Nowak·, 

"~ • ;-- ~ :... ~ :- • ' I' ' ' 

8. KLECZEWSKt 
Herne. Kas trop~ 

Niniejsze poleeenie proszę przeezytae·. 
' Z powodu wielkiego zakupna, mogę moim łaskawym odbiorcom to-

wary jak najtaniej sprzedawać. Kto rH u mnie kupi, przyjdzie nadal 
zakupywa.ć. 

Dlaczego garderoba moja tak sławna? - Dla. tego że dostarcza.m: 

P.a}atof IDA k• czarne i w pręgi ciepła pod- 7 
u, u ,y vZ Ie, szewka za m. 

Paletoty ffiAZ.W;..I• ~ .7. i:obrej rnateryL. we ·wszy- 1.4 50 
~ V A V stkich kol. dobrze łeżl\ce, za ':l:m. 

Ubrania jn_Az1de w 50 różnych kolorach 12 
Y wszystkie po m. 

Czarne ubranis n1ęzkie roblone~~:r~aaług 13~~ 
Ubinry dla clzieci i cl1łopc6w ;~:~:0rn~~.3m. 

formy od 

Spodnie Il'l n=edz1· &1.}A we wszystk. kol., cięż~ie 3~, o 
ł~ i "V V materye. do wyszuka.ma m. 

Ubra111·a pol·łng IDlc •r V z piQknego. czarn. kam-35 
..! Ui J . garnu sukiennego od m. 

OBIJ m 
mam we wielkim wybor;1,e na składzie, dla teg() tylko kilka artykułów 

wyłu6~czain: · 

:nięzkie buty do sznurowania 515 \Vysokie buciki dnms~ie)af~a· ~ 
(sa.fi1'.nowe) m, d k u nowe o sznur. I z gm1 ·. m. 

Mą7ikie buty z cholewa.mi 7·; 5 Pantofle d~mskie (ciepłe zi- 80 
(kropusy) m. mowe) f. 

Domowo pantofle 1 flO Damskie buciki z guzikami z ,4 50 
męzkie m. końskiej akó1.1y, śpilkomme ~m. 

Buciki dl~ dzieci v. guzikami i spil- Da1mkie półbuciki z gu11ikami 050 
kowanc dobra skóra ~m. 

21 24 15-26 27 30 31-3~ Damskie buciki y; ciepłą pod- 2io 
1,80 mr. 2,~5 mr. 2,75 rnr 3,35m. I szcwką m. 

Wszystkim Żamiejscowym odbiorcom zwracam koszta podroży 
z elłwodu 30 mil. 

Herne, S 
Bahnhofstr.G' • 

Ele--Hlła•v..ak • ~Kastrop, ~.filiV w . 1, .Miinst~rstr. 

Kawaler 
przemyi!łowiee, 27 lat 
liuqcy, pos1Ada.i1tcy do
brze prosperujący inte-
1e15 na obozytnie1 szuka 
dla braku enajomości 

panny, 
ktłra ma. chęć wstąpić 
w stai małi.eiUkl i po
siad1i'cokolwiek m&Jt\tku. 
Zgłosić sjo mona do 
ekepedycyl ,tWiarusa 
P•slkiogo" pod li~erlł 
•· K. a•a. 

Dyskrecya rl'lfc• ho
norows. 

Fr. Nowaekłego 
w Hetce, Wiihelmstr, 

nr. 82. .„ ••• ~ 
••~znoś~. 

Szanownym Rodakom 
poleeam koriystne kUJ>flO 
2 miejl!c na budow~ d ... 
au, 1 miełsce 'O prę
tów w Herne na oiy~ 
wio.ej ulicy. Bli.hzJ"ch 
wiadomości ud&ieli 
'1f •jdH.lt Haniu, 
Herne. ul. Nowa nr. 38. 

Tanie i ciekawe książeczki 
powieś eiowe. 

Antoś z Skalina 30 fen. - Asem i królowa 
d~c~ó.w 40 fen. - Baiki, przepowiastki i po
w1esc1 40 fen. ~· Ba§qiie i pm.~eści gminne 40 
fen. - Bolesl~:V (dalszy dag Genowefy) 50 
fe1; •. - Bratobo1ca 40 fen. - Bukiet napię.k. i 
naic1ek. powiastek 40 fen.- Chata Wuja To· 
masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fett -
Cudowny los sieroty polskiej w Paryżu 40 'ten. 
-Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu wsvJ· 
scy dają 20 fen. 

Na porto do każdej książki 5 fen. wieoei. 
Dobry Franuś i zly Kostuś I mr. - Dolina 

Alt!Jeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 feu. -
Dziwne podróże Obieżyświata SO fen. - Eusta
ch~usz 70 fen. - Oadu-izadu 30 fen. - bawę~ 
dz1arz. 50 fen. - Genowefa 40 fen. - Glos Sy· 
nogarhcy 1 mr. - Glowa św. Barbary 50 {en. 
---;- ttirlanda czyli zwycięstwo cnoty 40 fen. -
tt1storya CJ1downego obrazu IO fen. - ttistorva 
o Alim Bable 25 fen. - łiistorya o cierpliwei 
Gryzeldzie 20 fen. 

. tiistorya o cierpliwej Helen.ie 20 fon. -
Histo:ya ? 11 królewiczach 20 fen. - ttiston•a 
? k~olew1czu 4{} feu. - Hist-orya ~ siedmiu 
maciach zamienionych w kruki 20 fen. - tti
storya o Siedmiu Mędrcach 50 fen. - tiistorva 
o wiecznym żydzie 20 fen. - liistorya o Zloia
szku i Czerwon. 30 fen. - Ita z Togenlrnrgu 30 
fen. - Jaskinia Beatusa (z obrazkami) l tm. -
Jo nek i niewidzialne szaty 20 fen. - Vatow11ie 
więzienia piekielnego 30 fen. - Klara' .JO fen. 
- Kopciuszek. Powiastka o sierocie 30 fet;. -

Koszyk kwiatów 50 fen. - Kręte dro~i 80 
fen. - Królewna Hoża 25 fen. 

Krótka hlstorya dcuownego obra.z;u 10 fen. 
Krzyżyk drewniany BO fen. ~ Książka o 

zabóicach 50 fen. - !(wiaty milości i przyjaiJti 
50 fen.. - Lampa czarodziejska 40 fen. - Le
gendy 30 feM. - Listownik SO fen. - Los sie
roty 30 fen. -'Macocha 20 fen. - Magazyn rz;a
baw przyjemnych 40 fen. - Marzana, hl~orya 
bardzo ladna 30 fen. - Męki piekielne 15 fen. 
- Milowid. H!storya o biednym p. 20 kn. -

. Mistrz Twardowski 30 fen. - Mlu.dy pustełliik 
· . . (z obrazkami) 40 fen. 
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• · fodzienne pismo ladowe dla Polak@w na obczyźnie, poświęcone o~wiacie ora& sprawom narodowym, politycznym t zarobkowya 

Wycbodd ccd:zimite z wv,ąikicm d'Ii ~wtą.tecgyc.h. 
przed;plata kwartalna na poczcie ł u listowycłJ wYDOli 
t mt 50 fen., a z odnoszeniem do domo 1 mr. 92 fen. 
Wtacus Polski" z:a.pisaay iest w cennika I>Ocztowy1il 

I lmlQ Boże za 11111 I OjCZJZDę I 
Za Inseraty plad lic za wtem petTtGWY 15 te.a., a H • 
~loszenia ~C%01le prz.ed łnseratam1 40 fen. Kt• ·· „ 
czesto 01[fasza.· otrzyma rabat. - LiSU' do „ Wiaru1 · 
Połskle111:0·~ iralety frankować ł J>Odać w 11iełl dokfd, 

" pod Zllakiem "t. P01»łscll'' u. 128. DY adr~ piazą~o. RekOIPisów 9i• I.ie zwraca. 

~ !Wdakcya, Drukarnia i Ksh~garnia znajduje się w Bochum. przy uliey M&ltheserstra.sse nr. 17. - Adrea: „ Wiarus Polski", Bochum . .....:.-ll...L. 

••• Roddce polscy! Uczcte dzJecl swe 
a,ówlC. czytać i pisać pe polsku! Nie łe&t 
Połaldem. kto potomstwa swemu znłem-
ezyć się pozwoll ! 

Z wypadll6w dnia. 
W Petersburgu panuje przygnębienie. 

Ostatnie wypadki na widowni wdFrtY 
oraz ,.bohaterski" ·czyn flł()fy battyckiej 
przyczYI1ilY się do jeszcze większego urpa
dku dtuclła:. 

Dtiwne· obi.egalią ·w. Petersburgu po
g!oski: Mówią o bliski em ustąpienliu mi
nistra Świaitopclka M'irskiego, który pra
gnąc zaprowad!zjć lagodn~etrsze rządy o 
trzyma;ł' pQ.no 4 tyg0d!niowy u1r'1op, miejsce 
m'inistra spra:W zewnęt:rmy~h hr. Laimibs
dorffa ma zrująć muniestnik Meksiejew. 

KaMlei ~~ny oczekullą upadku Pt>.r
tu Artura. 

Zachłanność niemców austryackicb. 

l(rótlko po oit:warcitv '\v"loskieg-o faku11.. 
ietu prawnicze.go przy niem1eckiej akaJdle
:nrJi w Insbruku, tłumy ludoośd niemiec
kiejroz.p()tcz.ęly 'burd'y uliczne, by zaprote
stować przeciw takiej obrazie buty nie
mieckiej. W końcu W'Qjsko zapmV1aidlz:iło 
spokój. 8 n~emców. i 10 Wlocllówi otrzy
.malło rany podtzas rozmchów, .ai mala·rz 
Paicce:i poniósl śmierć. 135 stu<lent6w are
sztowano. 

1 OO osób zatonęło. 

Stra:szne nie'SZczęście i\\nydarrzylo się 
pod HarbHlol1' na morzu, Sródiziemrrem w 
nocy z. 3 na 4 b. m. Zderzyly się afgieTskie 
µarowce ,.Gironlde" i ~.Sziaffioo". Pa.ro
'\viec .,Gironde" zaOOnąl. 

Przeszto 100 osób wia~o śmierć w 
falach morskich. Okręt ,,G1'roii1{[e" opu
kił byt dnia tego wiecwrem: Bom! (w 
Algi.erze) wioząc 110 pasażerów. Pairo
wiec 0 Sziaiffitrio" pcJZ01Stai na miejscu nie
szczęścia. 

Telegramy. 
L o n d y n. U rząd dla sp.rc1w zewnętrz

nych odpowiedział na zapytanie pewnej 
firmy, że angielskim właścicielom okrętów 
T.akazuje się oddzierfawłenfa statków ce
lem zaopatrzenia w węgieł floty bałtyckiej. 

G I b r a I t a ·r. Obok fortecy przypły
nęła w kierunku wschodnim w piątek flota 
rosyjska. Obserwują Ją angielskie łodzie 
torpedowe i antytorpedowe. 

B e 'I" I i n. Pomiędzy nlemcami i Sta
aami Z)ednoczonemi toczą się układy, ce
lem ustanowienia traktatu rozjemczego. 

B e r n o. Układy w sprawie zawarcia 
traktatu handlowego nJemiecko-szwajcar
sldego mają się ku kol1cowi. 

S z a n g a j. Obiega tutaj pogłoska, że 
Japończycy zdobyli ws·zellcle główne po
zycye ua północno-wschodniej stronie Por
tu Artura. - AngiełsJdemu parowcowi 
,.Victoria" wiozącemu ładunek mięsa po
wiodło się przełamać blokadę i dostać się 
do Portu Artura. 

S ej m p r u s k i obradował wczoraj 
nad sprawą loteryi, która miała służyć tak
że na to, by zbierać inseraty dla nakładcy 
bertińskłego „Local-Anz." Scherta. Mini
ster Hammerstein oświadczył, że myśl J>O· 
daną przez Scherła rząd na razie Porzucił. 

Dyskusya w tei sprawie zaięła wiele 
czasu; w końcu załatwiono jeszcze kilka 
t>eł.ycyi. 

. Paryż. Koniec piątkowego posie
dzentia francuskiej łŻby deputowanych mJał 
"17..ebkg bardzo burzliwy. NacyonaHsta 
Syv·eton dopadł dQ mhtlsra wojny I spoi(-

czkował go. Pomiędzy posłamJ wszczęła 
się bójka. Posiedzenie przerwano. Syve
tona policya wyprowadziła ·z sali posie
dzeń. Przyjęto w konlec porządek dzienny 
proponowany przez rząd 343 głosami prze. 
clw 236. 

Pa r y ż. Zmarł poseł Paweł Cava
gnac. 

G i b r a I t a r. W ckśttinie patrołują 
2 pancerniki anzielskie, 4 inne udały się 
także w drogę, lecz nie wiadomo dokąd. 

L o n d y n. Szturm na Port Artura 
przypuszczają Japończycy bezustannie i 
zoobyli pono poważne korzyści. 

B e r I i n. 400 hererosów przeważnie 
nieuzbrojonych przekroczyło granicę~ uda
jąc się do posiadłości angielskich. Poczy. 
niono kroki, by uzbrojonym odebrać broń. 
Przywódzców pomiędzy. nim.i nie było ża
dnych. · Witboie ruszyli przeciw stacyi 
Warmballi Kilku osadników zabito. je
dyne w południowo-zachodniej Afryce 
przez Njemców zajęte stacye w pofudnio
wei stronie kolonii są Warmbad i Keet
mannslrop~ Morenga zaczepił wojska nie
mieckie. Poległo 3 oficerów i 6 chłopa. 
Krajowcy tłumnie przyłączają się do p-0-
wstańców. 

N o wyj o r k. Reuter donosi, m po
twiudza się wiadomość, iż przed kilkoma 
mJesłącami pancernik jap.oński „Jaszhna" 
najechał na minę 1>0dwodną ·i zatonąl. Rząd 
trzymał wypadek ten w tajemnicy . 

Polacy -na obczyźnie. 
Nowy „Sokół'' w Gełsenkirchen-Hiilłen. 

W niedzielę dtniai 30 października od
byfoi się oai sal~ p.. Nachbarsclrnlte, prz'Y' ul. 
Wainner Str. w: Ge1senkirche11httiilleni ze
branie celem za.łotżen·ia nowego gni.aixda 
sokole~ Zebranie ot\vo.rzył p. Waltęsa 
pieśnią ,.Serdeczna Matko". P. Dukat 'W.Y
jarśnil cel zebrania i z:aichęca.l do zailmooia 
.,So'kołai", które ma tak sz.Pachetmy cel. Tc
razi w zimowe d!tugie wiecmryi ooszai m~o
dqjeż zamfast się ·po karczm:aich tuJać lub 
nai kartach czas trwonić, może się; bawić 
gjnmas.tyką, którn niam jest dla zdrowia po
trzebna, bo ba'Slem ,,Sokolta" ~est: „Zdlro
wy -dm:h w zdrowem dele". Mmvca •Ulbo
lewial. że niasza młodzież tak nie JiCZJ11ie się 
zebraita. Jesz.cze kilku innych Rod'aków 
zaichęcało1 do z.:a-łlożenia „Sokola", chod:aż 
7..aiclen z nJch nie taił' się z tern) że ~1ż!d'y 
początek jest trudny. Jest jed'Illak nad!z.ieja, 
że młodzież tak !iem.ie w1 Hiilleru j, Butmke 
zamieszkała, ocknie si~ z letargu, więc też 
z.ail<Yl.yć „Sokota" uchwalono. Przybyf też 
na nasze zebranie red'aktór „W·i:a:msa Pol
skiego" p. Michal Kwiatkowski z Bochum 
i -w1 kilk1lll tr~ściwych slowaich zacllęcal 
milbdzież polską: do 'licmego· zap:.sywania 
si~ do grona .,Sokola". Na czlonków da
ło s'ię zapisać 22 dmhów. Do zarzątlui zo
stali ob rani d ruhol\Vi e : Jan W ar ęsa pr.rew., 
Prane. M~ynarczyk zasŁ, Adwn Szyperski 
naczel'nikiem, Kasper Roszak ·zast., Broini
sfawslaw Ja2yinlko1wski sekretarz.em, Wa
lenty Ow~zarczak za:st., Ad'am Bartlkowiak 
skairooikiem, Jakób Roszak za~t. Posie
dzenia od!bywać się będą w lokalu p. Nach
hairsahttlte, przy ulicy Wanner Str. wi każ ... 
dą dn1gą niedzielę w miesiącu, więc pier
wsze posiedzenie o<lbędz.ie się <llttiai 13 łiisto
pada 1904 o godz. 110 w poliud11ie. Cwi
CZ'ell1iaJ b-ęili\ się cxlby.wal'y dwa raizy tygQ
dn:.UWO: WI środę i Wi sobotę, o god15. 7 
\vie-crorettn. Czołem! 

Zai wydział 
fr. Młynarczyk. 

Wiec polski w Hattingen 
odbył' się w ubieglą :nied'zielę. Zagaił ig<J 

'P· Ko1kzak a przewMnkzy/' p. l(lemczak. 
który P>O'\\'Olial na swego wstępcę p. Krze
·lrotmV'skh,go, a na· sekretarz~ p. Tyczcw-
skiego. , 

Chodziło prz.edewiszystkiem o przenie
sienie Tow. Ś\V. Stanisla\\-~ z Wełper. ma
lej wioski pod tlattinigeni <l:o tegO"L; miasta·, 
spodzjewaJą-c się. iż Rodacy z ca~eti parafii 
Hattingen teraz do tow. przystąpią gdyż 
będą bflże~ lokalu pasiedzeń m1es'Z'kać. Zgo 
dzono się na to i tO\varzyistWo wspomnia
ne teraz pewnie lepiej będzie się. rozw;(iało 
Zachęcić też tyiPko moinru Rodaków 'IJ cał~j 
okolicy, aiby si-ę zaprsali ,i1a czl'ooków4 

Następnie omawiano -spra:\vy rel'igi.tne, 
raroolowe: i materyalne Polaków w ogóle, 
ai w szczególności ludu polskiego na ob
czyźnie. 

Gto-s w tych sprai"\\·ia.dt ·z.ahierali: l(oi1-
czak I(temczak. Jarczyf1ski, l(orpus. Brej
ski, Krzekołoiwski, Siliński, Naskręcki i in
ni. 

Na wniosek p. Krzekotowskiego u
chwalono przeciw cmtypoilskiej u~'i.awie na
stępujący protest: 

„Polacy-katolicy ·zebrani nai wfocu w 
Hattinjgen d!nia 30 paźdtziernika11904 r., pro; 
testują 1Wroczyście przeciw nowej uistat\vie 
osa<llniczej, przyrzekając 001xrwie<lizieć na 
nią: dążeniem do oświaty, oszczędności, 
popie-ran:iem swi0ich, trzeź:\YO'śdą i łąc'Zno
ścią. '' 

Misya polska w Diisseldorfie. 

Z Dussekiorfu piszą. nam: 
Odbyla się tu Misya św. Dla Polaków 

głoszono 1.nau'ki w: kościeJc 00. 'franci
szkanów, d1a n!emcćnv w 13 koodol.ach pa
rafiafoych. 

Gdy z.apowiadan-0 Misyę z ambon:y, o 
polskiej Misyi nie było mowy i Polacy u
da1li się do zakrystyj kościoła: klaisztonnego 
'Z ziaipytaniem, czy o Poł.akaich zaipomtrtia
lllO. Ni:e .tam -01 pollskieii Misyi nie wiedlz.ia
no. Byi~o to .w; dZ'lel1 wieca, jaki u~dizm
śmy w sprawie QJpieki1 d'uchow.rue1. Po \Vie
cu, d!nia 16 Paiź<l'Ziernika poproszono jedlne
go 7) Rodaków do klais'Ztor:u, gdZie m:pyt.a
no go, o jakim cz.asie bylob}' naij,\rlaściwiLJ 
urządzać nauki1 misyJne <la Polakó~ ·. 

Misyą klerowaf O. Bazyli, a kazania 
roz:poczęto \V'Yg;f~zać w niedzielię 23 paź
dziern~ikai o godz. 80 wieczorem. Przed 
kaZ'a111.iemJ zaiśprei\\'!alOO' „Veni ·crea.tur". ai po 
ka2aniu. „Swięty Boie". Kazanie bylo tak 
piękne, re wszystkich 11iemai1 <lo łez iroru
szyto. Przez. caly czas .M.isyi św. Rodacy 
i Rodlac.z:ki licz:n..i!e się zbieraJii· i na kazania 
.~ clio spowiemi św. 

Po d!waikrOć kaznodzieja V."Skazująo na 
·zebrane prz.ed! obrazem Miatki I3oskiej 
dlziatki v.r<zywal rotllziców, C)OY je wycho
wali1 Bogu 11a .chwalę a sobie na pocie.che .. 
oo rodzi-ce · od'pm\>iadaią za- d'usze svtych 
dziatek. 

00. Prancisz.kamxm tu1eliszym, a 
szcz:egórnie O. Baizylenm zia rnrządzenie 
M.isyiJ św .. sktad'aimy nai tern miejscu. ser
rdeczine, stairopol'skie ,,Bóg zaipłać", 

Obyśmy takie kaizania czę.ście.i. clmćby 
tytko co <lwa tygodnie us.tyszeć mogli. O 
to starać się będzie wybrruny na wiecu ko
mlitet dla spraw opieki duchownej. Pukać 
będ!ziemy, a maimy na<l'zie:ie, że nasze słu
SZ1I1e życzenia! spełnione zostaną. W. Ch. 

Centrum a · Koło polskie. · f 
„ ~~ 

W sprawie rerofucyi Kola polskiego po 
danem przez n~ przexi tygodni'em "WISzcz.ę
la się eyskusya po gazetacl1 polskich i 
centrowych. 

Rerolucya ta nacecho"''1C..na była; stanow
'CZD1 zbyt wi~Iką uległością \YObec cen1w~ -

ców, dla· tego też zachęcif:a, kh tylko do 
stawi-ania1 jeszcze większ,ych żądań. Cen
trowcy ręk~ podaną do zgoidy butnie od.
rzucili .. 

GłmY.!J.'ie za:imuje tut.aj astęp, który 
brzmi: 

.l<oło Polskie patępia: glosowanie na 
GcontrkandYdata pairtyi centrum tam, gdzie 
kaindy<lat Kola Polskiego n.ie ma widoków 
przejścia. 

Kolo· polskie zwriacai się do Komitetu 
Centralnego wyborczego z życzeniem, aby 
'J)OWYŻelj wyrażoną z.as.adę za swoją umać 
i tak()(W'ą poszczególnym l(onfrtet:om wy
borczym jako nie4WZ.mszoną dyrektywę 
połecić zechciał." 

Zapelnie zgodzić się m~a na ro. je
żefi owym kontrlmndWatem jest niemiec. 
Lecz, jeśli nim jest Polak, cóż ·w-tedy? 
Czy. Koto poLski·e potępi~ wmv~zas gloso
wanie na kmdydiata polskiego jeżeh on 
nie ma widblków przejścia? ' 

Rezolucyę ~ą Pm'llęto jedno
myślnie, i t-0 -chyba najibardziel zadzirwia. 
Cztonkiem l(ola1 polskiego jest przecież po
set Korf~.ty i nie rozum4emy, jak mógl się 
01J1 '2'Jg'OCfZJć 1na rezof.ucyę, któm1 W!Prowa
d~na ,\I~ praktykę Wl tern brzmieniu tl!Ilic
możl~wilaby częściowo ruch naroddwy na 
Slą~Llł i W1 innych <llzielnicach. W Gór->l ..... ń.1, „ ,,. nos ą~u trornaczy pose~ l(orfa!nty, ż.e 
chod~ tutaj tyłko o wypadki tałde, irdzie 
kontrkaind1yd!3:tem jestt lniemiec, a nie Po
lak. Grówi.ttie mLaiło Koto polskie .na myśli 
wyibo ryi Wi L'x>rach. Zgoda, ale tego w re
rolucyi inie ma, i moż.nai sobie IO\ tloma ... 
czyć, Jak. sie podroba. Może być, ii n~eja
sność rezolrncyi uważano w tym przyipadku 
za1 jej zaletę, lecz zdania tego nie podziela
my. 
. Centrowicyi po polsku i po 1niemiecku 
mÓ\Vią•cy rozumieją naturalnie reoolucyę 
tak, że Polacy przy wyoorach nie mają 
głosować n.a własnego kaind.ydata, -gdzie 
te.niże nie ma wti.d.oków przejścia Pojmu. 
Jąc talk - wedtug t' Górnoślązaka" fatsz;y
.W!i e - rerolu.cyę sejmowego ł(ołia. polSkie ... 
go, jeszcze nawet nie są zadowoleni. Ape
tł~ w~l'rasta przy dedlzenfo:, mówi przysło. 
wile. Centrowcy więc piszą, ie Kolo pol
skie POJWinoo był'o polecić wszystkim Po„. 
lakom gtosowainie na centrov.""Ca, gdzie Po
Laikl nie ma; widoków przeiściai. bowiem 
wedlug obecnej rezolucyi Kola Polacy mo
gą się · także wstrzymać od gliO'SQwainta ·i 
przyczYITTić się tern samem do uipadk>w kan
dy-data cenfrowego. Slązk n.aiłeży się cen
trowx~om, • tak gloszą gaa;ety centrowe, 
inaczej nie ma zgody. 

Spokojniej zapatrme się na ca~ą spra-. 
wę IJedynie „K.oln. Vollksztg.". Centrow ... 
CÓW! możemy z:apewn:ić, że przy Iii,env·
sze:m glosowa'Iliu Polacy narodowcy za ... 
wsze · g~os.ować będą nCl! Polaków bo · 
zais.ada -ra jest pod'sta.wą 111aszer org~iza ... 
c-y1 wyborcz~, jej niewzruszoną dy.rekty. 
wą. 

Względy narodowe wręcej znaczą 
tak kilku· poslów mniej łub iwięc~ i jak 
zgo<la z centrum. My na niezgodzie z 
centrum najmniej tracimy. 

W każUlym razie powirnio Koło polskie 
wyja:śnić, jak n.ależy po)'mawać jego rezu
łucyę, a może ono to wczynić teraz tern ta
twfoi. że centrov.."Cy ręki podanej do zgody 
nie prz.yijęli. Naszwi zdaniem pomoże so.
bie ł(o.to polskie tern samem1 w nielbyt 
przyjemnem polożeniU1,w; jakie się dbstalo 
przćz tę- ugodową uległość. ~ 

~ ·zresztą <.:zy tak cz~· owak, rezolucya 
I(ąfa, polskiego ma tylko znaczenie for: 
mal.he i to ~eszcze wyJąC'Znie <lfa l(ota sa
mego, bowiem d'l.a akcyi wyborczej posia
damy nasze osobne wtaldze, mające drogę 
wskazaną przez ogół wyborcóv-·, których 
\~ult: Vv'°Ykonuią. 



. 
Wychodictwo polskie do 
łładreaii i Westfalii w sła· 

tystykach niemieckich. 
N<;.ród polski rozmnaża się silnie mimo 

utraty swej samoc.lzielności. Na 12 do 13 
tysię.cach mil kwadratowych, z których 
skł:a<lai się Rz.eczpospolita Polska, miesz
ka:lo w r<Jtku 1772, to jest podczas pier
wszego jej podzia:u, nicspctna 10 mili.cmów 
łud:zi. Z tych polo w-a mni,ejrwięcej przypa
dala na właściwych Polaków, a do drugiej 
polmvy należeli Litv.<:llli, Rusini, oraz zna
cz.na ilość Niemców ł Żydów. Więc prze<l 
130 laJty - piszą, gazety niemieckie - li
czyJ n.airód p•olski zaledwie 5 milionów dusz 
a drzisiai, co nadmnieii 22 miUiony, z których 
_przypada nai zabór rosyjski 12, net austry
a.ckł i pruski po 4 miliiony„ Na.idtto mie
szkait0 ''r riokLL 1893 w Ameryce 2 mifiooy 
i w ilninych .częściach śv:iata razem mi1l'ion, 
tak że na całym świecie jest okolo 25 mi
lionów Polaków. 

Irunemi slorwy naród P"Olski od czas1ni u
traty S\vojej niepodległości wmnożyl się 
prz.cszfo1 w czw órnaosób. Jest to cyfra, 
jatkrej dotąd żaden ininy naród! cy1wilizo
wany w tym samym czasie nie d>0sięgnąL 
Znaczne części lud1ności IJ()ls:kie} osic:dlily 
się. nai obczyźnie. Wychiodztwo z wlaści
wyich dzielnic polskich d:o1 w;n,Qtrz,a, i za
chodu Niemiec trww- jak wykazują staty
sityiki .ndemieickie - {)d lat 30. 

Przed laty 40 jes~cze we w!nętrzu: i na 
za1cho1Cl:zJe Niemiec 111ie byto prawie wcałe 
Folakólw. W edtug urzędlOiwego Hcz,enia 
Ju<lności z dnia 1 grudnia 1861 r. było w 
prowincyi' brandenburskiej 16 P(llakórw!, w 
Sakw111.fi 1, w Wcstfam żadniego, w Na,cfre-
1nii 10. 

Juli. rok 1890 wyka•wie zupełnie od
m}enny obraz„ W ów czas w środk:Owych 
i! zachodnich Niemczech było 99 tysięcy 
1 875 P(l'la:ków, z których prz,ypadlalo 12 
tysięcy lrl:3J Berlin, 9300 na obwó<l: reje1ncyj
ny poieZ'Cl!amsiki, 4800 nai frankfurcki, 3200 

'na szczeciński, 1000 na: sztralzurndzki, 5500 
niai Pign:iioki. 10 400 na maigdebwrski, 10 300 
1mu merzeb.u:r:ski, 4200 na; szle.zwick1, 1500 
na: h1a1nowers:ki, 1700 na hil:d'esheilJ11lskl, 1500 
na liini~burski, 26 720 na Westfalią, 5610 na 
Nadrenią, ·czyli razem.<:>'krąglo 100 tysięcy. 

NaiiWiększyrn byl przyplyiwi Polaków 
dlo Westfarli_i, Berlina.i ·i prowlincyi saskiej. 
Dwa ołJrwudly re~encyjine westfalskie: Arns.
berg i Monaster, oraz jeden nadreński, Dy
seldorf, miaty w r. 1890 prz,eszlo 30 tysię
cy mie-szkańców polskich. I w następ
nyich l1altaich te okręgi przettnyslowe pozo
sta~y gJ6wunm celem W(Y'Chodźtwa polskie
go takk że obecnie liczba P01faków' w West
fa!l'~L ,1 Nadlronii przewyższa dral.eko cyfrę 
lu<fn{)lśd. polskiej osiadtef w1 innych rdzen
nie n·i,emieckich c:z.ęściach pań'shVUJ pru
skiego. 

Z wie.lu stron odmaw~arno rncyi urzę
<llow;ym statystykom niemieckim z r. 1890 
twiieirdząc, że już w tym roku mieszkal\oi w 
środ!kowiych i za.chodln:ich Niemcz,ech 130 
do 150 tysięcy Polakóv.1. W samymi naid
.reńsko-wiestfalskim (JJ\:ręgu przemysloiwym 
bylo wówcz:as: 83 793 Polaików, 21 których 
24 290 pachodziło z. Prus Zachouinich, 21435 
z Pmniańskiego i 38 D68 z Górtrnego ~fąZlka. 
•W tern miaf.01 ztnaQdow.ać s.ię 8700 prote
stanckich Mazurów z: Prus W sch(l'dnJch. 

Uczenie ludności z r. 1895 nie urwizglę
dniato namoldotwości. Dla tegio też nie wy
kaii:uj e ooo, ilw Polaków w1 czasie tym rwy~ 
emiigrowat.o dlo Niemiec śro<llkowy;ch i1 z.a
choidnJch. Za to kró~ewski uirząd górniczy 
,\Vl Dortmwnidz:ie nakazar sporzącl!zenie czte
rech zestaiwień statystyicmyich, które: o ty
le uzupelnia.ią braki um:~dlQlWeigo S}Yisu Fud
niości, że wynika z n\'.ch wzr01St lucl!ności 
_polskiej po r. 189{). 

Pierwsz,e z wymienicni1ych zestawi.eń 
wykar.mic, że ludność polska we Westfalii 
i Nadlrenii ·Ciel' orku 1890 do 1893 p.oid'\ooila 
się, czyli z 30 tysięcy (wedtug Hczelniai lud
ni0śdi z, roku 1890) urostai· <l!OI 60 tysięcy 
du·sz. Cyir.ai ta obeimowa.ta: 17 919 ·gómi
·kó'\V1 polskich z cail:emi famili.ami i 1500 in
nyich robtnLków, fabrycznych t p.o1]ruych, 
rów111ież z; rod'zinami. 

W dnagiem z.estarwienJw urzędu górni
czego z, 16 grudinfa 1897 r. figuruje we 
Westfalii j, Nadrenii 34,361 gór.mi~ pol
skich, czyli oo r. 1893 prz:yro~ o 16,442. 
W trzeiciem zestawLooiu1 z, 1. l'ipc~ 1898 r. 
dosięgła liczba górników polski1ch .w zacho
dnio-/1lłiem~eckich okręgach pr.zemysllolW'YCh 
50,556, czyi.ii l)O'Wię:kszyta się o d:aJsz:e 16 
tysięcy. Zatem w rokw 1898 musia.lo mie
sz;kać w zach{)d'nich Niem<:zecb oo n~iej 
76900 górników prz.ybylych 21 rlzicln.ic pol
skich. Dolicza~ąc do nich ro00tn1ków fa
br:ycznych •i' innych, -Otrzymamy 85 tysie-
~Y dllsz. 

Wedrug ostatnie.go zestaJwienia z ro
iku 1899 stwierdrono dabszy przyrfflt gór
n!ków polskich i to o 18 823 dusz. a raz~m 
z innymi robotnikami i ich rodz.inami, 11-
cząc na każdego 2,5 czlonków. rocfizJny 
:przeciętnie, byto '<inia 31. grudnia 1899 ro
ku W1 WestfaJii ~: Nadrenii 254 tysięcy Po
laków, czyli przeszt<J ćwierć mrilona~ za
mieszkałych na obsz:l!rze \\·ynoszącym tyl
ko 25 mil kwadratowych. 

Prawda - piszą gazety niemieckie -
ile nie wszyscy '\viychc<lźcy z d!zielnic 
wschodnich są katolikami I nie wszyscy 
Polakami. Pi4tą ich część mni.cU ·więcej 
staillowią prO'testanccy Ma:z.ur.zy i rodowi
ci Niemcy. Ale po ockiągnięrliu tej piątej 
częścŁ po-zostaje jednak e0i natlmnlie;.i 200 ty
sięcy katolickich P<>la:ków nai gnmcie oo<l
reńsko-w~stfalskim. 

Tak byto w r. 1898. Lecz w: Q'Sfatnich 
czterech latach wycho<lźtwo1 dio zachodnid~ 
Nicmioc n'ie ustaro. Liczenie ludności z 
wa: 1 igrudlniiai 1900 daje poldl tyrn wzgl'ę
dem pe.wmiejsze podstalwy, gd\yż formula
rze dloi IiczeniiaJ m\Vieraty wówczas osobnq 
rnbrykę <lła' ioznaiczen.ia naroid>o'W'Ości. Już 
wówiczas na peiwn'Ol liczyć bytOi marż.na 
mieszkaiiących w WestfaHi i Nadrenir PQ
laików niaJ przesztOJ ćw"ierć mmona. Pra
wdta, że wielu. z niich powrnca do oiczyZJ11y, 
ahe niowi wy.cho<l'źcy przybyw-atlt:IJ w' ich 
miejsce w 1d'aleko większ.ei Hczbie, tak że 
cyfra micszka.jących tam Polaków mimo 
powrnc.aU<wych do <J1jczyznyr rn:ie zmniejsza 
się, lelC'z; przeciwin1ie stale wzr.aista. 

Potwierdzi to ina·perwno .n1a'stęp11e lkze
ruie lu<l!nlości w dniu 1. ,grudnia.i r. 1905. Już 
dz.iś istnieje w tamteli'szych str0'11ach mnó
shvo t-0warz:ysitw' polsko-.ka.tolickich, któ
ry;ch In·czha: w r. 1900 wyn()sitai 132 z 8500 
c.zfo111kamL 

Po1d'aiąc powyższe ·z~·stą..wienfa staiy
sty;czne p!isze centrow:a: .,Oermm1ira": Pro
te~ta1nclkie ti()\varzystwai mazu1rskie mają 
w W estfaHi i Nadrenii tyLko 1200 człon
ków w 18 l\o~"a:rzystwach, a opiekę reli,g:ii
ną w języku i:ch ojczystym wykciniuje 7 pa
·staróv.1. Naitomia:st ćwierć mi.IiiOlnem P.oilia
k&w-karbolikó"vt opiekuje się tyI'ko 15 księży 
mów1iąq11ch po polsku. Taka opieika jest 
nli.ewysta·rcza1ją.cą i to tern mniej wysfar
cz,aJiącą, że propa:ganda Si<Kyalrstyczna pio
czyn.ai wdzLerać się nuż także p-0mię<lzy ro
bortników połskich 1tmi obczyźnie. 

Pier.w1sz;y to raz „Oermainia" W'YlIJD

wicdizi1atfa1 tak mzsądtne zdan:e. Cz:,' b~
&lie miaJo ()dpowiedinie skutki. 

O obowiązkach obywatelki wie} 
skiej względem ludu. 

Referat p. Witoldowej Skarżyńskiej, od
czytany na wiecu kobiet dna 30 z. m. 

(Ciąg da,lsz:y.) 
Ziemiia· ojczysta - oto twi'erdlz.ai nasza 

tej broniić mamy jako Chrzaoo;·wislrn brornila: 
Trębowfi - ai ta ·z: nas jest i będ'zie boha
terką, która: na kaiż:dym kmku broni oijco
·wiztny, a tern samem strz,eże murów odczy
z:ny! 

Nie po·zomie, ale: $Zczerze ·pragniemy 
zbliieiniai dio ludu, Iecz onio jedynie możlik.ve 
przeZl ·zobopólne zaufa'nie, prosimy wi·ęc. <> 
ni:e, a :zi niiem przy prncy SZ'cz:ere? spraw-
dlz.ą siię po:rnatu stQ~T'aJ poety: ' 

,,Jedein tylko - iedctn w<l! 
Z pol1ską szlachtą - pio!-s.kii luicl<! 
Jaik dwa• chóry - je<lnor pi:ienie! 
W szyst..1<:o inne - zlud:ą ztulCfi -
Wszystko inine - plamą p:l·am„. 
I Ojczyzna tylkD1 tam!" 

A w.ięc rnz jcszieze: 
„Jeden tylko - i~den cud! 

Z szlachtą polską - polski lud!" 
Nie mierzmy ·chlopa mz:umem, boi on 

·przewy.ższ.ai nas rw<ia1r.ą swiOlją. 
Szainui,fmy jego sie'rmięgę, bo to strój 

•przys.zfy;ch. 
M!źmy ·z ludem oo kościofa - a wte

dyi i ty i ludi wiosek twoich będ:ą jaiko ro
dizi1na jedna, pc;,iświęo0na prawem Bo1ga ! 
mÓW1L Stowa1Cki. 

Niejako przykazanlem n'iechaj więc 
będ'.z;ie tka'Żdej obyWa;telki wiejs.kieu \\t1ni1rnć 
\Vi portr.zeby lu<lu tak cfochowe Jak maite
ryaln e. Może niieue<lna upyta, i.ak ·się za
pc:l'Znać z ludem? Otóż przez prostą z 1nim 
'fO'Z.ITlJO'wę. Rozmów się senct:e:cznie z tym 
wieśniai_ldem lub tą wi.eś1niacziką, którzy do 
q5ebie przyjdą czyi to ze skargą,, c.zyto po 
lei1mrst\vo, .a przekonasz: się wkrótce o pra
wdlzie slów tych, że. sercem Zldohy.warrny 
.serca! 

1. Wia:ra, to najpierwsza potrzeb.al <lu
ichow.ai ·OOSrego ludUi. Ba-czyć zatem na: 
współne, gtośne odmawianie pacierz:al w 
mdzi.oo~h, t koniecznie starać się; o jaką 
izbę zborną, chociażby niewielką, g<lfzieby 
Dudi schodz~ si<: mógl na. śpiewattllie pieśni, 

omawianie różalica, majowe na.boże11snvo 
itp. 

Tc.Jca· izba zborna wielkiej jest d:on'..o
s.f-Oiśd w .czasac.h obecnych, gdiz:ic nauka 
katechizmu tak byWa dz~eciom utmdhianą. 
Niechajże przynaJnm·iel <lniatk.1 pacierz 
swój dobrze umJeią i pieśini nasze stampol
skie dobrze poznają. 

2. W spra<Wie językai Q}czysteg-0 
strz:ed.z, aby te okruchy IJ()"WSi:awi-one nam 
\Vi szkole marnie nie ginęly - te okruchy 
to Jed!na godzin<!' tygodniodo., której d'arn
w'ać n~e po.\vin.niśmy. 

.Elementarz i kaitecMz.m w ręku mart
kli Po1łh i0:to jej berło, które ~ej nikt wy
dr.z•eć nie IDO"le. Przysztość na1midu od 
matek z.awis-l:a, i czego matkai naucz:y nie 
zapomin~ się nigdy. 

3. Oświatę rozsąd'ną wzkrzewiać 
przez pożytec'Zne ksiąiki i dlohre gazety. 

leszcz drnżo U ' ludw ciemnoty - zbyt 
malo ogŁady. Są przesądy, zabobony, cho
dzenie db mądrych. Dziedi przy <lizi1siej
szym systemie szkolnym nlietyLkai niie po
traifią, pochwalić Paina; Buga, ale i •cz..aipki 
uchyHć nie umieią. 

Dość aęsto widzimy n'ieporadlność u 
kobiet, zbyt mal-O g.o·spo<lanniości i żaidlnej 
zaipobtieigNw-0ści n. p. w małych prz:ypad·
kach 'Zcts:la:bnięcia, g<0sp-0d.iyrni-ma:tkai uczci
wcJ: szmaty d10' zrobienia oiktadu. znaleść 
nie może, buteleczka do lekarstwa to rzad
k,o-ść, a. Z\\."yczajne domowe z,i1olai zupe1i.nie 
za.n i edba1ne. 

4. Do ()·szczę.d.:.nośc~ zachęcać i ksią
żki osz·czędnośdmve ·zruprOl\vadzać. Szczę
śliwa ta: wieś, którai ma swą ka·sę osziczę
idlnio·śd, gdzlic kapl31n sam jak .nip. w Ka
mde11cu w Mchaich nai czel'e takiego banku 
stotl. 

Ka,żdai dziewczyna c:zeladinia, każda 
matka w 1 domn wimn.ai mieć książeczkę o
SZ'Częct:ności i ·co kvrartat od.1<ladać cho~2.by 
tylko nie wiele. Raz z.robi·oinyi pd'czątck 
a cho-ć ·stałego shladlania się majd'zie, -
iatkżeż grosz. ze·brany w pracy miły bo u
czciwie zarobiony - a jakże przydatny w 
rozmaitych chrw1ila!ch żyda: .twO'jego. 
Przyrpu'Śćmy 1na•wet, żeby ó sic tak po

'Wiod:zifo, (czego ci życzę), żebyś nie potrze 
oowal grosza t!'sktad!anego naruszać, to 
jakaż hl{)lga myśli d.la serca.i twego, zlc!żyć 
sobie. ina pogrzeb wlasn-y: i na wymia1nkę 
stailą. 

Ucząc o.szcz.ęd!no1śd, na1\violuCcie, aiby 
,w:icśnialk kup-o;wal o ile mnżtKJ1ści wszyst
ko w p-ofskich sk!adiach. Tcrk, a1e doi lmp-
1oów s'ię tu zw;racam, aby hastai tego 11kn
puicie u s.wo~1ch" nie nad'użyiwali i :nie wy
zysikiwailii - midi towary po .cenaich prz.y
•stępnych <l'la1 wtościa1n:i inaiczej ·ch~orp PO·
mny; na: czaisy dawne, gdzie przemysr w 
iyd·orwiskich spoczywaf rę.Jmch, zawsz.e 
,chętniej db iżyid~ pó}d'Zire, by na metrze za-
10szcz.ędzić, a kaźKl:y fenyg, to przecież. ró
żniica•. 

Skla!d'y lmcknve po wsiach od mias't od
legtych, ba1rd7,,o się opl.aica:ją i są w: swem 
zatl'O'letnJi·u dloskonale, bo odtoiąga}ą wieśtnia
ikóWI vKfl niepotrzebnych wyd'atków, .chr-0-
u1ią a.cli wódiki i zmu<l1y czasu dlrogiegQ, któ
regio1 się w mieście tyle traci. W Choryni 
Lewkowie, Gośdeszynie i w Rzegocinie 
imrumy skla<l:y po-d·obn:e cid.1p-0i\vtiaidające ce
kil\vi wskazanemu. Mówtl'l!C o (}!s;zczędnoś
ci i 'kup01Waniu u S\v1oich, truidno inie w:sp>0i
mnieć o 

5. Życfo n.ad stan), wkrad!a1ją'cemtrn się 
<l-01 chat naszych. Nikomu w1 zbytku nie 
1dn t\vairzy, aFe ju'Ż chtoipu 'P01lskiemu mj
mrtiej, 'bto ta: d'aiwna pros:tota, to strój 111:a~pię
k1niejsz.yna'daią:cy drziwną pl()!wagę, tru..1<: mę
·CZY'i'JJie, jak 'iniewie.śde po.t'skiej, ~ naiwet 
- chcesz wiedzieć matko wi:cś111l.aiczko -
wielki piorwab b'bje, jakiś bfask z twetgo s.tr{J
ju, ztożoneg.QI z faildzistej spóctnky, z pro
stego. kabata. fryzy i mi·siterne1gi0: ·czepka. 
Niie ma1sz to jak strói wieś1t1ia1t:::zy ze swą 
oechą wtaściwego dostatku, a szk.o<lla nic 
p'OfWet·o•wana teu wiejskiej s.ukmaITTy, ~o,żu
ch.aJ ;i czapki' staropolskiej na's.z.ych wfoś
óan1 zami~nilone na surd~1ty, kuse uibrainia 
i kaipehi·szc dzhvaiczn.e. Nie chcę isię d~u
żej wtrzymywoc IJJlaid tern, choć radabym 
jeszcze mówila o tcm; nadmieniam tylko, 
że z.aiehowana prostota ,w obyczaju a sitm
~u przy zaisac1Jnkzej oszczęd1ności, przy ... 
SP'Olrzylaby lrndiow1 wiele g'.r-osza .. 

6. Kto. roz.rywki nrie potrzebuje:? iioz
r)'i\v1ka giodz.iwa, ikoin:ieczu11a jest dfa hoclu 
nasz.ego, i tatl<:ą mu stworzyć w mie}.sicu 
zbornymi t. i. w. gospo<l!zic z piwem, kawą, 
ogróókiem. gaizetą, bylioibYJ d'obroidz~ejst
„wem wielkim! Taka chrześdańska gospo.
da staiWia ·czolo ka1rczmic, l prz.edw&iala 
ziatbójczemu· pijaństwu ii grze w kairty, któ
rn niestety i do wa.rstw włościańskich się 
~. 

Kończąc wykazanie potrzeb crucho-

\\-ych hrdu naszego. Z\vracam U·\:';:.:6 ę wa.. 
sz.ą obywatelki matki na dz•ieid \\ i~}sk1 „ 
wasze. Toż crne rn~więceJ ·S-ą: dziś nlCt!rae.u' 
ne nai ntrartę slirnrbÓ\ll naszych, wiary ~ ię. 
zyka oijczystego. Lączy6 je wio'~ o ffl.e Jtł{J. 
żna w j2.1kiei izbie, hrb przy jakiej pn-~tcy 
<lać im poz.a szkolą w p"wnych goidiz:int:t;, 
chodaiż oipi·e'kę lub zajęcie. Naturoll.riiie G- ł . 
soba do diowmwa!nia dzieci jest konliel~z
m:, ~ tailrn osoba <Yd.daje nam \\rieYkie n<słu. 
gi - bn w każ<l'e1j potrzebie mnże n~~ś~ 
pomcc fu dlc}\V'i. 

Ale nie każdy moiżr sobie pOOWIOli~ 
na taki \vydl3itek, a zresztą ieóżby począć 
mi8J.!y \.Visie, inale:lące do niomie.ckiego :w-ta. 
ś'C'i . .ciela, Pt.ub które już nabyfa, kokx1izac.ya? 
Tam o'dt\viołuję siq <:l:o fon g-0s;podairzy; h;. 
dlna z nLch pmvinna. się z drugiem.i pioroz::. 
mieć, dzieci kolejno zbierać w <r..1ie<lzielę i 
Ś\vlota, i toż toi samo z dziewiczętarnt <;d 
pr.a-cy. Bo nrietylko my {)IDywatc!lki ·w1iej. 
slde. ale i wy same przedewiSZY tkicm µJ. 
wiiruniś.cic się 1Xlczinva~ do coraz. y·: etl<SZt'l 
·lącZ'ności pom1ęd.1zy \Vam'L 

DO'sikonala książka cki czytania J:ie. 
1d:tielne-go, śwież,o, ,vysztc. z druku. pod ty. 
tulem: „Nauki cifa bractyv: różańoJW}"d:" 

ks;ęd1za prat.ata Jasku.lsk.ieg-0. 
IL Potrzeby m.a1teryal1nc są: 
1) Nieść pomoc ludl~:rn· 1i tE~szemu w 

kaitd:cj potrzebie, a m<anu\vicie w cho;rn. 
bie. Jeszcze r~z wspomin::m: tutaj o ki. 
kału (izbie) zbornym dla· ĆJ.~icci wit„]sikl:ch. 
ho w cho'l"Obie cięż.ki-::j, gd·zie sp,okói po. 
trzebny, ialkimże bk1:g0stawief1st\vcm dla 
·zbo1a1cf gfowy ta g.odzina ciszy w izbie. 

2) W wypan.ir:rn1.:h śtr/1c:rc1 i 1ia1k2.e uiy
tecziną jest kapliczka flla urnarlyc11, gidzie 
ubram1cg.01 w trumnie zmaricgo. zfo7yć me. 
ima vv1. ·ofierze Ma:tce Bos.}<!iej Bol1e'Snei, a 
rnic trzymać g.o w chabpie prz·c:z d'ni kHrka. 
Zwakzaumy o\ve stare ,,·a<lli!we prz:ywi~
:ZaITTie dio trupa, :dajmy mu opiekę \Vfa~ci
wą '\V1 kaiplicz.ce, a LJl\\"Zg1ędn'i2,}my prawa 
zdro-w1:.:i i czystoś.ci. 

3) Bacz.my, a,by wo:dy na wsi hylo 
1d.01stwtoc:ZJ1i . .; -- aby pcmp by~'° wiGcej jak 
u·~.dlna, -ieźli vAeś rozlcgb. \Vod'Y, w·ięcc: 
wo·cty, więcej :schlu:dności, mycia i piorzą. 
dku. Porząd·ck prze<l1 chatą powiru1ai m~eĆ' 
kaiŻdla 1mmo:rnica1• OgrMki przy chal11-
paah byly.by bardw1 pożąd'a1nG, chociaż i 
maleflkie: Z' !a;wką, Z altanką, Z: pnącym 
grochem i <l.rzc."vvkami O\\.'lucmvcmi. Ptzcz 
zamito'\va:nie diQ,..,vla<sn•ego ogr6d!ka ł~twie.j
by można wytępić szkarnd111y na1óg dzieci 
i młodzieży niszczenia drze\vek ale}o;o;,;vrydt 
To, też barba.rzy11stw:o ! 

4) Prawo znać dOllda;d.1tie. ty1cz~cc zn
be-.tpiecwnia na staiiość i okaleczenie:. Sta-

1 rać si'ę '°' renty dila naiszych cmcrytó\v z:::
,wczasu, ażeby z państ\v101\\"ych zapiO'móg 
nie dloz1n.:a.wali usz·czerbk u. \V te potrzeby 
'\V1glądając, i d'ążąc diO wypeitnieini'a przy
kaiza•nia „nieść łtu<llo\Vi piomo·c" marny przed 
sobą szeroki zakres. tlzialanlia: i wielkie za
danie s-0cya;ł'ne. Patrya·rch2Anc &krsiumki 
między panem a l·ud'em w <l1zisieijszy:ch cza· 
Sa:ch wtrzynla!Ć Z. utepsza1U'.18'm staiet11i bytu 
n.est .rd'eailem sp-olecznym. 'i W' tej je<l~110-śd 
wbopólnej stanów u ru.:i..s w Polsce, wMzę 
hartruGlnię tę wietką, ie.d'ynie rn.tC):żł1:1\vą przez 
miłość Ch·ryiStusową. Wo·bcc Niej siocY· · 
alitzm bJed!nie - 11niewolnictwo bia,k". 
czcz-em się staie stowem, bo1 mit·o·ść bratnia 
pod' wo1dzą Chrystusru to nie ,,przeżytek 
feod'a,,I:ny", o którym piszą i mówią, ,.ko
biety postępowe", to zd1rói nk\.vycze1rpa· 
nergo mitosier<l'Zb., ·Db· wytrysJ.mjący z Ser· 
cai Jezwsoweg·oi!... Dą·żąc za.tcm dk) pod· 
niesieni.a.i by.tu nasze.go l·ud:u na. wsi, stara· 
jąc się o przykucie je'go serca· >d'o stron ci
'czystych, ko&ciio.la i pr~rw s :votch, z.<łrpo

bie:gl.ibyśmy w znaczniej mierze wychrodź
twu. Westfalia, Sa:ho!nia prz:2pdniotne są 
naszemi robotn1ilkami, a• my zalimoi\vać mu
simy lud17,i z. Królest\va i Oail:cyi dio bura· 
'.ków i d-o· wybiiera1nia ka:rtofli. Brak rnk do 
pracy - sił roboczych! Przypatrzmy się 
ida w.rnyrn ok ręż.n ym naszym tak 21\V"anry!ll 
wief1cD1m. któż przed dtworcm stoi:? Kiłka 
d'Zlie.wcząt śpiewa, groma1d.1.· dlz.ie:ci, lmhict 
A starców stOii - diziewczęta ta1frcufą. po 
cz.ęśd same 1 ai z rn e<lą dwóch m~<J<liszych 
parobków naliczysz„ Orn na diudach~ za
mitowainie do gorz.aikL, otÓIŻ w z:o.s<ta,I\G, z 
diawnych cza:sów. Powfod.:z mi prz.yjadeln 
sz,czerze 1 co cię z twej wsi wypędza? 

Brak zarotku? czy biedai rzec:zyw1i
sta? Nigdy! di~siiejsze kootrakty 'i wytpła-1 
ty wytwurz.one przez. naklaidlowe gio•sp<J
cFarstrwar wyklucza.ją biedę - mam k-0n
traikt i wyika.zy u siebie -- chwata Bogn 
biedy dziś nie ma wogóle u ludu ooszeg-0. 
Wi~ ,czegoż szukasz na obczyźni~? Zy
skóWI większych, z któremi ironlrurdwać 
nie możemy i zigubn~ swobodiy? a zato oo 
za ~rzywdy nilepo!V/ct.o'Wane wyrządłz:a wY 
cłlOCl'źtwo ! Przedewiszystldem d'wa: rras:z€. 



· a~ skarby, o które !11 makzymy na cfi?bro'\\'l0l-
'1e ną urtratę nara:rone --.- nasz~ wmrar pnl-
<ti ska bijąc.a \V' samo. s-c.rce !3oze przez S'\~ą 
1 ~. prostotę i gorąoość uczucia - kaleie7,e1rue 
'O- jęZ}'ka, ro są krz}"\~y s~ecme_ - ~~oz-
y dział' z. wdiziną. SKracame so~1e meJ~o 
i.:n żydai prne~ .P:.ac,ę f~b1"!cz:ną n1eooipo;vi1_e
o. I . dnią <lai wresrnatka ,srruerć na o.bczyzme, 
2• są to ofiary dl~ rodzin, którym Z.a<len pie-
l:- nią& w pode czola i nie przez wszystkkh 
śC z.dobyty, nie 1naigrodz.i. ! 

Praca fabryczna rno-cnw iyde. Zijada, 
i6 to rz.ec~ wiadoma - a S"'W10biod.a poza pira-
ąć cą z nieuszcrnowan'iem prawa Bożego, jest 
a~ zabó.iczą. dla duszy twlOłjej. Te wygody, 
1? co tam masz na obczryźnie, ten czysty rę-
c. cznik, wYś:wiecone buty, kawa i mięso co-
!- d1zief1, to przyjacidu mógłbyś mieć i turtaj, 
i gdybyś t~go ?ra~n~I szczerze! 

;J Nie pij wódki o~cze ! 
j. Bąidź zaradna rnatk10 ! 
). .Ni>e poZ\\l'ałaj1cie. synom waszym iść 
ei d;o1 miast, nie strójcie się ieórki i nie chódź

cie w shtż.bę do obcych, a wkrótce rodlzi
cc: sami się przek{)naicie., ie w·iele z:airabi2.-

·- cie, i; i;e,, po1 picnlią'dz w1 Ś\.viat iść nie po
trzebujecie! 

Miiszem zaiste noo' brZG-k zfota, ten 
dzrwl(mek mszego kościoJa Z\\'OiuJący nas 

»\' na Anfol Pań siki i niedzielne nabiożeństwlO ... 
i- 1 Milsz.ai gra fu.ua;rkr :z wlierzbi1ny kręoo1nej. 
1. wz:lcgatląca ·się winsną po dąbrmvie z'ielio-
l, 

). 

a 

nej .... 
MiJlszym naid tafa1ry - witl!ok1 cz.amn ej 

roli naszej, zmszonej krwią, potern i tzami 
praiojcó1Wi ni3!szy.ch - i te na:sze tamy zfo-
oonie ·żyta; i pszenicy i nasze polskie d'rze

e waJ kochairne z. rnatrioną lipą na prz.edizie„. 
•a· I brz.ozą 1dzfowują .i olchą: sęd:zi~wą„ ... Sma

cz:n:iejsz.ym od: kofacz.ai zagraini·cme:gi01 -
l. chleb inia·sz razowy, bo choć czarny, I\ecz 

własną zapobiegEwością t\.vą: ,,,rypiecz101ny 
ręką„„. Smacz.nieusZie 1niaszc klu'Ski z: kaipu·
stąi, niż: ~rybom.we mięso pO"dane. w tterne 
lub Esseni <laJe:kiem ! 

A pirnl:s:ka jesień nasza - toż już piQk
nieiszej na Ś\viecie niie ma - za+stc, kró
lewskaJ n.ie db Z'aprze.czeniiai w.śród! purpu
ry zt-0ta ... i przędzy MatKi Bożej! 

' A to wszystko 1naimilsze - bo swio·je, 
to kochane - bo nasze, to polskiie je.d:'yne, 
co nann dtotą~ wolmo kiodl!a.Ć sw10.bodni e -
a knchać będziemy tak dlłuigo, <ll()lpóki ser
ce bić przes.tainie. _ ,..~....,..,.,..„,.,.,.,,„__.... 

A cudzozJemczyzna:? 
Da d - pieniącl'.ze - lecz: zatrufo ci 

serce, · a nic ó w zarnia'l1l nie d'a. Ona nie 
otrze c'i tzy 'Cie:npienia, nie ukołysze cię w 
bólu i nie os.lodzi kona!l.1ia. 

I(of1cz4·c odczyt rnóti wotam: 
Zespolonemi silami prncujmy nad we

wnętrzne.ro odrod'ze:niem kra~ui naszego! 
.Przypatrzmy się Czechom, u któ.rych 

oblu'-Clzeniie ducha narodowego na'Stąpiło 
przez initeligencyą rua: pocb~tawie: luicl.lmvej. 
Rygier, ÓW\ wi.e.lki myśliciel i dziafacz cze
ski tak pisze w Siwym testaJmende: ,,J~ep
s~ przyszłość m()żna sohi~ stworzyć ieldy
nie prrz.ez uczciwą, d'll'chmvą, marteryalną 
pracę, ale i to stopniowi{\ ale oopew111.o ! 

Te slowai sto.suilą, się <lo nas w1 zupet
n01ś'Ci, bo tylko tQl 111arn poizostajc.: 

Praca uczciwa ak.IO:tio dlnbra mart.eryal-
1J1etgi0 <llla1 kl.calu najświętsze\go z. wiarą. w 
promftennąi prz.y:szfoiść ! 

Do pracy) więc doi pracy id.źmyi wszy
stkie razem podJ W()dzą, Król()rwej Dzie\vi
cy, niie oglą·daJąc s.i-ę za rwidz.ięcZ111ością, lecz 
przekonane o .dJoni()slośici zaldaniai ina:s.zego ! 
Z otud1ą zatem wielką i ZI na!d:zieią w serc.u 
pciwtanam te słowa paety: 

„Ghoćby życiem wief1czyć trud/ 
Byle zlbawić polski łuid". 
(I(eferat pani Sika1rżyńskiej z.aiwi'era 

\V~iel-e myśli cennych 'i z.na:kom1tych, lecz są 
tam także zda·nia, na które zna~ąic ~uidl na.sz 
tak bez: ;v.-·szystkicgo pisać się nie ml()iżeimy. 
Re-O'.). 

- -, 

Ziemie polski2. 
Z Prus Zachodnfob Warmii i l\iazur. 

Golub. Dezerterzy z I(róle:stwai P-01-
skiego przewa.żl1lie ży<lz.i., którzy groma ... 
<linie ,;, mieśc:-e nas-zem się zbieral1i, mrz~~
maiwszy od ko~niitetu. żyidowskiego z. ~.e.rf't
na zarpomcgi, uicla.li się dalej w pio<lrnz do 
Ameryki. 

Wiec polski Qdbyl1 się pn 20 lat:ich 
Przerwy w Slirwicadl). w Prus.ach Zaichod
nich,, Uczestnlików z.ebralo się, okoto 1000, 
ded!nakże tyłko 600-700 mogto wai.ąć w 
Wliec111 mllz.ilaił. Prz.emawóait1 n~· zebmnni; po~ 
set l(Ullersk~ o 1oowe1 ustaiwiie osadlnuc~eJ 
i zdał' sprawoz:cfa1nie poselskie. O polme
.niu narod.w poLslde~ wyglosil morwę p. 
Bona: zi Czerska~ 

Z Wiei. Ks. Poznańs~e. 
l(ościan. (.M-0rderst.wo). Czytamy w 

„Oaizecic Polskiej": Niezm.ani zbrodniarze 
napadli w tych dnrach w oocy na żwir&v
ce kościaf1sko-śmigie1skicj pomiędzyi Po
ninem at Czarkowem gospodarza. l(owal
skieg-o z; Nada1wia, zabili go i odebrali mu 
80000 marek, które dnia te:go zia. swe go
spod'arstwo odebral. K.owalsk1ego znale
ziono Ie:7_,ącego we krn.vi·, ogoroconego z 
odZlieży, i w tym stanlie 0 1dista·v;:ono go do 
d10mu. Po złoczyńcach, których byk> tro
t~e, nie ma: śla:du. 

Poznań. Nauczyciele polskiego po-
coo1ctzenl1a, którym początkotwo „ostmar
kenzulaigi" zatrzyma1110, otrzymali teraz 
talkowe, o ile Polityczne ich zacho\v.anie się 
okaz.afo s'ię beznagall1ne. 

Witkowo. Dyrektorem miejsico-wego 
Ba111k1u· Lud!()fW.eigo P'01 śmierd śp. dziekana 
Noie\vinąka obrano ks. proboszi.czai MaI
czeiwskiego. 

Bydgoszcz. W gazetach h:alkatystycz
:nych: czytamy, że komisy.a je1neraJn:a tw()
rząc osady rentorwe zastrze;g~ sobie, że 
inie wolno ich sprZ'c'diać Polaik:om. Daivmiei 
utw\Qrzone osady renioowe mogli Poilaicy 
111aibywać, co1 się też rze·cz.y1Wiście z<l'arzak>. 

Ze Ślązha czyli Starej Polski. 
.. Mysłowice. W n:adgrankznych po-

w~.artach Króles.twa Polskiego zarnkruiętc 
zosta1ly na rn1z'.kia::z wląidz.y \.Vszyistkiie l\VIY

szytnki1 wódiki aż -ct10 wf.orku. Zaichodzi bn
w1icm obaiwa, aby nie powstały rnzruchy 
wskutek po1w10fa1ruia pod bJ.iof1 rezerwi·stów; 
chętnie bolwiem -01ni1 na1 tę ~10u.nę nie idą, Wl 
cz.em 1m się dz.iwić nie. rn()żina. Wszyscy 
pra'Wi·e mają rodziny, ob0i'wiązki), z.aiw6d.' 
- a.i to wszystko rzuiaić trz·eba i p&jść. wal
·czyć - za obcą sprnwę. 

Biblioteki i wieczorki gra-manizacyjne. 
Rejencya opolska.i WYlZ'naczyla: 700 marek 
1d'la biblioteki w Za1b-0rzu oo zakup.no nJOi
wy.ch książek. Również odlbęd.zie się tam
że w· ciągu zimy: sz:eść 'Wliecznrków ger
mainizia:cyjniych. - Niestety, Nc.z:ni1 ro.hoitni
cy. górtn()lśląz<:y bimą udzfa.t w1 tych wie
•CZ10'rkach l 

Wiaalomośd z~ świata. 
W sprawie zatargu anglo-rosyjskiego. 

Wielka; częsc -d.z.ieninrkó'\v1 wy~a.śnia 
w.ziburzenrie .z. powo'du w'iad10moiści 
o :\Yiy)eździie floty msy.jskiej z portu v .igo 
tem, że mo'\v.ai Balfou,r.a z.osłara źle zroz.u
miainą r Uómaiczono ją w ten sposób, że 
część rosyjsikuel.l' Hoty p.oziostanie aiż dio dza
su· z.akoi1cz.eJiia międlzynamdioiwe:go śleld.z-
twa1 w Vigo. t. 

„Daily TeJegratph" prz.ypisul1e nag-le 
w:ziburzenie niedbkl•aiclnym1 ·wiadloimości{)l11l 
a.: OUbr.aitta:ru. Wiellóe znaicz.elnie mai wia
domość, że fl.atai 1baltycka otrzymafa pole
cein:iie 111ie nap.astoi\.v1a111.ia Qkrętów. jadących 
po.cti fla:gą nieutrarną. 

„Matin" dloirnosi' z. Pe.teirsburgw pod ·da
tą 1 łY. rn»r że flotaJ rosyjska o<f.pfynętai z 
·wgn na. btezpośredlni r·oztkaz z Petersbrnrga. 
Sfery urzęd:OfW'c twierd'zą, iż odjazd' nastą
pić musial, gd'Yi wobec tego:, że ślcdz.two 
z powodu z.aUścia n0.1 morzu. Pól'niaciniem 
potrwai .ct'J.mgo, :wz1ględy naitU'ry strategi
cz1nej i r>ol;itycz.nej nic poz:\vailają, flclC'ie tak 
d!lugo P<YZ:()lsta:w.ać w bezczy:nniości. 

Na lą;d! wysadz10ino· czterech wlinlnych 
ofLcerów; trzej z nrch są, a,ut()rami rnportu 
Rażdiestweńskiego do ca:ra. 

Daily 1\faiil" d-Onvisi, że w skład komi
syr Ś~dtze1j dla zba<l!ania wjściaJ 'kdo1 ttiul~, 
wchodzi c"Zterech admiiratóiw: 1 angielsi!:o, 
1 rosYiiski, 1 francuski i 1 amerykaif1ski. 
Wy;b:imą oni na• prz.erwro<l.lniczącego piątego 
admirala, należącego do jed'negio Z' państw 
neutrnlniych, prawdopodobrnie AU1stry'i. 

Francya i Stany Zjednoczone zaW'a'r- . 
ly ze sobą tra1kta1t, mocą którego \~SZ'Y
stk:ie s-pory, jaldeby mialy J.)()IW.s.tać międ:zy 
obu p.af1stwami. maaą być uregulo;wane na 
cfrodze sądu mzuemc;liego. T1r.aktat ten pocl
piisalil w n:iedlz:ielę w W.aszynigtdnie: sekre~ 
tarz s-tan'U tiay i francuski ambasador. 

Rozmaitości. 
Ludność Francyi. Organ rzą<llu fraJn

cuskfiego, „Journa} ofiicriel'', ogt.a.isza wyni
ki s{Yisu hidnicśd z: <!!ni.a: 24 m::i:rca.i r. 1901. 
W ed'lug teZQ spisu ludność f'rnncyi '\i'Y"'.110-

si 38 961,945 osób, gdy tymczasem w mku 
1896 wy1nos:rlai 38,517,332 owby. W prz.~
dągu z.a:tem pięciu· lait przybyło raled~1c 
444~613 osób. Powolny ten wizro:t uw1d~
cxn'ia si~ jaskra.iwo, skoro zarmwazymy, ze 
nl3/ 1900 europejczykówi rw r. 1800 przypa
dailb 175 fratt1cuzów, :w, 1830 roku: 151,. w 
1860 roiku 120 i· wreszcie W\ roku 1900 Już 

tylko 97. Ludność Francyi zv.'1c,ksza się 
tylko" - 19 departamentach, . liO\dcie ,. 
n-.:.h, w k 6rych zi1~duią się wielkie mia
sta. Najbardziej zahu<Lt1i<.my jest departa
·ment Sekwany, gdzie na kilometr kw. 
przypa(Jają 7654 ()Soby, w 77 departamen
tach za to przypada tylko 100 na kilometr. 
w dwóch zaś nawet mniej, ni:ż 20 osób. 

. -- - --Z?57i- -~--;-s==-----·-

Towarzystwo loteryjne „Nadzieja" w 
Recklinghausen 

<l.l(}nosi sw:yrn cz t onJwm , o raz W'Szystk'i m 
R10d:akom w okolicy, iż w· nlicdizie!ę 6 listo
pada: odbędzie się ina sali "Villa Franka'' 
posiedzenie o g<Jdz. 12 w potudnie. na któ
re się wszyscy czlonko\vie 'Zebrać pOl\\'in
ru. 0 punkturune StR\Vien'ie się uprasza 

Z.ar z ą d. 
Uwaga: Cz.tonkowie, którzy są zapisani 

do Apoistols.twiai Serca J ezuwwego, mogą 
intetncye, (modlitwy mies1ęc.1me) na zebra
niu odebrać. O liczmy udiziat prosi 

W. Olejniczak. 
--~--------...,--- -- - ;---

Tow. gimn. „Sokół" w Schonnebeck 
W n:ied.iziel'ę 13 o. rn. urząd'Za jesienną 

zabawę tD1\.\"arzystwo nasze. Progr.am 
będizie urozmaicony prze ćwiczcu1ia: gimna
styiczne i taniiec. Szan. gniazda „Solrole" 
oraiz: życz.fuvych nas.ze.mili! ginia:zdfu Roda
ków uprzei.imie zapraszamy. Początek za
baiwy o g·odz .. 4 po pot w ]IQkalu Winkelho
fera przy Mittelsir. Czoiem ! 

Wydział. 
-------------------

Baczność I Neumilhl ! Baczność! 

Uwliadamia się szan. Rodaków w Neu
mliihł- Buschha:use.i1i i okolicy, iż Tow. 
grtmin .• ,S<Jkół" w Nernmtihl u11-zią.diza j~en
ną zabawę po.tączoną z. tańcem, w niedziele 
d.n1i:ai 6 list.opada w sa:li z.wyklych posiedzeń 
tr p. :Eickhooa w Neumlihł, przy ul. I(niip
pelstr. Początek o g()<liZ . .05 Po pot W stę
pn.e <lfa ~oś.oi 75 fen., dla: ozl0.n!kórw 50 fen., 
elfa 6wic:zących 25 en. O liczmy udział Ro
daków upraszamy jak narluprzejm'iej·. Mu
zyka będzie cdlp-0rwiednia, ai grać ~ie o<l 
rnclrai :d'o uch~ jak nieoo.sz.czyik Szymamu-
c.ha·. Czolem! Wydział. 

Tow. św. Stanisława B. w Hattingen 
donosi S'Wym cuonkom i Rodak·om, iż to
warzystw()' przeniosło się do liatti1ng1e.n do 
llokaltr p. Steffen, dawniej Ripp, tlegerstr. 
Rodacy, ocknijci'e się z tego letargu i daj
cie się zapisać do t-0wa.rzystw.a. Lepiej 
nam ze swioimi pogawędzić, tjak wcibi:ać 
nosy do obcych. J eszćze rnz wolam do 
waś drodz.y Rodacy, Pokażmy, ześmy Po
lakami1.-katolikami, wierni syn1owie I(ościio
!a katDłkkiego. Pierwsze z·cbranie odbę
<i>zie się w niedzielę 6 listDpada po p-0t -
Goście mile widziani. 

M. Ra.tajczak ,przewodn. 

Wiec w Altenessen 
dla Polek i Polaków 

o<l'będ'zie się w niedzielę 13 listopada o gio
dzinie 4 po PO'ludniu nai s~lr p. J. Sa.aI ., 
przy kościele św. Jama. Porządek ()brad: 
1) Spra!\vozdanie komitetlll dla spraw opieki 
cJ!u.chownej, 2) ()mawiamie spraw naroido
wych i maitcryalnych, 3) sprarwai wych<J~ 
wywaniat ctzioci. Na wjec ten zapraisza: się 
uprzejmie szan. Rodaków i R.odaczki, aby 
zaprotestować przcdWi krzywdzie n~m s;ę 
dziejąeeJ w sprawach religiijnych. Zadne
g.a z n.as nie powinno brakować. Agitujmy 
nai rzecz wiec.a. Komitet. 

Wiec w Obermarxloh. 
W nfo<lzielt: dnia 6 lisbópada. w po-lu

dnie po wf.eikim nabożeństwie o godz. 11~ 
od'będzie s.ię na sali wdowy van den Boom 
w bdislrnści kQścfoła ka.tolick. wiec ,.Zie
dmoczeinia zawo<low;egl() poł.sk1ego", na- kt& 
ry się wszystkich czilotnków. i wogóle 
wszystkich R-0daków z Marxlah i Obier
Marxloh zaprasza.. 

„Złednoczeuie zawodowe polskie". 

Wiec lł" Marten 
W nied!Ziel~ dnia 6 1.tstiopa~ o giodz, 5 

odbęd'0ie się. wiec HZjednocz~a zawodo
wego nai s«łi p. K.ortmann' przy ul. Boclru.m
skiej. Na wiecu tym om~wiane będą 
wsze.ltie sprawy robocze i organixaicy1 
,..Zjednoczenia". LicllJly udzia.l rod'aków 
Po'Żądany. . 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie" • 

Sc • 
W niedzielę dnia 6 li to;rda o godz_ 3 

Po pol. odbcdzie się rłe.c , Zjednoczenia„ 
na sali p. O·•erdick, Pro rit1zialstr. Liczny 
u<lzial Roda:k6\ - z Schonnebeku i okolicy 
poż~dany. 

„Zjednoczenie za •odm e polskie." 

r I iec w . .1aar. 
W niedziele po poł. o godZ. {3}~ odbę

dzie si~ na sali p. Wittenkamper'a "•iec 
,l'Jedoo!czema" w sprawach sądó~ pro:c.e
~rowych. które się już w krótkim czasie 
odbęd'ąi. Na wiec ten zaprasza. s i ę \VSZY·· 

stkicb nietyll'o cz~onkó •. Zj di11'ocz·enia''
1 

2\le w ogóle wszystkich l~odaków, aiby 
łfileć sposobność da~ się na czfon a. zapi
iS:ać; zająć się tak ważną spr~ v.:ą j~k s.ądy 
pwcederowe. 

„Zjednoczenie za vodowe polskie". 

Tanie i dekawe książet:zki . /. . pow.rn.;eiowe. 
Antoś z Skalina 30 fen. - Asem i królowa 

duchów 40 fen. - Bajki, przepowiastki i po
wieści 40 fen. - Baś.nie i powieści gminne 40 
fen. - Boleslaw (dalszy ciąg Genosweiy) 50 
fen. - Bratobójca 40 fen. - Bukiet napięk. i 
najciek. powiastek 40 fen.- Chata Wuja To
masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. ·-
Cudowny los sieroty polskiej w Paryżu 40 fen. 
-Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu wszy„ 
scy dają 20 fen. 

Na porto do każdej książki 5 fen. więcej. 
Dobry Franuś i zly Kostuś 1 mr. - Dolina 

Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 fen. -
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen. - Eusta
chiusz 70 fon. - Gadu-iadu 30 fen. - Gawę
dziarz 50 fen. - Genowefa Ml fen. - Olos Sy
nogarlicy 1 mr. - O.Wwa św. Barbary 50 ien. 
- Hirlanda czyli zwycięstwo cnoty 40 fen. -
ttistorya ctldownego obrazu 10 fen. --:-- Historya 
o Alim Babie 25 fen. - tlistorya o .cierpliwej 
Gryzeldzie 20 feg. 

Historya o cierpliwej Helenie W fon. -
Historya o 11 królewiczach 20 fen. - ttistorya 
o królewiczu 40 fen. - Iiistorya '> sied111\U 
braciach zamienionych w kruki 20 fen. - lii
storya o Siedmiu Medrcach 50 fen. - Historya 
o wiecznym. żydzie 20 fen. - Historya o Zloto
szku i Czerwon. 30 fen. - !ta z To"'enłmr~u 30 
fen. - Jaskinia Beatusa (z obrazkami) 1 mi. -
Jonek i niewi-dzialne szaty 20 fen. - Katownie 
więzienia piekiclue~o 30 ie11. - Klara 40 fen. 
- Kopciuszek. Powiastka o sierocie 30 ie:l. -

Koszyk kwiól.tów 50 fen. - I( ete drogi 80 
fen. - Królewna łioża 25 fen. 

Krótka historya dcuownego obrazu Hl fen 
Krzyżyk drewniany 20 fen. - Książka o 

zabójcach 50 fen. - !(wiaty milośd i przyjaźn!i 
50 fen. - Lampa czarodziejska 40 fen. - Le-· 
gcndy 30 fen. - Listownik 50 fen. - Los sie··· 
roty 30 fen. -Macocha 20 fen. - Ma~azyn za-· 
baw przyiemnych 40 fen. - Marzana, bistory~"' 
bardzo ladna 30 fen. - Męki piekiel~e 15 fon~ 
- Milowid. tlistorya o biednym p, :.!O kn. -
Mistrz Twar-dowski 30 fen. - JYUC}dy pustel1;ik 
(z obrazkami) 40 :fen. 

Historya biblijna 
dla rodzin cluze ciaiiskic11 czyli iasm~ a grunto
wne objaśnienie dziejów StarciO i Nowe~o Te
stamentu. Opracowal ks. proboszcz 1. Stagra
czyński. Przeszfo 200 ~lic~nyc~1 rycin. i 8 ?
brazków kolorowych zuob1 dz1efo, ktore się 
sklada z dwóch tomów. (Stary Testament .w 
jednym tomie. a Nowy Testament w, drugim 
tomie). Cena za 2 tomy oprawne w plotno an
gielskie 18 mr., z przes. 18,50 mr. 

Wykład Iekcyi i ewangelii, 
ksie<lza Oo!finiego, na wszystkie niedziele j 

~więta wraz z wynikającą ztąd r~auką wiary i 
obyczajów i gruntownem W}iaśnjeniem roku 
kościelnego. Wielka księga o 9i6 stronach, z 
wielu pięknemi obrazkami, w mocnej oprawiep 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 

Wszędzie: Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Nauka wiary i obvczajów 
koieioła katoliekiego 

wylożona obszernie, stwierdzona I, . ~hjaśniona 
miejscami z Pisma św., Ojców Kosc1ola przy
kladami z życia, oraz przewodnik życia dla ro
dzin chrześciańskich. Egzemplarz oprawny w 
plótno angielskie, bogato zlocone wyciski z pu~ 
delkiem. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. 

Olbrzymi zarobek 
osięgną wqdrowni i podróżujący 
przez rozprzedaż górsko-karpa
ckif>j herbaty. Prospekta polskie 
i memieckie darmo i franco. Bliż
szych wiadomości udzieli 

BnkO'ff'łeckl, Posen W. 6. 



luollftny, co isto motemv, 11 pel-
51ridl m,c6w I przemysłowców. 

: ·; i ró%aych .-ron. 
Bochum. fabryka ,,Bochwmer Verein" 

obclrorlzilla w'Croraj 21k>ty jubileusz. istnie
nia jako spółka akcYlffi,a. 

. Ąlteoessen. . W Branek budują po
dwóji})~ szyb kopalni ~ , Maililas Sti.rnres". 
Maszyny będą pędzone elektrycznością, 
której oost~rezy centralai z Essen. 

Meidetich. W kap.alni 1„Vestende" 
:wlpadl sztygar do szybu i zaibłt się. 

Mettgede., ,Znikł bez śladu górnik 
Zimmerlnam?. . 

Riauxel. Za.trudnl.ooy; 'Prtn'l budowie 
dotrmt v."Qit.a cieśl'a Weiss spa<li z drugiego • 
'Piętra i niebe'zpiectin~ się pokaeczy!. 

Kalendarz. 
NiMm.ela, 6 listopada. Opieki NMP„ Leonarda 

b. 1 lll, (WYewład). 
• Ponie1białek; '1 li11topada. Engelbertti ' b. i ~„ 

(Zywmir). ~-

S ło il c 
Jutro. 
Pojatne. 

Stan pog«Jdy; 
chłodno. W sobota tak&e. 

nchodzi, 
g. 4. m. 20 
g. 4. m. 18 
eałq dzieli 

T e r- m o m e t r wskazywał wczoraj 
południe 9 stopni R. w7ż&j zera.. 

Towati. św. Barbary w Oberhau5en. 
W lf)J()Cy z czwartku na piątek znadazl 

śmierć w. k9P3Jni „Westende" naisz gorłi
W'Y członek 

śp~ PIOTR GUZEK. 
PQg~., oo~ie ,się W1 ~ied'zietę 6 

lisoopa!da POI .pot o godz. 2;/z z d9mu żailo-W.erden. Strzelil ktoś do poci;wu Q'SQ

lbowego. l(ula w:padla przez okno d:O wa
gonu , w .którym ·si1edziato kilkw żandar
mórw. którym się jednak n.ie nie stało. 

l by, Alstoo~n III. 274. w pobli:żl1' Massa. 

Oberhausen. Odbywa się tu: Misya 
świ~ta. Spod'ziev.<lĆ. ooleży się. że Rodacy 
z Oberhaiusen · i okolicy gromadnie podą
.ż.ą." na' 'nauki misyjne. Bliższe sz:cz,egóty 
rSą ~ rubryką „Na!boieiistw10 polskie". 

:"Scbarnhorst. Otworzono tw cchronke. 
Ochrorik.i niemieckie dobre są dJ:a niem
·ców, ta·· -pra:w<lia, ·al'e· <lizie.ci pofskie inie na 
le.if -d.o ochronek posyłać, ani' do niemie
d."0-lci.tółkki.ch, a: te:m mniej do lurtler
skk~h. " . ··~ 

Eisenach • . Zastrejko.waH tu. kowale fa-
bryki. 'parowców. . 

· · WieCZoł"Y· - tera~ d~u1Jsz~. czasu1 więc 
oosyć> nai· czytanie • .. z te-go powodu· w ka-

' ~m;· <lomu J>()łskim na obczyźnie powi
nien..' się zrn!Mmvać ,,Wialrus Pot~i" ... Kto 
n~e ma· polskiej gazety. trzeba go w.ch~ić, 
aby ~sobie·· k<J'niecµnie zaiJńsąlf ,.W,'ia
n!fa ,„Ptiłsldego: na ·Jist-opadj i g:rudzlef1. 

Nowy Jork~ CórkaJ Roosevelta:, pre
zYid:enta.t StanióW Zjednoczon,ych, zaręc'zY
fa · się z· '"'"'Ynałazcą tel:egrafo bez d'rutu, 
MaiCOlli.ril, któ:i:ego·pozrmta w Nowym Jor-
ku. . . 

" Wiedeń. I(oJ.oni:ai polska '\V' Wredinin 
GkazuY,e w rł:l'Jm , bieżącym ·Większe życie. 

Po'\\:Sfaje caly "szereg nowych towa
rzystw': ' Kolo ,szkQty luld.owiei1. stowa!nzy
szeriie teatralne, które ma: ·pozostawać pod 
kierunkiem z.awodowc6'w1 i chór śpi'.ewa
kO\v„ tączą.cy roz.prosxone dotqd po ~rmych 
t<JW·a:reystwach · sity. fi&a utruilwersytetu 
lit<l&weg<> ~ler.za ai do Wi:elkanocy co 
rn~fofę ·wrządzać ' od'cz:yty i wyklaidy' o
rabJ kónce'liy .ludiGw.e; Pier:wszy W'Y!kfad 
wyg-łlósi prof. Bujwid diniai 6 ti~tc>pada, pi~r
wSiy koocert zaś p.db~ie si~ 27 i.istopa
d.a · i :'będlzie poprzt<J.z.cmy w}'!kl.adlem1.z.n3lll!e
gó ·artysty d't. Zawitotwiskie-go o I(o~ciu
szce·.. u roceystość . ·pamiątkowa! . odsieczy 
wied.ei1skie'j odtbędzie •się s~nowczo ?O ,bm. 
kalzatnie wygtosi ks. arcybiskup Too:doro
V."i:ez.t 'Wiećzorem tego dnia. odbędlzie ~i~ 
ttonćert. urzĄ-d1Z01ly .· przez1 prof .. Melcer~1 z 
~atem d1r. " Za')Vilowskiego i bankiel 
,Wy1dana też będzie księga; . pamiątkowa: .m~ 

doch'ódJ. Sxkoty .Jiu<Jbwei. ' 
· .r· Betlfn. •W, sobotę obchodlził' jeden z 
· ·\\·ielkkh/ dziłnnikóW< berl'ińskich, „Vossr
'Sclre Ztg.", Ju1l1Ueusz, 200-letniie-g.o rstnlienia. 
DnWJ bowiiem · 29 paźd:lliemika 1704 król 
'f'·rYdle:ryk · I ·p;ruskr ·. nadiaił księig.arzowi Ja
rtowi Mid:Nilawi Rildigerowi przywilej na 

-wyd~1wm1i.e 1,,Gazety berliń:sJOej". Mąż ie
r:ro wnucz.kJ.. I(rystyan fryderyik V-0ss, ·roz
~riąl ~mlnik na wielką skalę i od niego 
·po.cflodz:i dlrugie'pr.zeyrsane j~ miano i.Vos
sische 'ZeitU\11g„. 

Berlin:„, ;PoI·skie ofiary w. Afryce ~i-e
tti1edd:ei. Ogloszono znmvu urzę-dlorwy 
spiś' poległych i znMł.rl'ych. Do\viadu~emy 
sie ''z mego, ż'c poległ Wincenty Pilarski a 
.zm.art na iyfus Paweł Mastowski. 

't;'-.zs4;:::::µ--._._====--~_ ...... s25_; 

Od Redakcyi. 
'Panu J .. s~ w Bruckhausen. l(crespon

dencye zam i eści-1.VY· 

. . UE *& @ _., _ . 

,· ·od· ,eupedyeyi. 
Panu H. w R~ Dobrze, zaiczekamy 

Cłrorążmi i ·c.Z.lonkowfo winni się liicznie w 
czapkach · i"oi.ookach towarzyskich purnk
tuałnie starwić. O .pobożne westchin.l.e1nie L 

,. wiecmy -.: '°1<$DOCZY'tl~k za duszę , . .n.ie,bo-· 
szczyika prosi Z ar z ·ą'.di, · 

To warz. gim.n. „Sokół" w W.anrie 
donosi ninictfŚzett\ iż Wi niedzielę 6 b. m. 
obchodzi III rocznicę s:weg9 istnienia na 
sali p. Marzyny. Poci<tt'ek ' o godż. 4 po · 
pcl. · Borząrlek ćwiczeń: Pochody, ćwi
czenfa z ~askami, ćwiczenia na prężrnku, na 
Jje)ręc~~' na komu, ćwic'zerri~ ., żerdiziainr1 1 strzel:anie dlo tairczy. W końcu 'taniec. Tak
że mazut; w 6 pa:r wypi-Q~!zO!ry bę'dii~! . 
Upra~· się o-iak najibnieiszy .ttdzial ,.:; 
zabawie. · Czołem! · WY~ł. 

. ' '•,' . 

BacznośC' Polacy w Oberhause11 ~1 Qkol{cy! 
Odi dnia: ·s lis~<la, ai dci <lufa t3 fflsito'~· 

palda 1904 '' i!: ~ie· się w kośdde 
Najśw. Ma'łyi :Panny w1 Oberhaiu:~en Misya· 
święta ·cylko (,dla P<>taków. Przy&ędą ks~ 
misy0narze'i Poiihai'1'.skłeio.' · Pocią.fek ni~~ 
syi św. ·~~J~boi~~ ·. oo!a: s· nstopada o godz. 
70 wiecmrem: Da11~y· porzątl·ek misyk o
-gtosi: się pr~y pierwszem kaiz:'!1niu. O jak 
111adiicZ1n~~s~ ~. µ19Zfal urpras~,~ „ "'~·':<> 

ks • . w.~·:$ąiarte, poJsk1 idtr~sterz. 
-.~ ~:-·~·., . 

Koło śptb\V~ , ~,Harmonia" w Ro.tthausen 
urzą<l.'Za: v.cr, ni~lztlelę .d1nia 6 Estor.p~~ą , ~,ba
wę z tańc~~ na kt&rą ROOa!ków . i R®
cżiki · ·1jak; Jl'<rju:prz~miei zaipr.asz.a. Zabawa 
odibędzie ~~_ę na 'Sali. u p. Kirchmaier'a. Dtip
pe!str. Rocz4tek zalbawy .o .godz. 4 po pot 
Wst{;pne 50:fen..,, przy kasie 75 fen:. O licz-
·n.y udzial!.:·Rod'akówt .prosi , . Zarząd. . 

1tn1m.mmuintUf8lt-1oiHt.t .. ' ......... -

•· Ji..:. ~ 

•"I • • •• • 

. ' . : .:· 

Mojefuu najuko~ha1iszemu . IDQfowi 
:LEONARDOWl NOW AKOWl . · · 

~ :Rfitth~\i~en ' w:':~~~li . 6 .·lis top~~-~ :: ~skła
dam moję' naJs~rdęciniejsze _~Y..l?ze:rti~~ ~ak 
ptaki w pqwiet!zf .a ·ryby w . w od.zie 'tak 

m?j .k?~~PY -~~~·~.> ~~~m!., w . ~ajlep8_zej 
rn1łosc1 i zgodzie; \iV1dz1sz rnoJ kochany 
m~ż·u -ja"k dz1ateczki -'. -twoje' : ~ię •ktfcJiają, 
że si~ .co chwila, gdzie tata· py~aj!\. O 
mój drogl mężu, żyj mi jeszcze . długie 
lata, niech Bóg najwy~sv.y..~ ~wą , J;IIHość 1 
między nai;ni przeJ?Iat~ , .. t,e·gą _ :c.i · ·węAy-, 
stkiego. :;, całego serc~ · wi.nszuję J „Po , 
trzykroć wykrzyk.nje·: Mó.f dfogi mąż 
niech żyje, az SiQ. e~l;io z ·' Rotthausen do 
.B:eżynia odłijc 1 ... · . . '· . · 
1' w o j a '. s z c i e r .z ę li: o clia j ą c ~ ~ o n a 

· . i . dz i _c ·ć ·mi'.' . · · '·, 

·~ninifł~!l(U-lit:tt•a 
;· 

· - Wiec w Obetmarxlohi „. ,., · 
. ... . . ' 

w niedzielę 6 U.stopa$. nie odbędzie się, 
bo połłcya, uznała lokat za nieodPQ"'.iada~ 
jący' · p~l)'.ISom. ~:. 

„Zjednoczenie zawodo~e polskie'~. 
(Wfa,dorność powyższa n.a~eszt_a iuż 

po \vy~k<:ny~niu ogloszen1a . ·11a. t~i;eciej 
stronie~ ~~W1ec się załem nie oobędzle). 

Towarzystwo „Jedność" w Langendreer 
donosi S\V'YlTl <:Uonkom, iż w nied:zi el~ dn. 
6 listopada obchodzi 19 rocznicę sweg-o is t
n Ienia, na którą zaprasza wszystkich 
\;Zlonków z rod.zinam~. Obchodzenie rocz
nicy odbęd2ie się w następującym porząd
ku: O godz. 4 Mboieństwo polskie z ka
zaniem, które odprawi Wiełeb. ksiądlz Szy
mański z Paderbornu. Zaraz po nabożeń
stwie udamy się na sa~ę oo p. l(n~vping'a . 
Tu się rozpocznie koncert, przyw.ita!Ilie 
członków i deklamacye. Ogod2. 1 hę&iie 
odegrany teatr pt.: „BursZ!tyny I(asi". Na 
koniec od~ się za1bawa z tańcem. Za
ba'\va odhędzie się w zamkniętem kółku. 

Za:irząd.. 
~~~-~~~~~~--~~~~-:-:---

C zolem!!! Barmen ! · Cz.ołem ! ! ! 
Niruefjszcm d0!1()szę; szan. druhom z 

Bar.men: i Ebbe.rfeldlu, iż ćwiczeni.a odbędą 
$ę iak 11WYkle w nied'z:ie!lę 0r godz. 20 na 
sarrr p. Fiego, ,.Central· łfoter', na które 
bez: wyjątku wszystkich szan. druiłuów 
ćwiczących z:aipraszam z: po.wod!u, iż od
wleid:zi nasze glllliaz,00 druh Waiw.rzyn RY
ba, naczelnik okręgowy, rubyi przekonać 
srę, czy nasze .gniazdbl wypełnia ol)owiąz
ki sokof e. Zaraz.em odbędzie się PO' ćwi
czeniaclv zebranie miesięc.zne. Proszę o 
jaik najliczniejszy u<lzial. Goście mHe wi
<lizfani. erotem! 

f. Ka~ naczelnik. 

T 0warzystwo św. Stanisława w Heme 
ldanosi szan. cZ'lQ1ltkom, iż w nieda:.ielę 6 b. 
m.· będzie walne .zebranie pl()I puł. o godz. 
30 nai górnej safi p. Ntllssbauma. Porzą<l'ek 

·dz.ieuiln.y: I Spraiv,.'0Zdan1e kais.y 'Z czwairte
, go tlcw:a1rtatu i calego rokiu. 2. ptafa miesię
czna:, 3. .wpis oowych czlonków, 4. obór 
niawego za:rz.ą·du, 5. wyp;tała 'Chorym, 6. 

: sprawy towairz.yskie. J aik naJHczi.nietfsizy 
oozial !Jest porząda1ny. . Zarząd. „.--.„„ ••••• 
l(oło śpiewu „Harmonia" w Wattenscheid 

• za.syfa w i dzie1i ślubu 5 b. m. szan. człon
kowi 

Antoniemu Chrobotowi 
i. 1jeigo dozgonnej towia:rzysue życia 

palrmie Konstancyi JasJniak 
jak ooiserxlecz11iejszei życzenia szczęśda, 

mllill„„„„„„„.m . 

Baczność!! 
i.: Kto ma naJszykowniejHJ krój ? 

:! c:! 
CQ g: 
'd 
o 

o 
~ 

Jan t Fr. Błoch, 

EN••· Thu•msh .• „ a I 
-- ww- --- -a. 

WEINBERG 

-~~ __ a..- ~~ -
000""'0000000 CiOOOOUVWVuoOOOOOI 
8 Szanownym :Rod-aczkom mia.eta Ober- i 

• l ~ ( 
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§ hau~kr~:~~~-;· P0okka ( g i prossę o p-0pareie mego prz6'11l~biorstwa . g g 1 Pre:yjmuji; takż~ puienkł \V nauko. ~ , 

Z ar z d' B narya Hko:MWzenka, i 
···~·-4ł~······~ · 0 OBERHAUSEN, Knappenatr. 52. f 
--'----"--·. --- -~·· QC009QO ~popgppooo 

blogosl1a-wief1shva święte-go. 

SzanowneJ PubUcmo- !&t - ~-
ści w Gelaenkirclten-

~~~:e;::r~ajt~;;z~;!~aj Przekonajeie się! 
donielić, że o-siedliłam si~ 
jako 

akuszerka 
przy ulicy Bochumskiej 
(Boclmmerst.r.) nr. 105 
i upms „am o łaskewe 
popiue. .e. 
Z , wy1:1oklm Sll&Cunkfem 
8lemiątkow11k.a, 

prakt •. akusaeika .• 

Polsk~ ~b1ż~cę 
pos.1111kuje si~ od 15 H-
stopada. ·· 
Skład tow. kolonililnych 

8tan. Nowłeki. 
Recklinghausen - Bruch, 

Neustr. 62. 

Oł»elgę 
któr11i ticzyniłalll panu 
.Antoniemu Cichońskie
. mu. w Ltndenhorst · od• 
wałuję 

n. Golem8kB~ . 
-.--------~ 

. · ,Obelgę 
·nuconl\ na. pani" M. 
J ul!lzcaak, · ninłejssem 
zwr$c&.m i · prosz~ o 
p1'2:ebaezenie. 

8 &. Gerale7.1 li. 

Szanownym Rodakom 
w Złokomorowie i oko
licy ·daję d" wiadomości 
Iż sprowadalłem • pol
skiej fabryki gotowi\ 

garderobę m~zką 
i dla chłopców, któr" po 
nn." niiszych cenachsprze
daję. Prosz~ o łaskawe 
"Poparcie . mego pra:ed
siębl.brstwo. 

W. Iilltnf'&ak, 
Złokomorowo, (Snnften
berg) w pobliżu kościoła. 

że Rueehlera 

,, Triumph'' 
najlepsze i najtańsze 
"' świecie są. ' . 
Tylko najlepszy materyal i najtrwalsza robota 

~;~;~t i tailite ceny bez konkurencyi 
są korz11ści harmonik „Triumph", które dla t.tgo sly
ną w śun'ecie, i żadna konkurencyjna firma fe m'e 

11dziefo: Mieoh 3 cz,ściowy nie do z11·wania, z o-
. . . chro~i<ł ~t·o?nikow, #iczne ozdobv niklowe, otwa1·- . 

ta .mklowa klaiou1t1wa i ditzo ' wnych ładnych ozdób. 10 klawiszy 2 
re1e11try 2 basy. GtcarantowuHe mocne glosy organowe. Cena teyo i''1-
stru~1entu. 2 chór·owego z 50gło„ S chórowy 70 gloBÓ10 3 
sa~i ::amiast 4.50 mat·elc tvlko 4,35 mr. prawdziwe rejest1·y za
tmast 6.00 5 80 mr 4 ~hórowy 90 głosów 4 prawdz. re.festrv 
mr. tylko .' • zamiast 7.50 tiw. tylko 7.25 mr. 6 ch6ro- -
wy,_ 130 glosow 6 pr~wdz. rejestrów ·zaffH'ast 11.50 mr. tylko 11.25 m. 
2 r:.,dowe z 19 klawiHzamg 4 basy ,.. mniejsze 8 marek. 
10~ gł?BÓW zamfos: 9 50 m?" iyfko 9 2J, mr. Szkoła, podług któ- -
reJ kazdy natychmiast grac mo::e, dolqczttm do każdf'go i1111tru111entu 
bezplatnie. Opakowanie darm<J. 

~::;~~': gitarowa cytra „Cofombia'' 
50 j52 cm. z , 5 akordami, 41 stron z szkolą klu
czen1, pie!·8c~eniem i frqbką do stroje.ufo kosztuje 
zamtast 7.50 7 „ Pi,- t k 
marek tylko .2J mr. kna cy ra a or„ 
dowa 6 ako1·dów 25 #ron Z UJ8Z1fStkimi dodcti• 

kąmi zamiast 6 nar. tylko 5.8łJ nłr. 3 a
kordy 21 st1:on tglko 2.80 nir. Skrzyuka 30 f et1. 

~~1·7. Gwarancya : Zamiana lub 
Z Wf Ot pieniedzy dtu tego bez ryzyka. Lepsze i i1!11 e. ft1slt·u-
~ • ' metita .muzycztte ma1Ky mi składzie, i sprze-

da}emy podług naszego cenni.ket któ- S' k d • ł 
rego danno i frauko w.vs efom~. z o ę sami ponos „ 
cie J·eżeli gdzieindziei kupic1·e nie przeglądając. prze~-

J ' tem nasz cenmk. .Eto 
t edy rzetelnie, poorze i tanfo zakupić pragm'e, nieeli zamawia p, adr. 

Biichler & 430. Neuenrade 44 llV. 

r 

· kdo~k~g~ -~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -·Baczność ·B~d.a.cy W. Brucbu i oisoli,cv ! 
f. ':i,.~: ~f,:~· : f .~ ·.\ . ;· ·~ • ' ( . .: • 1' : ••• ' '· -< ~ _' :..' , ' "': • ..., : • • • ..... „„, ł •• ' 

. : ! ... 

~„aa.,,,..;. UałkOwit& 1'i.J1 przedaż --

Szanownym Rodakom I 
dolecam mój 

skład rzeźnich 

~· „ - -· .ob.U\Tia y. powodu '" pr7.ebndowy mego składu. ~~tem każdy może tanie dob.re obuwie na zimę .zakupić. Wszystko będzie sprzedawane 
Ealrn,pna i ni?:ej , co .uczyni Hl :W procent tame.1- Z szacunkiem 

po cenach 

'"' „ 
' '. ., ' ; 

·":. ~- Ludwik llnblaczyk, 
Beek11A&'l•ansen-Bruch 

w hlizkości kościoła. katolickiego - naprzeclw 

mistrz szewski, 
ulica Maryańska 
składu obrazów p.Szymańskie_go. 

(poznanski wyrób).· 

Boman PaaL I 
H E R N E , N eustr. 60. · 

U sługa r.tetelna. 

Słatąoa 
od raru potrzebna. 

M . .Jankowiak. 
Hel'no, ul Nowa nr. 71. · 

---



lir. 257. Booham, wtorek 8-go listopada 1904. Bok Ił . 

• Codzienne pismo ladowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym·1 

Wychodzi codziennie z wyj-ątkiem d1i poświątecznych. 
pr„r.dplata kwartalna na poczcill! l LI listowych wyn~i 
1 mr. SO fen., a z odnoszeniem do dama 1 mr. 92 fen. 
Wi.i.ru.s P0lski" za;pisany Jest w cenniku pocztowYm W Imię Boże za Wiarę I DJc~znę 1 

Za inseraty plac! lic za wiersz petytowy 15 fen., 1 ~• 
02/oszcnia zam~szczone przed inseratami 40 fen. Kt• 
czesto oa:Iasza, otrzyma rabal - Listy do Wiarłtll • 
Folskieizo" naleey frankować i podać w nich dokła4· 

" pod znakiem „t. vo!oisch" nr. 128. ny .adres piszącego. Rekooisów si~ nie zwraca. 

~ ł1edakcya, Drukamia i Księgarnia znajduje się w B-0churn. przy ulicy Maltheserstras!:le nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ---'l.L_ 

smm„ Mi gąw __ 
----

Rodztce polscyt Uczcie dzieci swe 

ruówłć, czytać ł pisać po polsku! Nie jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu znłem
ctf ć się pozwolł? 

Z wypadkqw dnia. 
Watykan czyni ustępstwa nfomcom. 

Papież zami,erza: d[a! niemiców kaitoli
ków w Wloszech zamianować niez:alei.ne
go od biskupów ·w•ikaTeJgio. ZySkalią nia: tern 
bardro nie.mcy kairolky prziede~zystkiem 
w opiece duchowne·i. ale i pcdi wielu intn1Y
mi w2Jględatmi. Losem liczmych Połaków 
n:ai obczyźnie nai!omiaist nikt si.ę nie zajmu
je. Centrowa Polakom tak 1I1ieprz}"Chylna 
Oerma:nia" 'OO pra'\vda wresiZCie prz.yz:na

i.~1 że opieka d't.rehtmvtna u nas :iest nied!osta
te.cznia:, lecz, od'. słów do czynu daleko 
zvrłwszcza u centr.owców. 

Książę Swiatopełk Mirski przed upadkiem. 

Nied.tuig-01 cieszył się książę Mirski' u
rzędem ministra spraw wew1nętrzny,ch Ro
-syi. Obecrnie ze wz:ględu> ii,nia: zly stan 

~ zdroiwia" otrz}'l11l!al aż 3 miesięczrny urllop 
".· I i, jak książę Mesziczerski pi.sz.e ·w „Graiida

nrinte". nie powróci jwż na: swe staTiiOW'isilm. 

,Rząd austryacki kapituluje wobec motio-

',: I chu niemaeckiego. 
Prezydent gabinetu a:u·stryackieg;o 

I<oerher (niemdeic) był nai cNugiea audye!l11Cyi 
u cesarza framc'.i·szka w spra-wie rozru
citów w lnsbmku. Donnsz.ą, że rząd na
każe zaprzestać wykładów włoskich t u
mc:żliw1i studentom włos.kim -yvipis nial irnne 
.aka:de.mio. P.otolilenie jest groźne. 

Obawiać się ruależy rozmcbów w~o
~kich. 

Telegra1ny. 
W i e d e ń. Cesarz austryacki odwie

dz&ł bawiącego tutaj króla greckiego i udał 
się następnie do Budapesztu. 

Pe t e r s b u r g. Namiestnik Aleksie
jew ma po powrocie z Dalełciego Wschodu 

~ 
1 

otrzymać nominacyę na nadgubematora 
Moskwy w miejsce wielkiego księcia Se'r" 
giusza, który obelmuje naczelne dowódz
two wojskowe„ Dotychczasowy naczelny 
wódz wojsk rosyjskich książę Włodzimierz 
uda s;ię na dłuższą kuracyę do Niemiec. 

S a i g o n. Wicher poczynił ogromne 
spustoszenfa na wyspach Pulo i Condor. 
?? __ -± . -----~---· ~ 

Polacy na obczyźnie. 
„Vaterłand" znów uratowany. 

Z Nadrenii. Sztuczkę p. t. „$mierć 
"ięźnia" zamierzafo odC'grać podczas ob
choou 3 rocznky Tow. ,,Jed(ność" w 
Bruckhausen. D<mies;ono po·f.icyi jak ·;;wy
kle -0 zamiarze obchodzenia. rncz.nky, w 
której pr«;gramie poaninięto zupetnie liulż cd 

. da1\ma zakazanych pochiodów itd., ~,3to
miast zamierzano: urządzić strzelame do 
tarczy a nagrody i odegrać po-w)"1że.j WY· 
mlen.~O!l1ą sztuczkę. Sprowadzono potr~e
bny kosryum, pokup'.ono ·nagr~<ly itd. 
lee.z o dzhi.~o ! Gdy p. Błażejewski wraz z 
Przewodniczącym stanąt nai burmistrzo~v
s.tw"ie żą<laiąc pOZ\vio1enia, tak im odipoW'l-C
'<lZiano: zabawa odbyć się może, lecz tea
tru grać nie p:oz;walamy, bo 'WY Pofaicy 
Patrzycie zai daleko w prz:yszfość ! , Va-
tcl'land" więc znów uratowiany. . 

W sam dzicri uroczystości stanął Jak 
llaitJut ktualnie~ mówiący dość dobrze Vo 
-Ools.ku komisarz na sali uroc·zystości, za. 

wiiJa.damiając przewo-ctnicząceg-0, iż ma! po
łoc.enie od' poricyi diO:ziororwa.nfa zabawy. 

Dorprawdy że to „rooczul3Lląca" tro
skiliwość o nas Polarków. Wobec ta:kiego 
traktowania nas. przez policyę., powiooiśmy 
dolożyć st~rań, aby rozbudzić w tea ok:oli
cy życie towarzyskie, które niestety tu i 
owdzie jest uśp:ione. Skoro bowjem na.dal 
tak wszyistko pójdzie ospale, niemczyzna 
corw; wlięcej pochfaniać będz.ie ofiar, coraz 
więcej n:aszycli brnci straci pnczucie oo.rQ!
dlQIWe, wrzmaoniając tern samem szeregi 
naiSzych wrogów. Wolam przeto: Rocha.
cy, O'budźmy się z uśpienia t zaibierz;my 
się do pracy na niwie na1r0dowei. 

Młodzieniec. 

W stępujmy do polskich towarzystw! 

Witten. Smrutoo ro i bokśnie, gdły się 
widzi, ja;k to nierM- R()ldaka nie ma kto za
nieść 'lla cmentarn i nad grobem zaśpiewać 
mu .,Witaj Króiowa" i zmówić „Zdmwaś 
Marya" za spokój jego duszy. Taik się sta
l-0 przed d\voma tygo;dniama w1 Witten. Byl 
pogrz.elb1 Rodalka, który niestety nie by~ 
1czl!onkiem towarzystwa polskie.go i tylko 
szla: z; nim chorągiew z fabryild. 

Rodacy często się wymawiają, że: nie 
chcą 1dtU1gO' na obczyźmie pozostać, więc 
im się n1ie opład wstęporwać do towarrzy
stwą Ale to tylko wykręt i to wykręt 
niezigra!hny. I(a:żdy bo'Wi.em może i pc1wi-· 
nien wstąpić na obczyznę przybywszy do 
towarzystwa polskiego zwraa., skom przy
b-ędlzie na <J·bczyznę, chnćby pól roku, a 
nawet tylko ćwi.erć roku chdal tu paw„ 
stać. Przecież śmierć 'i W1 pierwsz:em 
ćwierć roku może n.as spotkać, a kto wte
dy mai się postarać o przyz'\\110,ity pogrzeb 
,dlla na:s, je.żeli n1ie jesteśmy czlonlcamu to
WJaJrzystwa? Powiedzmy sobie te:ż pra
wdę, czy mlc<lzieniec, przyibyrwsz:y na ob-

1cz:yznę nie fatwo zejść może na.i mainow•cc, 
ieżeli strooi ()U towairz,yst\va i, czas wolny, 
szcz,ególnied za!Ś nie<lzieilę spędizai przy kar
tach ·i kielli~ku? 

Byłoby potrzebnem, aby w Polsce w 
kaiż:de.j parafii- zalożono tiawa1rzystwo łu'do
\Ve, CJJ wtedy Rodacy przyszeditszy na ob
czyznę pew.nite prędze1J garnęliby się do 
towarzystwa pol's:kie.gio. 

Wierny Tymko. 

Nowy „Sokół" w Huckarde. 

W przeszłą nieid:zielę odrbyloi się po 
południu w Iiudkarde zebra1nie, Wl celu za
slamia tamże noweg·o gnia,zdai Soiko.~-01wi. 
R0idaków zebrało się przesz.lai 40. 

Rozprawy zagalił p. Whtd:ysław Kę
bJ.owski, który wyjaiśn~wszy cel ze1brania 
od<laŁ przewoonLctwoi druhowi Bemai11dowi 
Znmd:ziińskiemu, prezesowi okręgc1wemu z 
!(a.stropu'.. Tenże udziefif głcisu drnhorwi 
BreJskkmu z Bnchum., który wyjaśnil za
dania! naszych Towarzystw gimnasty·cz
nych. za,bierali jesz:cze glos druil1.o
wfo św.itala. Patelka. Praioel, Gilboiwiski, 
Zmuicllzifhski, I(ęblo1wski i wklu. iinniyich. 

Po przyjęciu uistaiw, zapisa·liO się na 
druhów 26 Rodaków. Do Wydzia.Ju zo
stali1 pmvolami ci!ruho!W"ie: fan Gib0iwski, 
dalm przcwJOdniczą<:y. Wladysl.aw I(ęblo
\\"Srki, jaiko sekiretarz, a Wla:dyslaw Luka
szewSki jako kasyer. Do rndy należą dłru
howie: fr. Lukasz:cwski. jalm naczelnik. 
StaJnisla!\v Śvv·iniarski jako podnacz:ełnik, 
oraz J2kóh Świniarski i Leonard Blec'ki. 

Cwiczenia odbywać sę będą oo wfo.
rek i p-iątck -O' g-0<lz. 6 wicicwrem w l·o
klafo p. And'rec. Zebrania postwOl\v~icmo 
o<lby\vać raz w micsiąctt. K~edy przyszk 
zebranie się od/będzie, do-wiedut się człon
\\ie z. ogfoszenia. 

Po ~aśpiewaniu lkHku. pieśni So-

W JW 

koUch, zamknął druh Żmudzinsk:i posiedze
nie okolo giodZ. 7. 

No\vemu, g,1iazdu żYiczymy naólepsze
gor po!W10idzenia, a Ro.dak.óWi z Huclka1rde 
zachęcamy, aby łiczmie w sz.ereigL nl()wego 
„Sokola" wstęporwa;ii. Crolem ! 

Krwawewybryki wszechniemców 
w lnsbruku. 

Wszystkie łudy cesarstwai au1strya
ckiegn żyją pomiędzy sio.bą w ~godzie z 
Vv-y\jątkiem niemców -,którzy wałczą prze
ci\v1 wszystkim zmnieszka:fym w Austryi 
nairod<Ym i są r6wtti.i~ prze'Zl wszystkie lud'y 
talfilltejsze znienawidzeni. Niernicyi w Au
stryi stanowią ogromną mn.Lełj'Szość, lecz 
mimOI to chcą oni wszędzie rej. \VlOdzić, pa
norwać nad innymi 1ooro<l\ami i zaipakzywie 
Z"\Vakzają choda'Ż na{jlsfahsze dą'ŻnO'ŚCi Vn
nych ludów do rów1ooupr2J\vmieniai. Buta 
i.eh opiern się głównie na •CeSlirstwie nie
mieckiem, z~ któretrq 001 p:oiłączyllby się 
chętnie, bo „Deutschland', Deutschfand 
ilber alles". Z winy niemców; pamtrją w 
Au'Stryi '\Vtprost nie-ztnośne stósunlld. a w 
d'zieJ'nikiaich,, w których ·niemcy ma1Jąi jaką 
taką więkSZJ01ść, po1focżenie irmoplemicflców 
jest okropne. 

Wypadki w Insbruku, o. których p::> 
'krótce donosiliśmy, świeiJO dmvkdty, do 
czego- zdoLna jest rozpasana ttuS7CZ\'3! nie
mieclrn podiu<lz.ana syst·~rnatyc:znie przez 
agitatorów, i ja,k r1ie:b~zpic.cznyrn dla Au
stryi ŻY\vi-oJem są niemcy. 

W Tyrolu ze srtolicą Jnsbrukicm z.a
miesz·lmie ok-0tior 500 tys. ludinośd pocho
id1zeinŁa niemie.cikicigo, a: ok-0foi 350 tys. lu
d11Jo:ści pochodzeniai wlO's:ldego, mimo to 
akademia ikraJ01\\~a w Jinsb111kll' byta zutpel
rric niemieoką. DGpiero przed! kilkoma 
cl!nii:ami· wskutek bez1ustannych prośb i na
legaiń licznieti, ludności W1toskiełi 10tworn0in-0 
\Vreszde W' uniwersytecie .insbru:kskirn 
wydziaJ1 prawn~czy z włoskim jęz-y1kiem 

.wykład'{)w-ym. 

Ta okoliczniość, że llcz:nia1 Lutlność wlio
ska ibęd!zie mogla w ojczystym języku rna
bywać oświaty, tak rozbestwila nJ·emcÓI\\", 
że rzudli się 1nai spolrojną lu<lruość włoską. 

:burząc domy i ·\Yybijając szyby. Poid.lczas 
rozmchów wbit'°" jeidnę os'Obę, 18 ran:iono. 
W 1ois·k0i musia-ł•o wkmczyć, bo1 1nia1pady 
niemc6w powtórzyły s i ę kilka krotnie, i 
dotąd! iesz<:ze spokój nie zaipamiol\vał. 

Wtosi brc1niąc się uiżyli Te'W'()lwerów. 
W piątek o giad.Z.inie pierwszej w po

łudnie, \\1 bia1ly dzień, in1efrgencya niemie-
1cka, stl.lldenci i •urzędnicy mszyli zwairtą 
masą; !na przedimieście Wilten, gd'zje się 
mieści dom, w którym rząd' ulokował fa
kultet pra\Viniczy wloski. CaJy tem1 fluim 
rzucił' slię na bud'yinek. wywalil bramę i 
'Zlbwrzyl' ic.aile wnętrz~. Nie tylko sale prze
z1iacz.on1e ma wyikfady. ale także ika1ncela
ryar dlziekainą. biura urzędników i mieszka
nia: slużby. ulegly zni·szczeniu. Boł'amano 
i zniszczono meble, sprzęty, 1nie osz.czę-
1dziotno na wet łćżek i pościeli biedmych slu
żącyich. 

Caitai ta: waind'alkzna; robofa.1 tnvaJa 
przesz10 ~odZ'i1nę. Policya, któTa; ,nJJi. je.st 
mie}ską i "Zależy o-d btHmistrza i 1113\gi
stratu, przypatryw.ala si~ temu nieslyciha
nemu Postępkowi zupelnie obodętnie. Na
stępnie caly ten tfu.m, niosąc połamane 

sprzęty falm:Itetu wloskieg.a, mszył z 
przedmieścia do środka miasta przed 
gmach namiestnictwa, kreyczą,c:, wiydatiąc 
przekleństw-a. gwiżdżąc i wydatiąc ukrzyki 
na cześć 1111ierrneckie,g;o chairakteru Insbru
kai i żądaiją.c ustąpienia namiestnjka. 

Po tej d®ldnstracyi przedl pałacem 
namiestnikai ruszyli Niemcy przed koszary, 
gd'Z.ie stoi pułk strzelców cesa:rsldch tyroł-

skich,. którego jedon batal!Qn w nocy Toz
prószyl ekscedentów niemiecki:ch. P-0fo
żmie stafo się bardzo groźnei. 1-ecz oficer. 
dlowodz.ący straiżą w koszarach, kazał wy
sfać patmle, które rz:udl'y się n~ tłwn 
i v.'Treszcie go mzproszyly. Równocze
śnie burmistrz i wiceburmistrz: InsłJ.ruka 
mieli rua tyle bezczelności, ie uOOli się do 
namiestnika fakultetu wlos:kiego. Namie
stnik zamiast wyt:lmąt owym paioom, że 
postępu1ą zupełnie be1Jprawnlie oświadczył, 
że zatelegrafuje o tem żą.dand.u ludności nie
mieck~eU.1 rd:o dr. l(oerbera. 

W siobotę ddnronstracye się p'Owtó
rzyły. Ża1ndannerya z bagnetami w ręku 
rozproszył3J Uwmy. 

Niemiecka raldai miejska i magistrat w 
In1shmku sto1ą niajzupełnie.i po stronie nie
m1eck1.!Ch riazbóiników. Nai przyktad1 Wło-
1chów naipadI1Ji,ętyich przez: n~emców zaanta•st 
bro1niić odpr.owadzonn, do aresztu. 

W Triencie i Trieśc'ie urzą.d!zilli. Wtosi 
demonstrncye na korzyść swych rodaków, 
niemieccy studenci z Wiednia i innych a
kaidemii nuemiockich przieslatli 1n,wtiomiasr 
życzm'ia ndemieckiemu motfochowi. 

Prezyd'ent mi1nistrów d'.r. l(Dcrber wy
sto'S10'\v1.al Wi odpo·wiedzi na telełgram w:.ce
·burmistrza Insbrwkui postai dr. Erlerai do
magzjąceigoi się zamkn'lęcia fakultetu wlo
slci'egi0 następwją:cą d'cpeszę: ,.Bardz>o uibo
lewaniai giodlne zajś'Cia w Insbrwku nrogą 
rząd: sktoni6 prz. ~,dewszystkiem tyrk'O do 
przedsięwzięcia sta11110,wczyich środków w 
cell.u utrzymania Porząd'ku1 publ1cmeigo, co 
te·ż naistąpi. Nie mo1żnar }edJna:k <Lość potę
pić także ;bezmicmeJ agitaicyi, któr.:i. po
przedzila wypadki ł bez: wątpienia prz.y
czy:nifa się do tegio, że eksicesy przybrały 
namiętny i nielegalny chairaikter". 

Dwa cz.ynnitki, iaJk slusz1nie zauważa 
„Sliov.101 P.", od'powiedzą zai ową krew i 
zamieszki. Gabinet urzędniczy p. !({)erbe
m, który Illiemcóiw rnzzuchtwałil, aile przc
d-ewsz.ystldem Niemcy sam'i. Niemc6w1 w 
lrllsbruku' popchnęh1J do na:paiści na• Wło
,chórw ta! sama mlicrna wielkości i bezwzglę
dnoćś, ta sama; chęć ziahorcz.31 i Po prnstu 
krwiożerczość„ które stworz.yJy h.:ikatyzm 
w Poznańskiem, pmgram wts'Zech'I1iemicc
ki WI Upslku, walkę Niemców ślązkkh 
przeciwlm klasom równdegtym slowiail
skimr obstrukcyę inicmiecką, w Sejmie ·cz'e
skim, walkę Niemców styryjskich przc'Ci
w/ko klasom r'ównoiegtym w Cylci, gcrma
IJlizaicyj'ną robotę. namiestnikai Handla w 
Dailmacyi. Jest toi obJaiw jeden wiec ej a
petytu niemieckiego, który, rozfbu1clz,any 
zwydęstwami 1871 r., sta~e się coraz gro
źnieiiszym d.la catej Europy„ Austryi zaś 
popmstu grx:l'zi rozisadizemiem. 

K1respondencya z Rzvmu. 
Rzym, dnia 24. 10. 190·t 

Kochani Rodacy! 
W vvidzięcmej dotąd zachowuję p::i

międ owo serdeczne i gorące przyjęcie, 
Jaikte.go do:zna.:l'em od sz.anawnych czil-0n
kóv.~ Towarzystwa św. Antoniago ·~ Laar 
i Towarzystwa św.. Jama Chrzciciela .w 
Meideri.ch. Niestety, nazbyt krótko danem 
mi byk> zabawić w gwnie tych serdecz
nych wiarusów, lecz i tych ,kilka ch'V. i 
wystarczylo, by pokochać na z.av. sze te 
serca: 00.bre i szlachetńe. które talk niezło
mnej dochowują wierności Kościo!owi św. 
i ojczyźnie mimo tylu przeszkód a nawet 
i prześladowań, które z. różnrych stron zno
sić rrrus:zą. 

Zapragnąlem tedy utrzyma~ i utn\ alić 
ten węzel duchowy, który za meti bytnośd 
nai obczytniie Zi nimi z.adzierzgnąkm. ~ u
rządzić z nimi wzaijemną z:arn1ianę myśli i. 
uczuć. Sąd'zę zaś, że stów\v11ą obra~ern 
ku temu dr-0gę,, nadsyłając do 1RzegCJ 



i Wt.misa Polsk~· dd czasu tlo. czasu z 
miecznea-o Miasta, idzie przebyn."a.W.., kilka 
słów, kt~eby llliOilY zaj~ nie tylko mych 
Jrochanych znaSooiych, Jocz i caily. agól 
braci rodaków na obczyirrie zostaóa;cydi. 

Wratenie, jaki~ docllalem podczas 
megu pobytu w pośród Was, bylo ttalller 
wJeNde i podesz.a.jące. Dakko oo Qi.czy·
r:DY~ "W'Śród obc~h i nieprzyjaźnych żY
~·1ołów, staranących się Wami wydrzeć co 
na:tdroz.s:ze, bo język przodków, a z n'im 
l "1Jlli.a.rę ŚVI ., stoicie Siffiie przy "\\rierzo 
p:rwdków, zachow·uiede o ile wi waszycll 
sil.ach zwyczaje i język nairo<l.tiiwy, rozwi
jaieie się wmysIO\VD, a ~bywając sobie 
toraz 'Nięcel.i oświaty, nie ustępuJecJe pod 
tym vtzglę<łem trarodom, deszącyrn sie sa
roorz:ąń'C'ITL i swobodą; oto oo byilo 'dlą 
mnie naibardzie.i pociesz.a1ącyn11 i zar~m 
włewaiącem we mnie nad~~ polepszenia 
dbll wi przysz.tości. Wasze Uumne, lic.zne 
zebranie się w Około mnie, by U<Slyszeć 
pol'Skie slow-0 - słowo któ reby W am do
Wo otuclły i sily ~ pracy -
świadczyło aż nadto, łak baroro p~niecie 
tego slowa, z jakiem przejęciem i ogJębo
kiem poważaniem go słucllacie, z jaką mł
l~cią je przyjmujede i z.ach:owtrjecle, aby 

, niem podn~esieni i umocnieni, ~ sie 
trowych walk trudów i pracy, i aiby tern 
pewniej osię,gnąć cel wytkintęty. Jestes
mv n.a:rodem opuszcZ'O'Tlym, biednym i 
wz.g-ardlzonym, przez naszych przeówni
ków. 

Prócz Sk>lky Aposti.ołskiej, niih.i: pmviaż
i11'łe} wt obr<Vnfo nasze] nie wyistąpi, a cho
cm tu. i <YWiCllzie diają się s.tyszeć glosy 
\vspókzuda, to tak stabe i nUcle, że m.~ka
ją 1jak kropla wody w oceanie bez '\vpły,wu 
na nasze poloż.enie. Zdiwotonemi przeto 
sitami J)OWinniś.my s'ię zabrać cna czyinu i 
.dzia:l:ainia, nic ogr.anicza~ąc się bynajmniej 
łlai s1owaJCh i marzeniach. 

Bcrwlirnn iśmY,~ ·chcąc dlopiąć m1:szego 
c.elUJ posługiwać się odporwiedniani środka
mi, ażeby nasze starania O'dbywaly się sy
steanatycznie, a 1nie dorywiczo, bo ty.film 
pierwsze pewno doprol\vaidza;ią, do cel.u, by 
najmnif\i zaś drugie.. Srodkamt takimł i 
normami są przykaa:ani.a i przepisy vvl.iai1-y 
naszej świętej, która nietylko wkfadai na 
nais obowiązek \V'Zgledem Boga, nietylko 
obowiązek starania się o V(iecwe zfuaiwie
n.ie dUszy naszej, ale także obor\V'iązek 
\V'Zględern ojczyzny i względem bliiniego. 

Pra!W'dziwy katotik nie z.adawalltlia si~ 
sl'<YvY·.ami, ałe wszystko wprowa<l!za w cz:yn 
i ·czynem okazuje czem jest, gdzie i do cze
go dąJi;y. On nie będzie }ednastronnym1

1 on 
będZie sie staral wypeJnić wszystkie prLJY
ka.zania i obowiązki, on iadlnego z nich nie 
zaałie.<liba. Życie naiSze uc.z.Ciwe, polskie i 
katolickie, życie z.godne z przepisami' wia
. ry, któr.ą wyzna8emy i dlO którea należymy, 
niech odpawfada świętości tej wiary, zac
ności i szlachetnośd naszych przodlków, 
.abyŚm)'l iak oni kiedyś '.Zl hymmem na u
stach Baga Rodzico Dziewico igrom.i.U tru'
my. pogaństwa, z tą samą, pieśnią n~ ustach, 
z te:m samem ·sz!achetne.mJ i po,bc;żnlem 
sercem polronywałi wsze}kie trudy i dlole
gfrwt)ści, jakie nam stolją, na prreszkod\zie 
w rozwoju religijnym i naroo\OWlyitlL 

Nie krzykiem 1 \}!raźni.eniiem nieprxY!}a
dóf, ale pracą cichą i nfozmordi()'l;l.raną, 
praicą świadomą celu nasz,ego ctoJdziemy 
oo wielkości narodowej. 

Wychmvalem się i ·wyróslem wśród 
Was. znam wa.sze położenie i stosunki, w 
j.akiich żyjecie, znaim niedioię Waszą tak pod 
względem religijnym jark narodowym, tern 
łatwiej przeto mogę traM z pociechą do 
v.1TuSZego serca, tern oo·pow·iedin.iejs.ze1go le
karst\va utżyć na rnny. W tym ce!Ui od 
C'ZaSU\ do CZa'SU Jl.aV1iszę ~:alłą droć tylko 
korespondencyę dio „WrarUISal Połskieigo". 

W asZ! Rooak Ks. A. F. 

Mowa pani E1aldo1eJ, 
wło:ielan~l z Kosieha-łów. 

Niech będzie pochwalony Jezus Ch-rystas! 
Kochane matki polkc! 

Jedna myśl współna nas zebra.rai, i·ed
n-c Cierpienia :na:s gniotą i je:dtnai nieooJa: nas 
wszystkich więzL Przyczyną naszego ze
brama 1est to, abyśmy się wspólnie u!llkair
żyć i pocieszyć mogly i abyśmy dodla~y 
sobie obi'ChY i odwagi do znoszenia tego, 
twardego polOżenia, w jakiem się obecnie 
zruaJdnj emy. 

Matka! wyru ton brzuni tak pięknie, 
tak slodko dla serca naszego. Dobra mat
k~ z:niająca. óoskona1e SV/Ote ~bowiązkl, 
jest Aniolem stróżem dla sW'Oidti d:zfatek;, 
fest kapla'llką doroowe-go ogniska, które w 
6ei sercu n!gcfy wyrasnąć nie Powinno. 
Ach, ja'k ~częśfh\'Tu iaka. rodzina! 

J edrrak bdC tradno Ztfale§; d8b.rą mat
kQ. Nie 111il)1ą, a raczeJ me chcą ~ 
matki SWIOkh obawiąz.ków, łatde na ałdt 
kladtle ~ i Ojczyzn.a - i to <hielc sic; 
w ·dzisłetszych ci~kich czasach, fa.kie iną
ród nasz przechodzi. 

Dobra maitka jest ,,widemomąl~, bo 
swemt modfam1, mor.ie u Boga wiele wy
hlagać, ooo jest niejako Bogu '110~ do 
stworzenia człowieka - ją to Pan ~ 
wyibral za ma:~~ ludzi, dat Jej Wfelbt moc 
d:udia i oddal ie1 to cudowne swe dzlei() 
na wlasniość docresną i wyichmvanie. Od 
niel też kiedyś obrachunku zażąda, a bia
da· te!f matce, zprzyczyny, h.'iórel] niewinne 
dziecię zguł>ione zostanie - lepłej byloby 
oei, żeby się nie byla narodzifa1 a raczet 
matką, nie zostaJa, 

Niech si~ mkomu nie zdaie, te wy®„ 
wanie dzieci w dzisiejszych czasa'Ch jest 
tak latwem. O nie! Wrogo;wle nasi, stde
rowatti wszystkie swe silly l ~nytężyU ~~ 
J)łl1JOClwiw dziatwie n'a.Szcj, ~by jej wy
drzeć, co ma na.tdraższego, - ta iest od-
czystą. mow~. · 

~ dłi&lteł f'.ołsc~, o ki lfr"alecm}di t11ę~h, 
o stawnych płsarziltCb i poetach o zacnych 

· ma.troBacb, które tak pidffie daty nam µrey 
kimy swern ty'dem na zicmł, a dziś świec 
teim W! ni.ebie i tam a nami !Jroszą Boga 
o n.aszo 'ZW'Yclestwo. 

Wierzcie mi kochane martki, fo to nai
'ep.sza muka d1ła dziecka!. Ono wwam na 
kari'de Sitowo i chciwie je chwyta. laik mi
lo patrz.ee na nra1!ke. która calą; duszą od
dana ;est .cłzied.Q111. ona nigdy nie ma cza
su rut czcze rozmowy ze sąs.'aldkami, an\ 
~ p?otld i obmow-y btiinich, aiłe za to ma 

· czas Th1l uczenie swego dzfocka, 
al to, oo arro u· swej matki słyszy, w to wie
rzy i rtie daQe sobie talk tatwto wydrzeć, 
cbotciaż ponosi za to kar-ę, to iedna!k ob~· 
stade przy S\\ll()tem, oo to mu rnatk<l po
~'łecWa.ła. 

l(iedy dziecko mai cmery lub pięć rat, 
td zairaz; trzeba nceyć polski6g'O abecaicW'a. 
Nio trzeba czekać, aż dziecko zaiczn'ie 

' chodz.ić 91<.J szkcly, bo wteoczas to już 
tttu trudniej Idzie. - Dziecko oo innej nie
zrozumial-et mowy, ma Język pokoślaiwion,y , 
t ma bardzo trutlho mówić. Jak dz.iedko 
~ie chodzić do sz.koly, ro m~ ięzyk od 

Bóg h\ror7..ą~ wszystkie narody, da~ im 
o.so:łmy j~ i każdy na:ród ma też swol..ą 
rri.10wę, 11adewszystk:-o ią ceni i nią się tyl
ko clt.lubi, - tylko nam biedn~ poła.ko n · 
nie \VoJno naszego oj.cz,ystego n.ęzyka: uży
wać bez przesZ!lrody. Nam polak()IID na.
rzucają otbcą I \V.całe niezrozumi.alq mowę 
- t zmuszają nas wszelkiemi. sposobami 
.do zaparcia się i za-pomnienia naiszej ko
chanC!f polskiej ·mowy. Nie odooszą porżą
cbanegio skutku ·na doroslychb \Vięc się 
Z\v~rócili przeciwko naszym <lziedam. ~ 
To td poffi±enie naszych dziec.i jest z.t-e i 
S'l; one we w:ief'kiem niebezpieczeństwie 
utraty wiary naszej Ś\\.i i naszej Mrodo
wości. 

memiock.iego tak z.esztywnieae, że nie moiż-
na ~G zrozumieć. · · · 

Nie spu-szczaómy się 1nai s.zlmł~~ ani 
' nauczycieli ani na księży, ani nawet ną 

n.aszy.ch nafiwytseych dostoirl!ików. nikt 
oom w ciężkiej ·niedoli na1S1Jei pomódz nie · 
potrafi, Jeżeli my s.aani nie -z:rozumiemy ha
szycl.1 potrzeb i 1nie obudlz;irrny si~ z. tego 
g.lębolkiego snu ku s-amoobronie i samopo
mocy. Wiele niieszczęść nas spotkafo; z 
powodlli braku oświaty ai -będzie gorzej ie
szcze - jeżeli: dopiero po cz.asie ohmrŻ:ą 
naim się. oczy illlJ to, oo się ~V1 koR'a nas ·ctzie-
je. 

Jai&eż tU! dzie:ci w ta!kid11 wamr.J.ca,ch 
wyd1-0rwywat? ialk ustrredz !)fzed tą na
w1.a~ą, ·germanizatorską, prz.ed - tą, zagładą 
ducha i serca narod:u ! Jak wpoić zasady 
.\vi'lit'IY naiszej św., - kiedy przoci:wko 1nam 
występują. wrogo\vre i paczą pc1jęcia· przez 
matkępol'kę ·w·szczepione w ich serca. Tm
.dna pracai to prawdią, .a jednalk nie kro in
ny, tyłko matka do te.j pracy stanąć mU'.Si, 
- ona to wfaśnie przez tę moc <l:uszy daną 
jej przez Boga, potrafi, jeźh zechce, zw.at.:. 
czać wszystkie ·prze~zkooy, aby ten skarb 
powierzony ri..ei od Boga, oddlać nm mogla 
czysty i nie splam'iony podłą rachwbą ani 
nilkczemną zdradą braJcl SW1Dich. 

Kiedty Pan zs-ylai diziede rodzi·oom, mó
w'ią, że anfol wstąpi! ·do chaty - JIJlłoJda 
matkia \'\met z:apaanina o cierpi·einiach. ja
kie przedtem przecoodzita - p11amierueje 
r:adośdą i szczęściem, a trz:ymają'C dizieclę 
na tonie, wraiz z pokanniem, w 1pieszczn
tach ~ illdlwych piosenkach, daiie mu czq
stk~ swej duszy . 

Raz jeszcze pmvtarzarrn, m szkolę nie 
mamy się co spus:nczać, choci·aż ponosimy 
wszystkie ciężary n.a jej u/trzymanie. 

Nie będę już tu, mów~la, jak s7Jlm~a z 
niaszemi dz.ieómi postęplllj~ oo to. jest każ
.demu maine. 

Ty fuidu ptQSki ! slrazany przez W'tiogów 

naiszyclt oo zatrace~e spiesz do pracy i 
1nietylko w pocie cz.o/a z:ambi/ali. nai lrawaitek 
chleba, ale porówino pracuj rvaidl sw1ojem . 
morałnem odrodzeniem~ - Strzeż i uko
ohad tellJ kal\\ralek ziemi ca.tern sercem, !któ
ry nllaiSZ w~ sw'Qlem ręku. daa dlz:iedom 
przysto1rne wychowanie, ucz; kochać Boga 
i bliźniego, a reszta przydaną ci będ'Zie. 
Talk mówi Zbaw~del. To też, Matki Polki · 
kochane, :nie odk/ada!kmy teti ipracy nasze] 
do Jakiejś tam sposobności, a.le zaraiz od 
dZJrś za'CXIIJijmy robić porządek .w damach 
'nasz.yieh - wymiećmy z. podl pr.otgai naisZJe
·g<l śmieci i hru~ który kaz:i nasze obycza
je i czyni zatwardzia!lemli serca, na glos 
sumienia i tra wszystkie rlobm płynące z 

Matka, która zrl:ekai się szczęśeia: v.-y- oświaty. - Czytajmy <lużo gazet t ksią-
ka.trmieniia \Vtasnego dz.focka, a w zamJ.am żek, to tak maro kosztuje - a jeżeli kto na 
·za pieniądze przygarnia cu&e dziecko do to ruema, t.o miech poprosi sąsiadki, ai ona 
l1ona, postępu1e źle ł niem0rałnie. &woje chętnie gazetki i ksią±ki poiyćzy albo ' idiź-
dz.ieci~ krzyvvi&zi \V' niestycmny sp:osćfu, a my; do miasta - tam dadzą, nam~ za id:ar-
obcenru nk prócz ·pokann1t1 dać nie rrme. mo byleśmy tylko czytać mieli ochotę! 
U takiej koł>iety widać„ że macie!±yńskie Nie za~my o tern, że wTaz z oświatą 
uczude nie rozbudziło się wcale, uradz.ita sptyiwa do duszy nasz.e:i, la!kby jasny pm-
dzri.oc.ię w grzesznej poczęte rozkoszy, a mtlef1 sOOik.a, czyniąc nas mądrymi i roz-
nie z mił·oiści. naraża je na wioc1ltle tu:.łlad- tropnymi w ci-ę±ki~ wa:.łce żyda nasz.ego. 
two i1 pogard~ ·u ludżi. Skuro dziecko dotdzie do la·t 9, to czas 

' Tak sarno nagany jest go.d)ną i ta ma- na 111atrkę do spowiedzi św., to tuż ty ma.t
tka, •która: żyijąc w d'O'Stat'kach, przez ( ko masz obowiązek piln0twarć, dziecka, aiby 

1próżność i łenistw>o tylko, od<liaje dzied~ regularnie u.częszcza~o db ks. proboszcza. 
swoJe nai wykarmienie innej kobiecie. - a w domu da.i mtL czas i sposobndść do te-
T.aikia matka nie spetnLila swego ob<n\iiązku go, a-Oy się uczyło, co mai potem ks. prob. 
i nie rozumie swego p0i\\"-O~a11fa - pienię- z takiem dzieckiiem począć, oo przez: matk~ 
d:zmi inie spłaci prarw i uczuć maderzyń- jest za:n~edbane i n4e ucz.one po polsku cz:y-
skich 'ldórych dziecko cale życie, darermie tam.i.a ·i pi-sainri;ai? ~Y on jest w stanie wło-
oo nieif OOma,gać się bęcfq;[e. - Przy -boku Ż)"Ć te sk:liwai d·zieckw efo serca, nieprzygo-
matld fi pod jej \'\l>tywem tylko dziecię ros- towanego prze martkę? S~ taki~ matki 
n~ć motie na ch'wailę Bog11 i, pożytek ht- nieroizwW.Jlle, że maią sobie za nic, uwaiżaJą 
dzi. za zaciąg ·przy.gotowanie do spowiedzi św. 

Maił.ka pawinrna niezmordowanie pie- i pod jakimbądi w~runkiem od tego się u-
łęgrnować d!ziecię, które z; dniem k.a!żdlym chyłają; nig<ly się też nie wtaią ,oo ksią,dz 
r.aśnie i którego rozum z. -dniem ka±d:ym proboszcz za<l'aJ i czy siię diziecko zadania 
się razw'iJa. Kiedy dzieci.ę skończy pier- na11.x;zyto. Jeżeli się gdzie dziecko 1ID'3Ud'u-
wszy rok życia, im na d'obre trzeba 11:a1t1ką ie w talkiem miejscu, ze nauka do spowi.e-
sl.ę zatiąć .. Dziecko wymawi:ające pier.vsze ctzi św. ma mu być udizielamą po niemiecku, 
wyiraJey mama, co spr.al'wia1 mu radbść, to ooowiią.zikiem jest matki starać się o to, 
win·rua martlkai za-raz uczyć naijświ·ętsze i- aby nauka udzielaną mu: b)'ltai w Języku 
miooai foZłlsa i Maryi, CJX)!Wiadać o „Bo- pOtlskim - bo dlziecko tylko w języku Qf-
xi" - wskazywać na niebo, że tam 1est czystym naufepieJ zrozumie ważność i 
Bóg i patrzy na nie, cieszy się. jeżeli Jest swlrętość tych Sakramentów. bo co nie po-
grzeczne - łrrać drobną, rączkę. rcimąc chodzi od serca, nie idlzie do serca. 
znak krzyża św., sktadaiąc rączki z po- Dd.b~ powie mi nreiedna, are jak 
borżnością. jaJ ma.im dzieci czytać nauczyć, kiedy sama 

Ody dziecko z.a.czyna chodzić i m6- n.W unriem. Pra'W'<lla, ile ·to, bo. Jeżeli sama 
wić o! wtedy matko bądź cierpHwą, nie wnlesz, nie możesz dzieci naioc.zyĆ, ale 
O<Dpotwiad:aj mu na jet;·o pytarniai, ja.kie ci d1a chcącego nie ma nk trudnego. Umie z 
zadcrje i z.aiczynai gu uczyć pofskiego pa- pe\\""rrością oiciec czytać, wprowadź cfziecl 
dorr"fra:i L zarazem wszcz.epiaij w jeg"o mfo- do nlego i proś go, alby oo się ich nawką 
dzLutkie serduszko, uczucie narodov."O§ci. . za6ąl a pel\no ci nie odmówi a obowiązek 
Powiedz mu, te Jest dzłeddem połskiem, ' ten przyjmie rut si~, bo i oo rachunek przed 
opo~"'iadai mu, ile · sama wJesz o tei. kc~ · ~i.em Z'dQ:wać · będzłe ~ dziecL Mól' Bo-

. I ..• ,•t.. •' , .• ; -·• . . 

& ! powie mi tlm1 maiu ~ 
Wszystko przepije, nie troszczy~ 0 
ani o dzieci, aiirt d dom, Ja pr~ 
clQtko dzień przy dum oo kawalcie 
a skąd tu mam dopiero cz.as mieć na . 
~? Oodnaś pofitowaniai mart!lro, .ale , 

' dna rada, sposób maleźć sd~ mus~ 
· dują się może starsze osoby, :które :ci 
· odm(Jwią, gdy kh o to µoprosisz, a j · 

nie, to pewnie inne c.lzieci um1efą -
rai si~ o to, aiłry ci . dziecko nauceyjy, 
et~ od tego obowiązku nie uwolrni. 

Mówisz, że masz męża:! }Jiitakeb -
ciężkai twa d!ol:aJ! Ale p~ie, cz-yś .ty 
sanm oo tego pijaństwa nie ~ 
Ni era-z się zidaina, że mąr.t jest ·dlobry i 
·cr'wy, cvle żana nie 1jest z tego ZaJ<l<rn1!nh.1 
w ntczem mątż jej nie ITilOże w~ 
Rigdy za Illie UlSlu-cha, robi to, oo j~ ~ 
doba - -nietad i ni eporząd.ek W1 domu 
rnuje. Przycl1C!dzi do przymówek 1 ~ 
rów, a patem do ustawkznej obrazy 
skiej, aż mąż ba sobie sprzykrziY i 
sZ!Ulkać innej rozryrwh A lded'y .htl ~~. 
ro msma:kuje \T/ tem to'Wlalrzystwie P!Y: 
gJC>rzake, to .ht± z nim trui<fu:l:a sprawa 
Dobra .W11a, ·chociatż mera ma nL~ 
W!SZelkienti silami stara się ze rleij <l'.roigi 

·sprowadzić. Jest c:tła ni~ la.godną, 2ll 
si wszystkie Jego grymasy cierp.Di.rwie, 
ra mu się we wsz}"Stki9ID dogodzić i ~ 
s~ę m niego przed nikim nie u·iSkar±a, · 
się o tem n'ie oowiedz.ial, 3J . prz.edewsz 
stkiem prosi za niego gorąco Pana 
który, chociaż· może dłwgo kaiże się ~ 

ale WI końcu jedln:a:k sie ulitwJe. A n~" 
~c tak ~zfa'C.hetn~ i dobni żo~. urma · 
zairety n W)'IŻsrość i pozw.ołi jei się eh· 
nie chcąc z · tet drogi sprowadzić. 
taki przykład na świ. Maryi Egipc 
która d'luigie lata znosila bruta.1ność 
męża i nie uskarżaJai się m -niego na" 
przedl swą rodzonq matką. To też d« 

· kaJai się tej pocicdry, że mąż lied um 
pa.fedmmy z Bogiem. 

(DokOńcz:enre inastąpł.) 

Z wojny rosyjsko-japoński~ 
J ene:ra~ Sacharow d!()ln.osi: pod datĄ 

b. m. z: µolai ·W!Clfny, że w. Mandżury} pair.i 
wa4 do teigio dufa sp.okóJ. Natlomialst z P<l 
tu Arturn nald!chodzą groż.ne wia<lonrośti 

,,Daiily Telegra:ph" dowia!d'uie się i Td 
kio;, że Roisyąinie od d. 2. h. m. '\vy~~ 
"11 Powietrze forty 11 zabuidowelPiai ~ „ 
nnę<llzy gl&Wnemi -szańcamli Gll. nri~ 
Mieszkafłcy og-romn~e zamiepok-O!joo4. W 
·llldść gofoie się do ulcie.czki. Wierkiie mi1 
slde okręty wotienuie wsta!ly trafi-One 'Wk· 
la grairratami. 

D. 2 bm. Jedna ka!oonJerlra zo:stairw 
{Jclnike; z.n!i'sz.cwną. . 

Wiadomości z Portlli Artura brzmią~ 
Rooym b~rdzo niepomyślnie. Wpr.aJwdz 
tWieroza nde po<ldal~ się jeszcze, ale ca 
szereg fortów wewtnętnz:nycb.i jest już w r~ 
/kach Japończyków. Sześć inny.eh mnie: 
szych fortów wewnętrmyiah wysadzili Ro 

sya.n.ie w rpo'Witetr.ze, abyi nie wpadlyi w~ 
siatdani·e Japotflczyków. Sptdnęto l<l' 
ma.g~zyn&wi z żywnością; mpailonyoh g 
mtami ~.apońskiem i. T e'!ll PO!Żar. iWYrząrl 
załodze naJder ®tklhvą, szJ.kodę. · 

W e<llug Żigiodinych dbniesień z rÓŻ!IlJ'il 
stron cafa flota ro.syjskai w haserue ~Q 
trz;n.em jest zniszcroooi i niezidlo.Lnai do tciJ 
cia. „Se.basropol" ł „Pereśwtiet" prze\vro 
oone le:żą ·n.ai wodziev. „Retwłizan" s~ 
sie,. tylko jesz.cze „Pobiedai" oca~d 

W ostatnich szturnooch Zlddbyli Ja 
czycy t. '!:W. fort maty nia1 Zlotym paigór · 
ale wiei.ki fort Liaoteszain trzyma się i~ 
szcze. Przy wcz'O r.3Jj sizyic.h sz.tu ffillalCh Il" 
nieśli Japt0f1czycy z:naicznie straty. 1 

J a'k slyichać, Jaipof1czyicy zajęfi wstJ~ 
stkie. . gl61w1ne poz,ycye na p.oJudJrnoW'l 
wsclrod'zie Portu• Artura. Alngfoł~ 
okrętowi „Vittoria" tvdato się z tadu~ 
mięsia· przerwać blokadę. 

W DaJlnem 'U'trzymuje się pog~ 
. o 'Zldobydu faDu1J11gsz.anu: zewn. rortif.I 
K ek.WlaJI11Szan. 

l(upujmy, co tylko możemy, u 

lklch kupców I pt7.emysłowców. 

lJłłllie polskie. 
· Z Pra ZaUMnieh Wmrdi i MazUI 

Z Cbelmióskqo. Dobra rycersire 
Ttteblełuchu 1700 mórg wielkle ~ 
koloniracya od posle-dz!kielld paini 5 
citcr Zai 380 tysiecy martk. · 

CltołnJce. Nauczyciela p. wetcbse 
przenłeskmo na wiasne J~ ~~a 
.do . ~koly, mleJsklef w B~n~.Y--



„ Pef plta.. Przesicdłeni zostan ksl~ 
"f.tW~ Py..s:znra 0 ~rY<lą<fu do Ocf.ań5ka 
~ciól §w. MJ1rofaj«), Ooerte g Ostrowi
tego dO. Prydtądu, Grochocki zie Sampla."vy 
oo ŁnbI.cłtowa, Dclmw-ski z Now~omiasta 
do N<Y\\~O i«Aro aic!mimstrator. ~s. Wtt
frow'skr z NoweiX) tymczasowo dla chnro
by zwotniany a księża Wysocki z Gdańska 
i Czekalta z Lu;biclJowa zwo}n:kini dla cta-1-

· o~ey W dolinie. W 14ścicide su-wow 
kt?rzy Jeszcze ryb nie wyrowm, ponosz~ 
widkte straty. ~dyż powód2 ~iele ryb lJO-: 
za.bierala.. 

Pr'ZYSDOr~ 
rełi16]nyclJ. 

socyałist6.wi ale •iZdy łtr&i . ' Dar 'Mao~wy <Aa s~ ~~ .Mk ... 

, szyci! stu diyów. 

Z \łitL Is. Ptnmki •• 
Pozaań: Pismo „Ostd. R.°' ~ się ie 

ł-0J.o.niści sprowadZeni z ~ i OaUcyi 
·T-OIZJftarwiaj}fl w rodzimlch! po pojsktw - a 
~ ~ie, u opus~ ~ •• ziemi~ o.. 
biecal14'• skoro tylko ntończą si~ lara o.. 
·pfalt, }akie 11la sielbie WZti(Ji. Cieży rm o
kropni.o nacisk na• nich wywieJ.łlh'y, pod 
iktó~ ~le czut.l się nieza·leinrymi obywa
:teJam. 

Wzao1'ie9'ie sb~i, Oarzety niemie· 
:;lg te pis--t:ą: 

•. N a drodze pNjcesu· ·CY\\:i.bn.ego wtn>.io
Sł'a Cecyf,ia Meyer z Swob0011ych Herma
:11k, na Slązku austryacktm., ska~~ im.e
·dwko hr. Wesierskiej-I(wilockie.j. Sąd 
.z.iootiafl'Ski w Pozmmiu nic chciall jej przy
.z.nać, jak swego czasu donosiI.i-śmy, pr«wa 
:p~yslUJgutącego tł'oogim; n4t1 wniesione z.a
ż-afonie s:ta rra-d'.ziemd.ańs:ki wch1\v'1Ję tę 

:zn'iós1. Po tej docyzyi sąd wyzn.a'.Czyl p. 
.Meyer jako rzecznika atlwnkafa1 Ross z 
Poznania. Skarga nie Z()st.Wai wpr:arwtdizfo 
,d()tychlczas' wręczoną, a!le, l~ ITTóvr'-ią, 
.skierowaną !Jest przeciw hr. lz;abeti Kwi
lecldt1, która mai przyznać, :le spad'knbier
C'll majoratu nie jest jej synem. a.Je dzi:ec
kiem dozorczyni koietowej, W sprawie tej 
.n;a· drodze procesu cyw~unego nie potrze
ba Zll'l>e.filri.e zważać Tl"ól• wyrok sądu przy
.słęg ł}>t;h i molżn.a wszelide nowe \imv00_.y 
hc:ti względu na przebieg proceru .karnego 
przytaczać. W kołach prarwniczych, \V 

kt6rych ten epHcg o\veg:o ollirzymiego pro 
cesu wielkie z.aintere-so'\vranie wzhud~, są
.dz-41 o-góllnie, że ostatecznie PQllwaoca bra
h.info nailoooną będzie przysięga co do 
twierdzeń pozyWfadącej. Hrabina· zeznać 
. będzie musiala, pcd przysięgą, że jest ma
tką zakwestyonowanego diieclra. .,Dz. 
P<lzn." oowiaduje się od osób <lObM! Z 

:stu.-sunkami tymi z~aromio.nych, że przy
.sięgę tę hrabi!na: bez wszystkie1g0 przyj
mie i wykona. 

Zdade się, że w· dalszym dągu pra~JJY 
' -0.oira<lz.ca Meyerowetr zwród bądź co b<idź 

.urw.argę na. pytanie, co się staJ-0 z .Illiemowtę
·dem przez Meyerowct nieinrurym OS(Jlbom 
.$Jlnedanem. 

Inowrocław. O teroryźmle pol'S.kim 
pi-s2ą. ztąó ·clio ~,Brom. Tagbt"~ Odbior~ę 
. ;polskiej n.a•rodo\vości, zniaud·ująceigo się w 
lokalu, kupca N. Wolffa, '\Vyci~o wśród 

.groźib ze skla-du kil!ku cz/on.kaw 1 ;ialrola'" 
i spowudowali go do kupo~a u Polaka 

· Ponieważ stwier<i:zo..~o odnośne osoby l po 
daillO skargę do sądu, przeto ten 111iieslyclla
.ny teroryzm z pewnością b~dzie ukarany, 
DaiłeJ donoszą, że stwierdwno, iż pewien 
kupiec fula!k posyla.l' listy ano.nimotve z 
pogróżlkami do radnych~ którzy gk~SOW"ali 
.z:ai 1lmianą. nazwy fnowroc~wiai na „Hoh
ensa~za". Spr.aw.ę o'd<lano pmklll•ratoryj, 

.l(iekrz. Przejechany pociągiem kole
. .Jowym. Oosp.o'darz Lakom'Y z !(ogierów
. ka z.ał>awit do wieczora w gościńcu: w Kie
krau. Gdy potem wracaJ do dOmu, wszcdl 
~~ relsy koie.io\ve. Wtemi .nadJedta:l' p-0-

ciąg i ·rozerwaJ g10 nai drobne kawal'kl. 
JeżewG w powiecie szU'bińskim, obe.i

nnują{;e Qroto 706 hektarów, sprze<l'all p. 
łi'<Jiłtz fislmsmvr 00men za 630 ooo marek. 

Ze Slązka ezyU Starej Ptłsll. 
Bytom. „Katolik" pisze: Towarzyst

'WIQi h:aikatystycz:ne obchOOziro w Bytomiu 
w lYObotę festyn z, powodu dziesiątej ro
•cznicy zalożenia, brnctwa Jll(T. Między 
:innemi śpiewano na teJ zabawie śpie\Vlkę, 

.zatc:zynającą się od slów: „My rui·emicy 
:ooinzy się ,.nasz.ego" Boga". 

Owa „bołaźll bota" .hakatystów musi 
.być bard'Zo dziwne.go rodza.}LL Wiadomo 
bowiem, że hakatyści 'Są bardw '\vrogo 
usposobieni wz,gl~·em Polaiktnv; cią;gle na
"'W'l()łutją rzą<l do coraz to nowych praw wy
iątlrowyoh przeciw Polakom; chcąc wo- 1 

lróle Polaków zniszczyć, aby oni nic nit 
1n'iefl i nkzego oorobić sie nie m01gli. 

Przy tern wszystkiem oe<lnaik śp.iewaią 
i.Miy niemcy boimy s~ ,.naszego„ Boga", 
ialó;:Qrwiek Bóg }est spra'Wiedliwośclq niai
\\l'Ytisz~ i Jakkołwie'k Bóg z.akazaił wyrzą

·~ krzywdę bliini.ęmu. Chyba hakaty-
ści mnie mają ,,iwujeg<>" Boia, który nie 
ks.t twórcą wszyitldega 1 sędzią n~l\V~7.:-
'S2Jym,. . 

Ollwice„ Za obrazę m~estatu staw~J 
przed tute}S7Ał Iz~ karną rzeźnik Leopold 
Matuszek. Rozpr•wy toczyzy si~ przy 
drzwiacli zamkniętych i zako:ńcryly się 
skazaniem o.skair-L.onc.~o na pól mkw 11rię
zienia. 

Wluo•oś<i ze śviała. 
Sejm pruski na sob.otnie.m pasie:dz~niu 

pr;zekaizaJł po dłuższej cfyskusyi kamisyr.'.}.."11 
proiJe.kt o odstąpieniu 597 ha. ziemi! pruski-ej 
wolnemu. m~stUJ Bre:memic i proiekt za
prowadz.a}ącyi pewne zmiany ~-. pr.awie o 
WJ7iW laszcz.aniu. 

- Urzęd!owy ,.Reichsanzclg-er" po<lzje 
statystykę z dtortrnuoozkieigo oibwttlu. oorl
górndczezo, wedle której choroba: na- ric(b-a.
kl w ob\.\llO'Cltzje tym cara.z więcej st7.aibnk 

Z Prancyl. Minister wo:jnyi Andre ba
d,at za! pmlllOic.ą Jloż ma.siozlskid1 uspo.s.obic
nie Oificer~v\ co do kh przy;chylnośd dla 
kościola katcliclclcgo. 

S prav.rra t..ai by ta p.rv.xlc '·'- SZ"YStk tein in
ter[)claicyą w izbie <leputol\va11ych i barid"Zt> 
hmzhwych obrald. 

Gtmeral Andre sb11owczo .twiierdzil 
iii mial prarvro do teg;o. Gdy .Awd:re za.sia<ll 
r.;a lawie ministerytalnej z:bliźyl się dto nie
go n~ic}~on.aiiisfa Syvcion i 'k}rpo!kz>kuwa.f 
m!ind-stra wojflly, a wrcs.z.ck prr.zys.7.Jo do 
ł>6tiki m'ięd·zy d:puuwanym i. Prezydent 
ziaiwiesi·f pcsi.edizenie; straż parlarrnentarna 
\\"Yprowa.dzi~a.1 ·<fiep. Syvetcm-ai z: sali. 

Dep. Syvetoina, który Anidregio u\te
rzyl. dwa razy w twarz11 wykhlicz;yla Izba 
na 30 po.s:e1d:zef1. M'.nisicr \vojny Ad1e ma 
twarz opuch-tą i bę1z ! c musiał kilka dtni po
m'Stat. ·w domn. 

Przypµszczaj ;,t ogólnie iż Andre poda 
s)ę wkrótce do dymisyi, ii przypominają 
podbbnio wypadek„ jaki się zdarzyl przed 
10-ciu laty z Constcnsem. Gabinet pana 
Ccmibes.a byl bllzkim 11p.ad!lrn. lecz brutal
:ny n~pad Syvevoniai dJo.pomog.ty mu znaw:u 
doz\.\rycięstwa. Zwyikly bmviem po:rz.ą
'<iek dz:ienny cdrzu1cono 279 gltosami prz.~
dw zn. po.cz.em przy~ęto· a:kcep:~wany 
przez Combesa, który postawi.[ k\ve'Styę 
w.1ufan1l1a gabinetu„ JJOrządek <l'zienny wy
rażający rządowi zaufanie ·343 glosami 
przeciw Z36. 

ZWę,ier. Wni-0sek hr. Tiszy o cib
ostrzenie regulłamirn.u 1c1brad' sejmu· więgier
skieg10 przekazano prz:eszlloi sto ~{Qsami 

.większości komisyi ztożaniej ŻI 24 człon
ków, Przeciwtrticy hr. Tiszy· domagali 
się odrz.UlCemia 'WU1i0sku. 

1 różnych stron. 
Bochum. Natur.aliz.aicyę w Prnsacll 

otrzymają synowie wy-O:alonyieh w rdku 
1885 Poiłaków w takim tylko razie, jeśli 
będą, zdolni do shlżb111 woisk1orwej. Tak 
roz1)0trząct:zH minister sprarw; wewnętt~t

n~h. 
Bochum. w ·mku· bieżącym maja 500 

la·t, jak. w Bochum i okolicy było trzesienit 
'Ziemi. Bylo to w mkl.I' 1504. Miasto Bo-

W Res.se odb~y ~ poraz pien\52'}' 
wybory do dozom koście~. Zustałi 
\\"}"brani: rolnicy H~ertelkt, &ttermain!Il, 
Sahnlte--Holthausen, Schulte-Ostrop 1 Mel 
chers, zórnicy &umeisterJ Racewa i Pie
renkauper. 

Dortmund. Sztukatar Steinhoff spa\lł 
z rusztowania w oczach S'Wie1'0 dziecka., 
które mu obiad J)rzyniost<J · zabił się. 

Schweirte. Poświęcenie nm\-e~o ko
ścfplai katolickiego o<lbędzie się w przy
szłą nied·ziel.ę, <tnia 13 listopada.. 

UitQeruiortmund. PożaT znis--.tc.wr w 
niedzielę dom dntrołi~atora Undemav.!Jla„ 

Gładhecll. l(s. wikary Wolters do l 
lutego roku P'fZIYSzłego porostanYe '\" na
szej p.arafil. 

Horst-Ruhr. Od'y róJnik Gustav.n Gross 
jung 3 hm. wsze.dl rano db stajni, po~a.l 
2'0 Je~O p~robek Mdfami; nie ma nadziei 
.utrzymania go przy życiu. Poklaleczony 
jest o~ 8 rnaloletnkh dZlieei. Na'Pastni
ka aresztowairm. Sq,drz:~. że .cfmcfzj tu o 
zemstę. 

Osteriełd. Poli~ya: tutcj<Sz.ai ~la.sza,, 
7...e istruiciące w gminie tov.·arzyst\va " ry li
czbie ~3, z.byt częsro .urządza61l. zabawy i 
~ roki.Jl 1905 policya dotloży starań, aby 
Iricz.ba zabaw by/ai mniejszą~ Towa.rzyst
wa maj.ą, db 10 grudnia donieść na piśmie 
poHcyi, kiedty w fioku prz;yszlym uro.czy
sro.ści swe i zahatwy ur~ctzić zamierzają. 
z,Vlfa'Cal się Ila! to uiwagę. tut.e·jsr.ym towia
rzystwiom po4skim. 

Langendreer. Podate:k ·komuna:lny ma 
wr roku przys:zJym zostać podwyiszony o 
15 procen·t. J e:st o.n już obecnie bal"'&.to 
"Y:Ysoki, bo wynosi 175 procem od· p;oOOt
ku dlochoctO\vego E 200 procent od podait.
ku gnm.to!\vego, hnid'ynikowego, procedero-

. Vv"elg<J 1ioł!rotoweig;o. W o.bee obeonie li
chych zairnbków, są t-o nadz.wycz:aj \v·yso~ 
kie pQdatld, co rctotnicy dotkli"wie 00.cizu
Jq nia: wla:siK] kieszeni. 

Marten. Znó\\-1 kopalnia 110ermooia'~ 
Ś'\.Viętowala. Zarpasy koksu w teJże kopalni 
wna!Z: ł>.ard!z~ei się zwiększają. 

Dortmund. 27?2 osób ntrzymy\\ ato 
na.i stimcyi 7294 rosób, którzy z.ajmowali 
3522 izb. 

&rlin. .,Reichsanzeiiger" pisze, iż 
choroba.i na robaki w obwodzie rzekt Ru:h-

. ry ooraz więceJ z.nilrn. · 
Neviges. Ma hi zostać p.o-budiowany 

'\\~ie[ki kościóll pod' wemva11iern1 Nicp. PD
-częclai Najśw. Maryi Paninry, n.ai który się 
skladają k&rolfcy· całych Niemrioc. Mai on 
stanąć ~a J)'2JmłątkG jubif'euis'"L:u ogłasz.enia 
diogma-tt~ o NŁep. P. N. M. Prumy. 

Gelseuk.irchen. W wibntę musia~laJ pa 
paludiniowa sz:yc.hta zatrucl>n~onych w ko.
palni ,,Helene-Anralia", górnilrow: święto
war~ z JX)'\V10td'Ui b<raku w.aganów. Zdarzyco 

·Się to ~ drugi ratz w przeciąigu· 10 dlni. 
W piątek '27 październ"k~ święrow•all1.o taik
że, rzeloomo z powodtl! braku, popytu na 
więgle a kilka dni poprzed'niiO' 7D górnilków 
zrolbilo natl!szychtę. Górnky włe<lzą że 
to tylko takie sztuczki, aby wśródl gorni
ków utrzymać mniemanie. że w górni'ctwie 
{Ja!1tt.1e zastój. 

Gelsenkirchen. Pcżar z.niszcz:yl w s·o
but~ fabrykę papierosów ~.Assindia" . 

Z Hamburp dbmszą: W etllug unę
oowej statystyki, W• miesiącu wrześniu 
zginc;ty z powodu wichrów 9Z okręty, mię-
1d'}n niemi ~ niemieckie; uszkodwnych1 zaś 

. ·ohtl'm ·dU:ż:o ucierpiało. Wiele dbmów ~a
wamo się, a inne ZQStafy us2Jkodzone. W 
Dorirrn.mdlzi.e wieża koiściol~, ~pad 
nazwą „Reingoldil<irche". talk zostala 
wstrząśnięta, iż trzeba, ją bylo rnzetbrać 
i pobudO\vać nową. · zostało 418. międ~y niemi 23 niemieckie. 

~hu.m. Na uroczysoość jubileuszo
wą fabryk1i „Bochumer-Verein'' przybyli 
także :naczelny prezes W estfaliii. bair.on von 
der Recke oraz prezesi rejeincyi OeSicher 
z Monasteru i baron VOil! Cods z; Arnsber
gu„ W minionych 50 latach li.czba· rooo-
:ników fabryki wzrosła z 300 ina 11 tysięcy. 
Prz.eszlo 1100 robotników i urzędinik6w 
tefże fahryiki pracowało tam tyrz>ez 25 Int. 

Blankenhelm. Hutn~k Pichiel spiadt z·e 
schodów, skutkiem cze.go I.UmlrJ. 

Alstaden. Górnik Jucznek wpadlł do 
sz,y{bu wraz: z wózkiem węgli. Zmarl'y <lo
pier-0 nied~wino się Oiżenil. 

Oberhausen. Znaleziono tu. Z\\"loki 
kobi-ety. Nieza'\V'X)dnie została ona zamor
dowaną,. 

AJtenessen. Gazety nden11ieckie dono
szą, że jeden z .nauczycieli w AlteneS1Sen 
kaizial trz;em chlO'J)C()m trzy.mać siedrnio
letn.iegd clliloipca1 i zbil go JJielito§cłwi'C. 
C.h!ropiec nie mer.le siedzieć. talk Jest ska
towany. oa~ty niemfockie bardzo obu
rrone z powodu t~ v;ypadku. Zama
czaGą one, kara spotk:~tai ~D d~ te-g-o, że w 
niedzielę nie poszedf nai nabożeństwo. 
Cey to ma: być środek wlaściwy, aby <lzk
clro X31Ch(ie.ić dlO UC~llai dO kościciJi:~'f. 

Ceny mięsa w Berlinie są d2,1Ieko 
wyższe aniżefi w Wiedniu, Bud~pesz'Cie, 
Paryżu, Rotterdaimie i Kope111ha<lze. Ceny 
za 100 kirog-rammv. mięsa w}moslly \V 
przedęciu w -0statnk.h kitach zai wołowinę 
średniergu gat1m1ru w Berlinie 117}5 mr., 
w Wiedniiu 109.0 mr., \\1 Butlapeszde 94 
mr„ wi Paryżu 105 mr., wi Rotterdamie 97 
rur., a w I(opecll.a<lze 86f.i mr. Tak s.:itrrro 
cena wiep!'Z'orw1ny byfa w miasta-eh tych 
z wyjątkiem Paryla -0 12 do 21 mr. taf1-
szą niż w Berlinie. Jeszcze niekorzystniej 
prze:dsta\\rtiają s~~ Niemcy, jeżeli 
oprócz wynrienłc!flych wy1ze1 krajów 
uw1z1gJędnimy Rosyę. W M.osk\vi c pfaco
oo z.a wołowinę 550 mr., za wieprzowinę 
67~ mr. za 100 kilogramów. Ceny te są 
zatem prawie oi połowę niższe niż \v, Ber
finie. Cielędna i baranina.i są '\VBer1inie 
jeszcze droższe niż WI wyżej \\'Ymienł'o-

1 nych miastach. 
·· Paryż. Otwarto tu w dnim 3 listopada 

.z Pączy~. Wisra; W}'SUiijiła w 
'USfatnlic'h ®1aib z br~~Ó'\\J ·:i za'l.aJa duze ·· Takie środki ,,wyd1uwa\vic:re·• prę<.1.z.d 

kongres w· sprnwie hy~iettly pomiesz1ka!l 
podi przewodnktwem nr.Jrristra QŚWfaty 
Chaiumie. Reprezentov.rrune S'l. Ntem~y 
A~~iai, Rona, Włochy, łtisxpania, Belila, 
i Rum:un}a. raizem z francu$1dm jest ob.ec
nycb !'50 delegatów. Przernawioil deł~ 

' rosy}skt Bałbinuw. 

IUAiCZił. Posef ł\.icłWski zlatyl ~.Il
ski nrars.lalkowskicj ~rirlosek ~ty na:stt:
pującej treści: Sejm uch-~ utl:zlełić Jł· 
Whdysfaw~ Yi Mrckiewkzowi dar hoco
rowy .(()(}() :kor()ll rocznie i ;\·sta:wić odn:oś
nq, kwot~ już do budżetu na rok 1905. 

Berna.. W pru$iea izbic poselskiq "' 
środę pod.cza~ obrad n:arl in erpdacyą 
cenrtrum ~.r spra\'. ie rJJ<!Cisku ·wybor:cz~~ 
~a.ki \'\ zeszforocznych WY'borach wywie
r«U u-rŻędn_icy kopalni iiskatnych w ~·o
dzie rzeki Saary - J)(}Sel r~r~<i·eiwo libe-
ralny friedberg za-rzndl centrowccm1 że 
na Górnym śłązku z ambon i koofeSYQlla
lów ·uprawiają największy nacisk \\-"YWr
czy. Na· dowód t~o odczyta] rór.lne ustte
.PY z broszmy ks. dr. Stephana i st~:r
dzil, że ten «gitato.r centrawy z wzrns:za
jąq nai~-nością p;sze o tym nacisku wy
borczyrn centrow'Ców śtązkich na. tud pol
ski iako o rzeczy natnaturał\}.iejszeJ. Mó"'"
c.a1 pyta.l w końcu -centrowc6~7. jakie z:aJ
mi.Wą stamwislw \\"Obce rewelacyi ks. dr. 
Stepr...aru:ti z. procesu b}'tomskiego„ 

Nai . to powstl autor i'P.terpelaqi cen
trowej r OŚ"\\iia<lrczyl, że centrum nie 
myśli w tej spra\\' ie ~fadać liakiejś dekła
racyi . z tej nrostei przyczyITTy, że ks. dt. 
Stephan nie JT1()Że W'. tej spra'\.v::ie uchodzić 
z.ai \VYleigitymowanego reprezentanta cen
trU:m i że stroinnict\\10 no za broszurę !jego 
żadnej nie może przyjąć odpo1wiedlzi.aiłNO--
ścL 

il&!EE !!!SE!LEL22&2 - .LS&&Z2! 

Dla czego kobiety są pięlrnie)sze c'Cl. męż
czyzn? Pewien. sta-wn.y lekarz ~ielsk. 
ctlugie łata zastanawiał się iia{!i tą kw.estyą. 
O wyruku badań jego pod.atje ,,Pi·garo" na
stęp-ujące szecz.egól'y: 

Ba<lania slawrneglQ• tekarz:a! angielskiegQ do
tyczą 1600 kobiet nair-O@iejszych ras ~ lu
dów ca.slegio świa~. W 1ro11cu przyszed1 
badacz Ó'\\ do przekonania, że 11rotbieta 
piękność sw~ zawdzięcza: temu, i±i rnrafo· 
tylko potrzebuje zatmd'niać się. umysł'ow-o • 
mysło,'\V:a, \vl)fyw~ją bardw unemnie na pie 
mysioiwa, wpywają bardzo uiemnie na pię
kność. Na: oo wód, że tv,iermeJ11ie .jego jest 
prawd!zirwem, uicrony lekarz: podaje nastę
pujący szczegół: W Indy.ach ~migielskich 
żyje· SZicz.ep Zaro, rktórego kobiety zała
twiają wszystkie sprawy pa•ństwo.wei, za
·rnbiagq, nai utrzymanie domw i - mężom 
się <YŚ\via1(.kza:ią, mężowie zaś pielęgnuj~ 
dzaeci i pilnują garnków w kuchni. Skut
kiem ty-eh warunków bytU! jest, że mę±o
wie są, piękni, kobkty zaś straszne. niby 
noc . 

Szczególności u zwierząt. Koń nie 
posiadiw Powiek; oko może być zamknięte 
tyłko przy pomocy detikatneti błony, lctó
rai p.okryvra. Qiko1 Pvdczas snu. Oko S{)W1}' 

spoczywa nieruchom1e w S'\Vej }rumie l nie 
mme się zwrócić w żadnym kierunku. Na
tomiast ptak ten posiada zdJ01no:ść Jm~::eni::t. 
g~ową bez pomszaniai reszty ciata. Gdy 
się trz.ym':łl pyszczek żaby przez: per<,\ ien 
'Czas otwarty to musi, una1 z<lechn~ć. gdyż 
może c<lctychoc tylko wtooy, gdy m31 py
szczek zamknięty. Natomiast ryby muszą 
często zamykać pyszczki, aby umo:żli\vić 
dziafaloo.ść organów oddechowych. Węże 
pa.sfadzj4 większą sii/ę ŻY'vi.otną 'v ogonie, 
niż; we lliie dfa tego też prędzej ~mą od u
derzenia w ogon, ni0 w leb. Dalej p01siada 
Wąż' dwa serca, w. o·góle posiadają węże 
zę-by w pwsz:czy; w1 Afryce Jednak ZTiatl-<luje 
się pewien gatunek, który posiaida zęby .\Y\ 

gamdle. 

--==-·- --=·--
Ostatnie wiadomości. 

W i e d e ń. Wiceburmistrz Insbrucku 
Dr • .Erłer i pre.7e5 klubu ludowców niemle
ckich Derschatte byli na audyencyj u pre
zesa ministrów dr. l(oerbera, żądając mfe
sienie włoskiego łakulatu prawniczego i 
odwołania namiestnika. Minlster oświarl
czył, iż rząd nie ustąpi przed dem~tran„ . 
tami, lecz, ~dy w lnsbroku zapanuje Sl>-0-
kói, rząd obmyśli daJsze kroki. 

Petersburg. Jenerał Liniewicz 
został wodzem pf.erws~j armił mandżur
skiej; trzecią armią sto~cą pod Władywo
stokiem obejmuje ienerał Haulbars. Nad 
nłmJ dowodzi Kuropatkłn. 

Szanpj. Japończycy prćcz fortów, 
które .zdobyli w ci.asłe ostatnfe&o s~ 
odnle§fi leszcze tę korzy~, że powiodło fm 
&łę zat~ 3 rosyfś'kle statki wo~ w 
Porcie Artlłl'a. . 

B e r l 1 a. ,..lonłaaz.„ doaosf, te l"Z:łd 
domapć się ł>ędzJe aa ratJ.-;, 86 mll. mar{$ 
Jt.a poskromłe&fe morz.ymhv w Afryce„ 



Od Redakcyi. 
Je'1ncmu z dobrych krawców AlOlildcll 

w Ruhrort. Ostrzeżenie bylibyśmy cbęt-
ni~ zami,cścill, gdyby Pan był się [Y-)dpisal. 
Niepcdpisa.r.ych li-stów nie uw'Zg[ędniamy, 
gd'Y'Z \viedzieć musimy, kto do nas pisze. 

Panu Beckerowi w Gelsenkirchen. Je
żeli niemiiec wyzyv.ra. Polaka , ,Pollakc", to 
sąd uzna~ to już więcej razy za: obrazę. 
N.atlepiej z nieme.ami się niew.dawać, le.cz 
usuwać się im z: drogi, to i z.ata.rgów z 
nimi się uniknie. 

Panu Pr. Walczakowi w H. W Po
znaniu. skladiać można os·zczędrnośd w 
w.Bankt1' Przymysłowców mtasta P02llla
nia", W; ,.Banku związku spółek zariobko
wych„ i innych spółkach tamtejszyclz. 

Od Ekspedycyi. 
JezeH listonosz nie przynosi regiułar

nie gazety, to trzeba się użalić na niego na 
poczcie. 

Panu N. N • iroczta Essen. W taikich 
prz:ypaidikach pr·nsrmy podać dokla<ly aid
res, a 1oodeślemy odnośny numer. Samo 
na:dcsfanie gazety nie wystarcza. 

Panu A. Sz. w Gilnnlgłeld. Zaiezeika
my wedłu.g życzenia. 

Kalendarz. 
Wtorek, 8 liatopado.. Gottfryda, 4 Koronatów, 

(Sędziwój). 
S1·oda, 9 llstopado.. Teodora m., Tryfona, (Bog-

d:i. ), 
8 ł o ń c e i wschodzi, 

Jutro. g. 7 m. 7 
J,>ojutrze. g. 7 m: 9 

. B ta. n p o go d y ; W ~ledr:ielfi 
chłodno. \V poniedziałek te.k.że. 

r;achodmt, 
g. 4. m. 20 
g. 4. m. 18 
ca.ły dzień 

T e r m om et r wskazywał wczora..j 12 w 
południe 9 stopni R. wyżej zera. 

-- --~------

Habozeńsfwo polskie. 
Baczność Polacy w Oberhausen i okołłcy ! 

Od' dnia 5 listopada aż do dnia 13 l')sito
palda 1904 r. odb~ie się. w koś:iele 
Najśw. Maryi Panny \V Oberhausen M1sya 
święta tylko dla Polaków. Przybęd'ą k~. 
misy;onarze ·z. Powańskiegv. Początek m1-
syi św. w sobotę, dnia 5 listopa<l·a o. g~z. 
7~ wieczorem. Dal!sizy porządek m1sy1 o
g.łosi się przy pierwszem kazaniu. O jak 
naaLicZlnie\isz.y uidziat 1t11prasza 

.ks. wikary Scharte, polski •duszpasterz. 
:· Misya p-0lska w Gelsenkirchen_ , 
(}dbywać się będzie przez: .caly tydz1en od 
·6 do 13 listopada w Gelsernkirche>n, stairem 
:mieście (Altsta<lt). Pierwsze kazaJnfo w 
·niedlz.ielę 6 listopaoo o godz. 4 po pot W 
:następne dni w tygodrniu .kazanie I{) g;oct;; 
·6 po1 pot Przez cał'y ty<lz:ień spcsi0ibnosc 
ido spowiedzi św. 

We Witten 
w niedzielę 13 litstopadai kazaniia o g•odz. 11 
i 4. Spowied'ź św. w sobotę o<ll ram.a. 

-!R"li 
- 4 Podziękowanie. 

wam 

Wszystkim R:o<laikom i Rodac~-k·om w 
'Brtzlc'hll' za. liczmy udzfat w pogrzebt~ rr.l eig:° 
11koc.halrrego męila. ojcai 1i szwagrn sp. M1-
·chala Binczaka z Bru.chu , składarrny serde
. czne „Bóg zapłać". 

Pelagia Binczak z dzk„~mi i braćmi.. 
~~ . ~a 

gQOC>Coooooaoći cooo~cticÓcooS 
0 Wawrzvniflc Ignasiak, g 
8 · p~iekarz polski 8 
8 w Alte t>SSeJ, uL Hahmstr. 142, K 
8 poleca sią ~zano~ny~ R.o~akom z 0 g Altencssen i ekohcy i prosi o po- O 
O parcie swego interesu. 8 g u sługa skora i 1•zetelna ! g 
GOCOOOOOQOOOOOOQOo<JOOOCOO~ 

Nauka wiary i obJczajów 
lrn,cioła lcatolicldego 

wylożona obszernie,, stwier_d~ona i, ~biaśniona 
miejscami z Pisma sw., Oicow. K~sc1?la przy
lk.ladami z życia, oraz przewo<lmk zyc1a dla ro
dzin chrześdańskich. Egzemplarz op.ra~ny w 
11lótno angielskie, bogato zlo.cone wyc1sk1 z pu
detkietrt. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. 

Wiec w Altenessen 
dla Polek i Pąłaków 

od'h~dzk się w· niedzi~~ 13 listopa ~.ift g,o
dzinie 4 po polu dniu . na sali' p. J. Saala, 
przy kościele św. Jana. Porządek obr;<1d'. 
1) Sprawozdanie komitetu dla spraw op1ek1 
duchownej, 2) om~wiainie spraw namdv
wycłt i materyalnych, 3) spraiwa wyc~
wywania dzied. Na wiec ten zaprasza· s1e 
'Uprzejmie szan. Redaków i Rodaczki, ab.Y 
-zaprotestować przeciw. krzywdzie nam sH~ 
dzjejąeeJ w sprawach religijnych. Żadne
go z nas nie powi~1n·o brn'kmva:ć. Agitujmy 
nai rzecz wieca. l(om.itet. 

Wiec VI Hombruch~Barop. 
Wiec ,,Ziednoczienial odbędzie słd w 

n\ed'ziet() dnia 13 listopada! o godz. 1174 na 
sali Schnetke. Liczny udział Ro<bików z 
okolicy potądany. 

„Zfedaocz.en.ie zawodowe polskie". 

i>oAmervki iKanadv 
wyprawa największymi i najpo<ipies111niejszymi 
parostatkami pocitowymi : 

M.G.Freudberga Antwerpii. 
Od wfa!Uy wyższej koncesyonowany ek:s

pedyent okrętowy. 

Parostatki wyjeżdżaj!} wproet z .Antwerpii 
do NoWffJO .Jorku oo sobotQ: - do Fł
ladełfii oo 20 dni; - do H.aaady 
(Quebec) co 10 dni. 

Nie przesiada się, nigdzie nie stawa.ją pod-
czas podróży. Karty p~dróżne do wezyst-

1 
kich części Strnów Zjednoczonych i Kanady 
wydawane bywaj!\ po cenach oryginalnych. 
Prospekty bezpłatnie. 

Po bliższe szczegóły zgł1m:ać się na.leży 
pod a.dresem: 

I M. G FreudberginAntwerpen 
van Lerłmistraat 10 (Belgien) 

~000000 00000-.rJOOOOOOGOOOoOo 

g Perki § 
8 ).Ma~n.um bonum" po cenie 5,20 mr. za miech, g 
o Okl'f\głu. żóite i białe 4,30 mr. d.t 4,50 mr. C) 

go za. miech 80 
, Perki na paszę 8,60 mr. Marchew 2 m. 

O Cwikła 1,40 mr. Pt> cenach powyż11zych g 
o
0 

sprzedaję tylko przy odbiorze więcej mie- 8 
chów, i przy zamówieniu u mnie w domu. 

0
0
° Jeżeli kto kupuJe mniejsz'li ilośó lub doplere 

8
0 

prr.y rozw 0żeolu na ulicy. płaci wiocej. 
O Kto mnie uwierzy i grosze zlicn, ntech O g śpieszy zawsze do Różewicza, b'• Różewicz 8 
o pracuje z mrówkfł i spriicdaje tylko gatówką! O 
2 Bo majj\C bied~ perka Si'} przyda, a gdy z C 
O niej wyjdzies~ - idziesz do żyda., lecz ja 2 
Q D!e ~ydem mój bracie miły, bo moje rer ... i 0 
O jeszcze nie zgniły, a zatem bracie do :Róże-1 g wic~a, b<> on rz~telny, o nic nie pyta, a jeśli 
o ktos tam - cos rzecze obłudnie - to Ró-
2 żewiczowi - koń ,jeazcze nie ech•dnie, bo O 
~ Rużewfcz obsłuż1 lud~i rzetelnie, o tem mó- O 

0 Wit\ ludzie w Brnohu i Hernie. g 
8 .Jan Różewicz, g 
ft R e c k 1 i n g h a u s e n - B i· u ~ h. o 
o o oooooooooooooooooooooQocooooo 

S. KLECZEWSKI, 
Berne. Kali trop. 

Nini.ejsze polecenie proszę nrzeezytać~ 
Z powodu wielkiego zakupna, mogę moim 1aska.wym od~1o~eom to

wary jak najtanieJ sprzedawać. Kto raz u mnie kupi, przyJdzie nadal 
zakupywać. 

Dlac.r;ego garderoba. moja tak sławna? - Dla. tego że dostarczam: 

Paletoty męzkie, czarne i ;:e~k~i ciepła po;~ 7 m. 

Paletoty n)A'l.kie z r'lobrej materyi. we wszy- 1450 
V... stkich kol. dobrze le:.t.ące, za rn. 

Ubrania lt-~ęz'łr.!e w 50 różnych kolora.ch 12 
.u:.u; AJ wszystkie po m. 

Czarne nbr&11ia męzkie robione~f~~odług 13~ 

Ub• d] d • • • hł Ó wysoko za· 3 l{1iry a z1ec1 1 c opc w pinane rozm. m. 
formy od 

Spodnl·e nQ n1·ed·1· ~IA . WC wszystk. kol., cięż~ie 3~0 
m LI u V matery0. do wyszukama m. 

UbrOJ)l•a po...łJłng mi••r•y· .z piękneg~ czarB. kam·35 
• U ·Ili . garJlu iukiennego od m. 

111F9 OBUW-m 
mam we wielkim wyborze na skład.zie, dla tego tylko kilka artykułów 

wyłuszczam : 

Męzkie buty do 11znurowania 5 75 Wys&kie buciki damskiepafia- ~ 
(safianowe) m, nowe do sznur. i z guzik. '-'m. 

M~zkie buty z cholewami 715 Pa.ntofl~ .d9.mskie (ciepłe zi- 80 
(1m1puey) m. rnovre) f. 

Domowo pantofle } M.l Damskie buciki z guzika.mi z 4: 50 
m~zkie m. końskiej itk6ry, śpilkowane m. 

Buciki dh. dzieci z guzikami i spil- Damlłkie półbuciki z guzikami 050 
kowane dobL'a skóra ~m. 

21-2-4: 'Bń-~6 27-30 31-- Rn Damskie buciki z ciepłą pod- 210 
l,Su mr. 2,2:> mr. ~;15 mr 3,o!'\. łr;, izewką m. 

Wszystkim za.miejscowym edbiorcora zwracam koszta podroży 

Herne, S 
Bahnhofstr.6.) • 

z •~wo4u 30 ail. 

T...P''ec A sk' IKastrop~ ™ Z'W W 1, Miinsterstr. 

Misya polska w Oberhausen. 
Szanownym Hodakom z Oberhausen i okolicy dzię

kują uprzejmie ..r.a dotychc2asowo poparcie mego interesu. 
Zarazem proszę o dalsze poparcie. Na czalil Misyi świę· 
tej polecam 

============wielki wybór~==~====== 

krzyzy, figur, różańcy, szkaplerzyitd. 
Proszę z'·'rnŻać na nasz olbrzymi wybór 

ti: eh to·warów 
kolo kościoła Najśw. Maryi Panny w Oberhausen. 

Niech bąd.zie h~słcm naszcrn swój t:lo swego, a nie 
do obcei:o ! 

Stanisław Kusnierek • 
ii&* 

11111 ' ' li ' 11110 . = 11· = -F. Tomaszewsld, krawiec -
w Essen, utka Stoppenbe-rger nr. 15. M = poleca się szan. Rodakom do wypracowa- -

nia wszelkiej garderoby męskiej i kostyum -
- damskich. Pracuję tanio ii rzetelnie, jed- -

li nalmwoż tyHm za gotówkę, kredytir n~ko- Ili 
mu nie dalię. Rzeczy będą odr-0bione do- -
brze, :ponieważ sam siedzę z 'C7...cla<lnikami. .._.. = Wielki wybór w materyach męzkich i ~. 
damskich. ~ = Ubrania p0cząwszy OO 40 mr. z rze- -
telnei materyi. -

111 11111111111111111 
\Viec ~ Bruckhausen-Marxlob! 

Wiec ,,Zje<lnoczenia." d1ai hut!lli1ków 
odbędzie siG w niedviclę 13 listapada1 w· p;a
łudnie o g:ad1z. 12 na sali p. Rosenthala, 
prz:y ul. Provinzialstr. Omaw'iane będą 
spral\\ry chutnicze i gómiczie. Rodaków z 
całej okolicy wzywamy, aby się jak nai
licznieJi stawm. 

Uac•aoi-ć SłHla-01 
w Herne i •lrnlicy l :rJ 
Kto jc1zcZ8 nie ma 

perek na zim._,, 
~oże po jak najtais&JC1l 
cenach 11ab;yć „Il 

Fr. Nowa.ckiego . 
w Heree, Wiihelaatr ' 

u. 32. 
i* 

Bruch! Brućhf 
Gdy śnieg poprusza, Niechętnie panowie wyeho· 
dzą bez liolnehn, I czy zabawa lub odwiedzi· 
ny, Czy dla. ciebie zbyt słoddkie godziny, Wszę
dzie przeważnie o każdej dobie, zawsze paleto
cik braciszku Rodaku potrzebny tobie! 

A zimno i tęgi mróz może być, a krawiec 
Gawron paletoty lubi szyć; a szyje je po:lług 
miary. I może w nich chodzić młody i stary. A 
wiąc dalej bracia dalej wraz, zamawiajcie pale
toty, bo teraz czas ! 

Nie.eh spamiętają Rodacy ,adres tu podany, 
z gustu w całej tu okolicy znany: 
Jedyny polski skład bielizny i krawieeczyzny 
Jan Gawron, mistrz krawiecki 

w Bruchu, Marienstr. 17 obokkościołakat. 
Polecam szanownym Rodakom mój bogato 

zaopatrzony skład różnej materyi na ubrania. i 
paletoty i t. cl.mam także wielki wybór 

maciejówek 
z firmy C. Adamskieg·o z Poznania 
bieliznę, krawatki, szelki, rękawiczki, 

ubrania do kopalni 
wszystka po umiarkowanych cenach. 

Proszę rodaków o łaska.we poparcie 
przedsiębiorstw. a 
Sw:'J do sweg@ ! 

8kłod knfanioln)' 
wiktualny, krótkich to
w11rÓVf it -. w Pozna
ni u na przedmieaciu 
jest dla choroby każde
go czasu lub od 1 sty
ci:nia do sprzedania. 
Gotówki potr.a•ba około 
4.000 m. Oferty przyj
muje kant. ogłoszeń Rze
pecki i Swięcicld, Po
and, Piekary 7. 

Ba.unoia. 
Snn<»vmya Rodakoi:n 

polecam k~reyatne kupno 
2 mie,jsc n~ otdOWQ de
au, 1 miełsce 40 prę
tów w !{ęr„ na oiy
wi•Hj u1fuy. Bl:WZJch 
wid.oa•ici a4z eH 
W.-j4111.„„ .„,„. 
Hct'lll". 111. Nowa. TIT. aR. 

Prawdziwa 

c:vkorya Besaga 
jest 

_ najprzedniejszym, najwydat-1 • 
.! niejs.?:yrn, najzdrowszym i 11 
:, najtańszym ~ 
1 dodatkiem do kawy. ~ 
i: Proszę dokładnie na firmę uwdać r 
„~ · F. F. Resag, t 
~ Szczecin. Berlin. Coepenick. 

111 
~ Jeneralna agentura. i ekłnd fa.bry- :, 
e> ezny u ~ 

= Stet. Neymana, ~ 
• Wanne, ul. Karlstr. 2e. .„ 

Telefon nr. 228U. 



mr. 268. Boobam, środa 9-go Ustopada 1904. Roll Ił. 

ł-1nzit1llle pismo htdowe dla Polak6w na obczy~~e, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, PQlitycznym i zarobkowym-

Wxctood cofłzłGlie I \J'7jątkłem dnl JMlłwł4tecmych, 
Prz.eitPlata kwartalna na poczcie I u listowych wyil-Olł 
] tiir. 80 im, a z odnOliZebiem do '1omu 1 mt. 92 fen. 

Wir.:r.ww Polaki" iiaplsany test w cennika pocztowym 
I 11111 ,Beże za ~late I DJcz1z1; l 

" ' ~01.ł zukiem • .t. l)dniscll„ ar. 128. 

-~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ___.11.L,_ 

Rmłńce po~cy! Uczcle dziec.I swe ; pary riJ. Prezydent Brlsoon ośwbd- kilu sztandarowym byly przybite metaJio- · 6 1L -nie wiadomo, czy będzie możn4lt te. sa-
óWłć, ~ 1 ot.ć łRl polsku! 1\11e łes-ł ; '. ciył w izbie, iż otrzymał prośbę o sądowe We in'iicyaJy „S. D!' (Socyalna derrJokra-; mą IŁcib-ę przeprowia@ić. 

11 wkroczenie przeciw posłow,i Syv0tooowł cyai). Do pochoch1 po 'drodze przylączylo Wobec tego., że niemcy poiącz.yli się 
P-0lakkłm, kto potomstwu swemu znJęm„ ! ; za §lmlJczkowauie m.hrlstra woj.ny An- się ooraz; 'Więcej wc.zestników. tak, że wre- rz żydami mo'żna by~ przypuszczać, jak' pi-
corć &fą pozwom , 1 dre'e;o. szcle wzrósł on do ogrotml1ej' lliczfu.y, -wyno- szr-::i „Dz. Bozin. ", ~e k<Jmirtet wyoorczY1,- -0-

T ok i o. Nadeszła, tudotąd wiado- s·ząicm oo lllaijmniej parę tysięcy f{)!Sób. U- cenfając; g;rOŻine położenie, d.o~();ży wszel-
1. mość, jakoby Port Artura uważa~ można derz.al w oczy Mtr ii. tuii !Za! IJl&:drod:em Mch starań, aby WlO>bee wrogów naszych 
. _ za stracony dla Rosyan„ którzy inż _ tylko · szro droto 30 ootnierzy bez. 'broni, z po- . wystąpić dio walki z. wszystkienti sitami 
-•; 4 porty ma~ w swem posładanlu. zd'etfmawtamemi z glfuv, cza-pkami. naszemi, gdyż w takim tyłku ram:e mdżH-

Z wwaaów dnia. 
Mocarstwa wobec wojny. ; ' !!!!!!l!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!lll!l!!!~!!!!!'!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Demoostracya' trwa.fa 'I)rz.esvto pól we Jest mvydęstw.o. 

o·. !d f kl. · · · ~~·1~· "-RTł<""łw ' godJz!ln-y. . Tymiczaisean Wl komitecie wyborczym „,~ 'Y raocns ł meml!OU\l WJ·W y Zabur--rz&n_ 1·a w Polll'ce d u swym poirtom kolonialnym rozkaz, iż w •,.;u o po rnO· ) Dapiem w. jaki;ś czas PIOi Jtlrotkzeniu painUfc rozpręie1I1ie, re-zego r.towiodem by~ 
~h wolno ros-y]skim okrętom tytko na ·1 skałtllt. -dem1c1nstracyi nadbie'gla v/. zn~cme~ sile nied'liefny wiec wyborczy. Osobrste spra ... 
24 g-O'drztu1 się zartrzymać. ! ; · . 1P01;cya:,, ijednak .było Już zapótno. wy Oid)grywaia w krnnitecie wielką rolę, jak 

Ucieczka do worka państwowego. , 1 Nai nłesz~z:ęśri_wYch br~d naszych. _ bę. W _1\1'.o'Wd-Radtomsklli panlllie Cibec1lie · to wieob.1Wtlicy mieli sposob~ przeko.-
. . . . . . · _'' dącychl w' nre\V-oll msyjskieJ; oor-alZ oorwe . -istna anarchia. Nikt nie jest pewny nietyl- nać się, d1ziękril niektórym cz.tonkom ko:mi ... 

, W ~edualek m:GJl setrm ~ru;stn roz- spadajq ciosy. Ztąd) wrzenie umys.tów i ko 1men'.ta?, ałe i tycia nawet. Z powiofa- tetu, którzy u:chyliJi -rąbek zaskmy. 
il~#ryiwac· aż 85 pe!Y~YJ-~ W 84 z, _moh, P~~ : : roz;prężeni'e storsunlków wzraśta ·bezustan- ITTY'mii nie maJgą oobfe „Wll~dze'• dać rady. ' Wprost wstrętnym naxwać trzeb~ 
$z'.Ołl1Qi o podwyzszenie: 11-ensyJ urxędh1- : nie. Do zw:ykJego uciS!ku- przybyra teraz WydaJafcłi się mi mas.ami do idiomów, nie : wiec niedzreliny. Mieliiśmy fuż różne wie~ 
c~-ch'. jesz.cze md.bilizacya, przenuczjąq:ii tysiące pytzjąc 01 µoo:woleni~ L z o1giromnY1ml tm- ce baifdir.tłOJ hataśłi~e, at~ wcrorajszy p:rze-

J?k pntsacy dbałą o szkoły w polskich ludtzi na pl~ botu, by wstaw.ia)jąc. f'{)(};złtlę dem, dlopi~ro by;waj(ł ściąganL z p0wrotem. wyiższyl wiszystkiie pod względem -niskich 
okollcack. ' w nędiz.y pójść d.b W1alld za cu·~ spra:w~. W tych dniaich na dWiarou. lrołe}dwym wy- ~. któremi kierowaity się -niektó-re 

w· licznych szkoła-eh Księstwa p.0 _ : , Cz.ęść rezenwistćw1 ściągnięto db Często- niklai bóJikai mi~ rezerw~stami, których . oso!bistośoil w spra.1wie kand'yldatuir. 
iZ'.lfań1slciego lllaUic-zyciele obarczernit są -cięż- , chowy. Ogó!inat 1ch liczba wynosi 60 tys. n1tii -cbcia'11o puścić efo dtmnUJ nai 'udoip, a . Korn.Het oo, poprzedlnlem posie:dzetniu 
'ką prwcą, pooie"viaż muszą ucz.yć zbyt - Dlai tych mas 'brak przy -tern żyv.ifiltD\Ści, żtolnierzan:ii. Policya chciała pchnąć rrt;.sy : wybral kandydatem jednoglośnie przez. 
wielką: liczb~ dzieci skutkiem c-zegro one które!} cena !Wrlrnst.ai bezustannie. Ztąd : rez;erwistów na żydów. Nie ttdaitió Jej się ałd.aimacyę p. Zelll0l1ia lJ~~łdc1w•skiego, a 
n;:Netyde w nauce ~fo mogą postępor\vać. · cią!głe niepokoje zwlaszcza pr.rulię&zy fu.id- t-01 Jednak Zaczęto wprawidizie napadać na na: 1następneani posiedzeniu kandyd!aturę tę 
J\Uka charakterysty·cmyc.h wyp~d!kmv po- ~ci-ą rotbotnlczą i tak ·gl-0dlem przymi-era- · ż}'Xiiów, kcz PDl uSJ.Iinięda się tydllże e uswnąl i WJl'bral 19 i/losami przeciwlkoi 10 
6/aae ~nów jakiś mmczycieł W! ,;BerJ:lner : 1~cą. . . dwurca ki:ałeit>wego tłlum ntie uld:aib się ~a . bud!oiwniczeg)() ·Jl'Qlłai Sta1n11!s;Jiarwtt Rz:ape.c-

. 2f'a;g;eQ:lll." I talk: w Wiruiaracb pod p:oz:na,_- Już od ldlku dni rra·ctcho'dzą donie- nril:rli, tak t:o planowa.Ja .policyai, lecz- silą . kict;o. " 
niem! do pięcidkłasowe.i szkoły karolickiej - s_ien!i3! o coraz częściej zd:arzającycll się za- . przemv~ail koro!oo ·v.nojsk~, przyczem kiJku Doszto do-1US1JU wyborców, zW10le11ll1i
uczęszcz.a 503 dz.iieci, prz.ev~ie polskich i bturzemiaich m11 Ukrainie i WI glebf Rosyi -rezerwistów zo-sta-to poiraini,onych. Reszta - ków1 p. Lewamdbwskiego, którzy w dlo:ść' 

. J-esC tam tyHro 4 naucz:ydeli, a więc nai }:e- z pow!O<llu povt-o.lyw-:ania. rezerwistów. P.ud- pG(iet.hala. fub poszła do -ct-omów1. pokaźnej licz:bre prz.ybybi oo wczoraiszy 
fdineg01 przypada: 126 dzieci! W Pempo- · ochoceni' żiolnierze, :nie zia!OłJ)atrzooi przez Wladze są bez.siline, a przy tem nie w'i.eo i bardzo energiiezrne pmtestolwaii 
--~tie w powie.cie gostyńskim. 2 mauczydeli zarząd \vojskow:y w naj-niezbędnieiJs.ze po- ch.c.ą z'.b-yt io:strem \vys.tępowan-iem p,oidsy- · przedwiku procedurze komitetu. -
,uczy 230 dziec.' (połskiJoh')! w Siedfotf. w trzeby, rzucadą się_ na _ Sklepy/fraSuJą-·ob:· · cać --wzburic.nia umysM"'-"'~ -- · -- · . Ostatecz1iie kcimltet z:wydężyl, gdy~ 
pawiede gostyti~kim.· dwóch nau-czyiciell' ce mienie. Zapewne nie będz.iemy dluJ.go W Częst.v'J'CJm--vvie cd.byfa się -demo·n--· większiość wyborców aś.wia<llczyla s!ię za: 

,~ic~z:y 228 d'zieci', z których tylko 4 Są nie-_: czekać_ oo n()We, zait~,żające ··wieści. . stra'Cya:. UC2l:'stnic}" jej zebnaH się na. Nn- panem Stainislawem Rzepeckim, a.ile bądź 
-mfuckiei na;rodbwnści !. W ZLmnejW!old!zte - Warsza.w·a brll'rzy s1ę co-r'1iz więcej: 1 \Vi}->1!1· rynku ~M Ec.i1bie kilkudziiesiędu ze oo bą<l'ź niektórY1tlli czlo.pi..kcm w-ymforz.ono 
-w.. powiecie koźmińskim, Jeden jedyny nra-· .. oolgralża , Deuronstracye: niastępu;ią jedna szta!rJdarem, J)CtCZ,eJIII ruszyl'i poch!od!em .nllm".a·lny poPicz:ek. 
'UV.LY'Ciel, pelnią(.:y urządi twż 54 rok, rh:usi · po drugiej. O Jednej z nich ·piszą du krak. przez Aleje aiż· do pomnika, g<lż~e wzoos.w- . z zaciętą opozycy~ 'S.VO·tkala się też 

· u:C·e:yć 209 (pol1SJkiclJ) dżieci ! Talk samoi w '. nNorwej Reformy": . 'rio ;ok~ki._ Pr~- ~łtYS'Zem na trzec~ej . , kand:Yd1a:tura !')'!;Ina Stanislaw:a· Pfitznera 
- M' - :are1 ztlaw1l s1e- p!Qlltcmao1ster. sk-0!0zyl' w : tiltrm . · ,~. ' M. Zalesiu-, w powiecie koźmińskim, 111au- ' Lm'o obecnnści wac.znyóh .sil' Woj- · szwagra p. I(arrola Rzepecki-ego., afe i \V 

czydel porostaiąicy: w s-t'w-tbie ~:ret łat 48, ·skorwych, tlumy -o-orazi bardlztieii ·się -zwię- i W>}"Ci'-fi$J.ąv.rszy sz.a.blę., począł' -niąJ pla- ; tym prz.ypaid'ku k-0miteit ostatecznie ·zwy-
-.u:ozy 202 <lizie.ci! • kszal'y, oczekująrc rązrwczęda się detOOJll'- . zo~wać. . ciężył 

' _c-:„1tt-itn„ .,,.;." p-rze"" 51·.""· _1..,..,1z„~1·i::c , z·e W ' ""~~ straicyi'. Bo chlbicfnika!ch maszerowali stl'J- · Odpnwiedzia;no trnu na t01 ud-erzeniami · Gd ~J _\_,. . 1 ~ 
v<U.1• <>"" '--" "' .., LUu '( wt.l\ VIJ ·kif-On.v. -\V tedy nai dany zrtaik ·przez niego . Y za pa-u· ai Uul'Wa\t!iil i wi~kSl.lość: 

· przepiefniony:ch szkołoch d'żieci , nie mia.j.ą 1-cowv i ·fe\vimwi z nabitemi re:WIO-lwernmi gJlosów otrzymar pi. Stanisfaw, Rze-peicki, 
i nauki w·iel'h~j korzyści. ·WI ręku.1. Ciągle mc.,żrrra byto slysizeć ich jest kHka osó'b. ZahraJai je policya. Wzbu- : -(brat p. Karofai Rzepockieigo), a część wie-
D . • _ . gl·o.sy: „Za malejszefo sop-mtiwlenie booiem da!U trz:y sailwy do tlu'mu, licząJceg·o \v tern cm\ftnitkór-v1 d.aJwalaJ wyr aa: 'S\V)ernu; oburz.e-

enton.stracye wszechmemcow w Wi.e- f striel.art:" (z:a :naijmn,ieJs.ze niepo:sluszeństwo • mi'ejscru iulż d!o tysiącai lwdzi. Od kul ka- niu, wów1C-zas p. Lewa1ndowski , z.arbr.a1wiszyr 
, . ·_ dn-io. -1 lbędziemy strzelać). Mimo, iiż wtaściwych rnbiniowyich z·g-inęfo dlwódi starców, 70- - gt-os -wzywał c:Lo z:giotdy~ p:rzestrzag-ai 

Z p()lw1adu z.asjść w Inshrulm, wied'en- demonstrantów tutaj nle byJ:O, thimy ctzę- Jetniah żebra,kó'w., którzy najmniejszego u- przed secesyą, któr.~ grorono. prosit, aby 
·~cy -~sze·chn1emcy ur~ądzm, ~e'braniie pr-0- _ stowtalyi po!kyę obelgami, drwinami a na- dziialu- w demoITTstra?Cy.i nie braili. Rainniyich ;wszyscy wybmcy glosio-wia.H w dniu 22 
t e stti1ące. P:oi zchtoom częsc zebranych wet lrnmiieniairnr i wystrz:afami z. rewolwe~ wy'b-iegtio 'Z ratrnsz.ai 10 ·Ż·Olt!nierz.y, :lct6rzy listopada ·z.godnie i sfornie irJia p. Rzepe-c-

. udala:_ ·s,ię przed gmach ministerstwa i u- rów. fod~en1 z. k-omis:a:rzy ZIO'Star z:rain1tomy rzcnie. iogromne., poi calem rrlie:ście 1dI101d:zą ,kir;gioi, a sam ,o[ia·row1al się d-o. agitatyi n 
rządiz1Ja prezydentowi min istr-ów kocią kannieniem. - pafrolc i1 toi nie z.,.vyk!:e po: 2-~ le•cz po nim. 
muzykę. Pog.aswn+o latarnie w kilm ulic:.a.c.h, 10-20 fo.fnieriy. Pair11 Karo-1 Rzepecki przedstawi! spra-

W ł a d y w o s t o Il. Druga forteca 
-".adm-orska W ładywo~tok zabezp~ecza się 
na Przypadek obl!fifonia, do czego przyj
dzie, skoroby Port Artura · Japończycy 
Zdobyli • 

. Ił z y m. Wybory posłów wypadły po 
Większej części po myśH r~du. Socyałiś„ 
ci i przeciwne -n:ądo·l\i· i partye strncm 'vię~ 
kszą liczbę mandatów. 

· Ił he id t. Zbankrntowała tu fabryka 
· tkacka braci Kopv. Pasywa wynoszą 700 
tysięcy marek. Wielu robotn:ikó~.v pozo-
stało b~z pracy. ' 

W i e de ń. Prezyd-ent ministrów I<or
łJ.e,r oświadczył o-osłowi dr. Erlero--\-Yi, l\tó
,.,. hnie>aiu swej· ,,niemfoddizj partyi ludo
wej" żądał zniesienia wtoskiego fakultetu 
w łttshrnku, iż takie żądan ie musi stanow
czn odrzucić_. 

D ii n a b n r g. Rosyjska. żandann.erya 
vrzytrz:i;1-lnaia w dużo miastach ajentó-w, 
którzy rosyjskim rezenvistom uł'atwiałi 
Ucieczkę za gra!ł.fcę. 

M u g d e 11. Nie ~ żadn2j nadziei, 
aby Port Artur md~~ otrzymać odsiecz ze 
strnns htdu. 

aby utrudnić policyi „ robotę". Bramy we Podczas tej d'emGITTstra:cyi · władze nie \'i·ę kandydatury p. Lewand·orv,·1s'kieg.oi. Je-
w1s·z:ystkich eto.mach byly ppzci.myikane. poiZwaialy wypuszczać nia ulicę. ŻJ0·!1n ieJ"ZY go posta\vior.no kandydatem na picrwszcm 

Na roigu Grzyh0iws1kie.j i Okopoiwej rez.envi·stórw st{)ljących pcidi -bJiCY.Ilią w1 Czę- poste1d1zeniu komitetu. w którem brał1.J1 n-
na1 1Jdlk1udziiesięc iUJ chfopa.ków na-pad:li -~on- stlQlchiorwie, aby się ond1 rje połączyli z de- idzia! 19 człG'nków, 1i w któ-rem giiosmva~10 
nj ·ż.: u1idarmi, 1ailc' Z'Gstałi przywitani taikim mcmstrantami. ustnie. Na drugiem zaś posied:zeniu, W' 
rgrad!em kamieni, że się musieH -ooifnąć. Do- W Radloms.ku przyszfo dlo kr:w~we-go którem bralo udział 29 czł·cn11kóW1, i na któ-
pi~r-01 gidy policya zacz~ia strzelać z: retWk)'l- stairci.a nrięd:z.y rezerwistamv a.i wioj'skieni. rern odb-yto1 się tajne 1gloso\\nainie kar~ka:m i , 
\\1 l~róiw, chlopcy tioz:p~erzchll si:ę. Miejsca- JOO rez.erwistów mi,anIO· -zastrzelić. otrzymat p. Lew.an1do!W'ski tylko 10gł-0sów 1 
mi: przyichoidzifio· dio starć z _policyą, któr~1 er: _,., _ _!lliil W·olbec wątpliwego dla nas i~~ultatn wy.~ 
rliejedln1okrotnie r.obi'la: użytek z rewiolwe- JBDrzllwy 00 borów ni;:; na'leży s i ę kłócić. trze.ba-zakoń -
rmv\ z tłumu· zaś rzucarno .nai poHcyę gló- czyć swa·ry wcw11ętrz.ne. 

· I t k · t · · 1· w w Pozn--ma;~„ wrne a a-r iam1, s O:Jącem1 na u ica!ch. ·••n•u~ R&rw".nie'ż zaS1;1u.gurle na p>0c:L11i e si cn'i~ 
kilku· miejsca'Ch p.owyrywa:nlO fla-g1i wiszące Wybory db rady miejskiej w P•o1zn.a- dwukrotne wystą'P i e,n i e paJia · mecenasa dr. 
z. ollrnzyi ,.galówki" , a· jed11ą z ;1kh nawet nirU (uiz:updniająiee) ·0idibędą się w d11i.ach Seyd:y. Stanąt on niai ·stanrnwisiku k-o mite -
~pal/oi11101 na ulicy. 22, 23 i 24 listopada. tu1 i pio;tępif tych, któ-rzy grnzJi JIO'Zd-Wloje-

0-d}' s ię to. dizialo nai uficy Wr·oniej, Wybranych zo-s-tamie -og-ólem 24 rad- . . ni.em, że ka:ndydatura p. Lev.ran:a.uw skiego 
Orzybowsklei ind'., skupiając. tuit-ai ical'.ą u- 1nyeh w , -starem i 1110'Wem mieście. -upadla. 
,wagę P01J.kyi i żandarmów, \Yla!Ściwa de- l\'fyśmy mieli w rad'Zie na ogólfną ~icz- · Nlusimy te.t. Sł.~iraciyć, że jeden z \\~ic-
monstra:cya - jak ju·ż wspomniafom - bę 60, n:ajwyiższą d:otą<l1 liczbę 14 rep-re- 100\-Vflików ku ogo-frrnmu z-dJumi e•niu ośv-;1:ad-
odbylai się g,dz'ie farn:l-zjej. Rorzpc;c-z.ęl'a· się zent3Jntów, ai powsrnniśmy m1ec co nai- czyJ.,_ iż wcz-0raj po p-ołu-d;niu przysłano nm 
na 11ctgu' ulicy Smoczej, przy ud'zia·Ie kŁlku- mni.';;:j 3 raizy tyle;, bo na 125,000 przesz.io cid! lmmitetui do fabryki Cegielskiego we-
seil lil'dz1 ·21 µodrniesiony1rn sztaooarrern. Na mieszkańców, jest Polaków1 blisko 75.000.. zwa111ie, aiby spro,wa.dzii na wiec ws ly-
cz:ele. pochodu niosly kobiety czen ... ronie Niestety odgrywa t1w rolę p:eniądz, a stkich pracow.nlków i aby .ci 'gl1o~owalif za 
szarfy z ·nci!pisarni: „Chle.ba i pra1cy", .,Woj P.olacyi odsuwa.ni systematycznie -0<l painem Rzepeckim. 
rna rząd.iowi carskiemu". - Nlll sztan:d'a rzc i\.V1sz.-elk1oh urz.ęd'ów i -po~bawieni: -ahlebai na Nie po.<fajemy tu ani nazwisk mó\vców-
w1kf!~Jały n-ap1sy: „Precz z mobl'iz.aicyą", różmc sposoby, P'Otkrzywd'zen~ są w sWlo·=ch ani ich prz.emówienień, pisze „ Dz. P::nn. " , 
,.Woj11ai wojnie''. „Nieichl żyje s-0icyali1zrn"; praiw1a:ch prz~ez. to, ze n!e nra1ją wptJ11wu· na bo musi·rlibyśmy wpełnić ·Gpisem wieca 
a na d rug iej stro:nrei : ,,Precz. z. carratcm" sprarwy miejskie. cały num.er <lzlisieiszy. St\v icrd:zsnny , fo 

n1'cch żyje S<J 1-::yaMna dcmokracyia,". Na Z 14 ra1d:nych po·ls-kich ustępu1e obe·cnie niektórzy rzemic'ślnicy przemawiali z w iei-



IOdn zrozumie:niem za~iłej spra"\\-y •i pc
ieH dc-skonałe sytuacye:. Przypu!S'Zew.ć 
można, ze komitet ·bęctzic w przysztości 
przezorniejszy. 

M.ektórzy mężowie zaufania zaniechali 
agitacyi WYborczej i od'dali zaraz wczoraj 
karteczki i(ll wręczone. 

Po dlugi'.ch jeszcze i ostrych utarcz
kach w sprawie kandydatury p. Lewan
dowskiego zamkn<ll przewod'niczą1..y p. 
l(a1fi.asty zr:;branie o go<lzi1I1ie 12 w n:o-cy. 

~.Orędmvnik" tak cz.amo iak „Dzicn. 
Pozn." na sprawę się nre zapatruje i staje 
przieciW' kandydlaiurzc · paai.a Lewando:w
skietgo. 

J _ __ & EJiL3 

Iowa pani E1atdaw1J, 
włeicle 11ri ~ I>\' e•lellsJów. 

(Dolkończenic). 

Kiedy dziecko wyjdzie ze szkoły, \\ie
d>y iuż powie sobie n"icóe<lna!: No, teraz to 
już wyich<.Y'.Voo.ie skończ<lrne. - :iuż sobie s.a
mo da radę, nie potrz.~bai się o nie klopo
tae; kto tak sobie myśli, ten się myfi, bo 
je7>eli dotychczas kasztowato pielęgnc:wa
nia, -to teraz tem ba·rdziej, oo ZW'Y'kle mó
wa:ą: maJe dzieci, nw.ly kloipot, duże dzie
ci &lży klopot. Wlaśnie, gdy ®irosną, 
musisz pilnie baczyć ner. twą córkę, czy 
wieczorami ci nie uiciek.ai db -gościńca, czy 
się nie wal~a: poz.a.1 domem, gdzie i z kim 
obcuae. Zwróć też twe oko 111a syma, który 

"lU~ dorasta, gdZ.ie i w JaJ1dem znafd1t1ue się 
t<:rW"arzystwie, jeżeU rrnairklufeisz, że OlWO 

t.o\1ra.11-zystwio, tio pijaicy hrh rozpu:stnJcy, 
prqwadzącY. żyde niemoralne, wszeikiemi 
sillami sta-rali; go si~ stamtąd wydostaq, prze 
d'ewszystkiem strz.e'ż go od! pijaf1·stwa:r bo 
zaraizai il z-guha, którru za<r'1'zri.la 'całe naro
dy, i na!Sz: narć<ll takcie uleg~ tej zguibie, 
która w\iększe sprawia spustosze1Yia, anf
łJeU dl:iuma. 

A pewien kaptan powiedział, ze nle 
~ w: żadnym narodz!e1 tak st]nej wiary 
w Bogu i naibc{ie11stwa do Natrś'Niietszej 
Maryi, P.aJnlllY tej Kró:l-owe.i' ·korony Pol'skiej, 
jak w oorodzie polslkim ~ t.eby nie ta zarn
Ea· pi]ań.stwa. to KrólestwlO Niebieskie u
pełnione było by samym · pofsktm ludem. 
Nikt ńiema· taikiewa Wprywu oo &bied, Jak 
rodzk.e, a szcvególnieJ tnatk.'i\!, to te± obo-

. -wiąz:kiem 1je.j jest od samej mtio.dości ziale
-~ ·im wstrzernJę,ż.Iiwość i orll pija11stwa 
kh chironić. 
· A.te iak tu matka ma chronić dzieci od 

'. płiaalstwar kiecfy je.st saima pitjanicą? Stra- . 

· Jak Fritz Z11tał "111tur
trlgercm·' 1 Palsce. 

Pdświtoone · patomkom Pritza. 
Byito to w Brandenburgii, w t~ milej · 

'Stronie świata, gdzi'e mówfą płattdeutd, 
g<l2ie jest ról hakatystów. ale g6zie. k<!\w~ 
'.kk. ziemi ·idzie me w.rug~ z.lota. Niemcy 
roz.roctzm się tam oote~ stopnia. te ziemia 
nie może kil WJ"'lYiWić, ai liczba iręb łakną
·cych, przewyższa znaCZili.e I~ kartofH 
i ,;wurstów~· przyrządzairry~h z ~łu~u 
wieprzowego i grochu. Z tes ra'CY~. wtel~ 
·obyw-atelr W'Zh\WSZY f~ec?Jkę w z.ęby, kii 
w. ręk~, a 1,,felleisen° na plec~, ~w~:
'\\~ ·na Slą.zk, gdzie byto w1ęce~ 'ltenlli 

;no., 'i więce~ ~rtofł~ air:iż~ti łu&i. . '" 
I tak powoli. os1e<l11 ci- „aius-w"'3.nde'1 zy 

miaSl!:o na-sz:e Biels.kto i Bi\allę ( W1 fJ'.o:lsce ~ 
mistryakiem) 1 ~ś panu].ą. ta1m mepodz1e1-

szn:a td ~ecz, jeżeli mężczyzna jest p1ja
ktem, ale dal ko stmsznicjsza, idy nre
~~i.a~ta jest pijaczką. Co tam za g-ospcdar
st\li'"O domciwe, jakiż tam po~dek, iaikie 
tam spctnianie obowiązków w~lędem mę
ża i dzieci! Będąc \\~ st2.'Iie btogoslawio
nym, używai gorza:łk'i i Wrrullwia w siebie, 
że iel to konicc1.mem jest. Kiedy dz[ecko 
kami.i swą piersią, krzepi si~ wódką, aby 
miala sitę1, a nieraz jeszc.z,e macza p.altce 
we ·wódce ii wkłada go w drobne dzieciny 
uste·czka, aby je 'PfZY'.l\VYCZ~l.ić do pk1a 
wódki. W 1pe-.vnym kra.Uu j 2st tak~ '!J.W'Y
czaj, że gdy się dziecko urod:zi, to n.ajpienv 
dostaj ci ·węze;-e:k pca111aozainy we .wódce,, 
aby si~ przyzwyczai:to ,d:o picia, wódki. 
Ci, co tak czynią, :nie wiedzą, i.a.ką, w"'Yfzą
dzatią, d'zie\Oku przez to szk·e:cl'e. Nieraz 
dlziecko rcidZ.v się zdmwe, naraz dostaje 
kurczy; i umiera, a częst.o jeszcze bez 
chrztu świetego. O! ,jak n ~cszczęśltiwą 
Jest dusza dziecka, która poZibawiona na 
zawsze I(róiest\\.Ja niC'b iesklcgo, a ia.kai tego 
prz.y.:-zyoa? - Wódka! 

Jakież 'w'YPZuty su'rnie.nia m1usi mieć 
truk31 matka, wiedząc, że z; jej przyczyny 
wsta.lo: pozbar\\·i.one dziecko. w ieczm.ej szczę 
śłiwości ! Pewien lel:rarz tu, w. Poznaniu 
na swych odczytach: st\; ierd.Zif, jak szko
dliwym jest alkohol M6wil, że na"\V'Ct ze
wnętrZłnie smar.owain.ie brwszka trJl()że spo-
wodo\vać zatrucie. - Odi;le r-odtzice pi
jacy., tam naiwięceu d.zl~ci n1edloilę±nych, 
pól'glówików, niedorostkó\v L suchotników, 
którzy na kawale4k ohletia zaprac-ować nde 
zdlolni i tyłłro są .ciężarem spioleczeiisewa. 
fak wódka jest szkiodli wą, oo• Z'Clrowlu! i na 
wzroście nietylko Iudziom i zwierzętom, 
świaQ.czy następują.cy przyktad1: Pewien 
bar<fro bogaty paiit \V Anglii, który niczego 
sobie nie oorna'Wial, chcial pomi~zy ~n.
nemi mieć tę przyi"enlllmść, .aby mólgl· mieć 
~ego pieska;, któregoby ·mógl oosit w 
kieszeni i radził się rozrniaJtyich ludzi, aby 
mu· wskazali taki środek, aby piesek me u
rósł. Nikt ied!nak inie mógl mu pGJwiedzieć. 
~ raz pe~ie.ni v.icśni.ak odezw<llł się do 
niego: Chcede parnie mi ee takiego płeska, 
oo tyścle ~ rllk..~li. w1 kieszeni OOiSlćJ to 
rzecz bard'ro prosta!. Kie.dy b~ecie chlo-

; W'a'Ć szczeni~ nie daiwa&oie IDU ni~y mk• · 
ka, ty.I.ko wó.<ikę, a w icz.wartym fub piątym 
hey;u, będizl.ede rnieli takiego pieska, jak so. · 
bie życzycie. Tak, jak te pieski nie urosl'y, 
talk nie urośn-ie też i c'Zlowiek i zniedblęż
nie\ie. - Widzi-cie wi~ jak nalióg pijaóstw-a . 
Q'.liszczy nas fizycznie, moralnie i rmter:ral
me. Nie wi<l"zę iurl:. na to mei rady, tak . 
&&E&l&bil 

prosić szanowną: kcm1syę wie-cową,, a:byś
m;y wspólnie Podały wniosek oo odpc:wioo
nich w1ladz prCMincyaln.ych~ ał)y szyinki i 
dest;ylacye zamykane były w s0bot~ o gc
d'zinie 6 wiieezorern, a w ni-edziele tak, jak 
iniliie hairrd'le. 

Styszalem, że kobiePJ niemie~"1ki-e w 
wielu mie~~a-ch iuż to przeprowadziły;. 
Czemuż więc my się Jeszcze ociągamy, a 
przecież im spoleczeńst\\'10 uboższe, tern 
korJiC'Czniej zJe nalC1gi wYtępić trzeba, nie 
pytając się, 'CZY to dotyczy mężczyz\11 czy 
kobLt11 ale należy pracCl\vać sDotem w r~<l
nośd i z1gn d!z.ic, to. pręd.Zeti osięgniemy sku
tek, bo to przecież nic ieh.Gdz[ o Jednego 
człowieka, ale o dobro c.ail ego ri2ix<lu. 

Tak, wi<lizide, kcichane ma:tk~ Jalcim 
srogiem n.Jeprzyjacielem Jest '\vódk:a. Te
raz jesz-cze na jedno zrwra~.am ll!Wa~ę, nic 
puszczajmy w świat naszych d:ziecl na ro
botę. Tam tracą \ViCl!rę, tra:cą narodlov:ość 
i traicą nqeraz: anotę czystości. }(to cjh<ce 
pr.a:corwać. td tu dosyć prncy ziniaj<l.zie, bo 
tam kh żyde? Nieuczcivvc, rczrustlie: i 
hufadde. Czy ty maitkQ .wies.ll. oo si ~ taim 
z twoją córką, d.ziciC' i {:ZY ci 11-ciied'y dJo do
mu pow>tód, a jak wróci, spror'"\va.d'zi na 
·d1C1m twói hafr~. A ty pl~zesz r wsty
dzić się musisz zia, n~ią przed! lu<limi. Spo
dz.iwwa'laś się "\.vitelkiego zarolbku, a; tym
czaisem cm:J. przyw~az.ta ci biedę i nęd'zc;. 
Sumienie tnoi.e cL wyrzuca, ,baś mol'że ty 
sama wlaśnie i"<l w i św1hat pO\pcłmęta. Lecz 
nr-a tyfuo cór.kat ale i syrni nie lepszy. Jak 
powróci, to jm bezi wiary, bez ruasiych 
piekrnych z:wyczajóWi polskich, a ~ak mó\\ i, 
to na pól poka·le:c:ron.ą morwą, oo moi±e on 
n~y nie styszal tego piętmego wiersz.a: 
I(ocharrn czyste diwieki oo.rodlow.eJ mol\VJI\ 
a, kto ,\rtrącai obce jęki, Jęz:yik ma niezidro
wy. 11 A kiedy }ulŻ koniecmie chcą iść w 
świat, to niech illlŻ się tak U'rzą<l:zą, aib"y pa
rę rodzin raizem wyszi~o i n.3.l ~bczy'.lnie 
przygarn~ro tę nieoośw~.x:kwn.ą mł'od1ież . 
do siebie ,l mieU na nią ba:czne 9ko naJ ich 
ob-yczaae i uważali aby krW.a;wio x.aipraco
·W'alny; frl'OSZ: szrot do swoich!. Niech sobie 
~polskie piS!mai ru mianowicie „,Prze
wodlru:ika i(atoUok1ego'' ze ,,Srowem Bo.-
ż.ez:n/'. . . . 

·Bywają· ~ rod'zrce, .że chociaż: ni
czego nfo zaniedł?ali: maJą, hard'zo zile dzieci, 
które tnie ·iww.a.żaią, n·ai p.Jacze i- u~ia · 
żrozpacronei matki. Nie trac n.mfriei mat
.kl\ :ale m-Odl sie do Bo~ Ż3! ·nie i do tej 
~święt$zej ·Mairyi Pauny Boigarodz.icy, 
tej l(rólOwej l(orooy PolSki'ei, a·ona cię nie 
opu.ścl. · M-amy tJI'ZYkHad na: św. Monke, 

Obiąl ją w. .pasie., uśdsnąl niocnota, ., ·· Slą'za~ się boW1i-em Fritz ńa powiesze-
1 puca.f'mv1Wt w obadw~ ... policzki! . nie _.,: bez apaklcy! L 
I tak smakowal mu fien pocalumek · Wiatr sz.u111ial1 czarne cłtmury })łYtrl~-
Jako premisty Oambrynusa trł!nekJ (y po przestW()rzu.:. K.stętyic skrył za me ' 
Ja.kió kartofel, kte-dy ~ o.krasi 'swe tagutltne obficze... Na Skraau \\'iotskl 
D-OJłrra gosposiai szmalcem albo , , szp~„ pies wyl grosem przera:źliwtym a: 'Pllhatcze 

kimfł', . i ·s:Jwy huczaty. 
.J.alro ogórek k!ed'r się uikWlas:i, Znaf.azf 'w'reszci~. Pritz tó, ·czego szu-
Lub "° d:yn~ J; klusl{amł n m!etden.11 ~ W ... piiękin~ drzewo rostro turl ... naigt'Ń wi(}C 

I piękna Katchen ·meooojętną byiłal na · g~ę'.f przerwdt koniec · sl'®ra przez ni'ł\, 
FTitm\V'e umrz~ . uszczypn.ę.fa. ~ iror~ hm- dmgi -zaś oRrędl soble około szyi, 1JW'ią'Z'al, . 
~ i rą.czką putdmą a nie lekką udeNJyła puściJ gafe~ ~ za-wisf {Utllędlzy niebem a 
W1 ·karrk szeroki., tai !\\~ nim zad~tdntda ~ ziem~. 
tBeczc.e - purstej... Trał z:rządzil, r;J;-e w .chiwm, w: kt~ 

Te wszakie obtawv sympatyj były dus.zai Fritza: mówUa da'ln ,.żegnam d~ nę'
wi~ej pla;t:oni\cmzj natury; H:ie mi<rlty bn- dzna prow'toko"~· nadjechalt ele>garliCkl IX>-
wiem pnz.yt:rwneigo i r--:afo.ogo g1tuai.tu wozik, a w ·nim roxpart.y siedz.iaf pan Sei-
wuględem.„ 11rzysztctści; f.enf~k, dzie<!Zic pobfiskiei fermy ..• 

Kochankowie przeto zmu·S ZCt."'1·i' byfil od- • _ Johann! krzykną! przerażony oby-
śpiewać sobie w duszy smutny duet, lktó- mitd ł11ll stangreta, fe!żeH ta v.ierz:b.a ma ro. 
ry tern iest <l!la giorącej m',łościJ czi.em woda dzić takie dlraral\e orwoce, to 'łllech ją dlya-
dfa -0g.nia ałłm miserere 1d1a rriebuszczy- bH spalą. Wfeź C'4) prędzej na d'rz~>OJ i 

\fli'C, ' , .ł~ A 
A~ nic ®rzerdz.aimY wypa<Niow. t\AiW. , odetnij teg'l{ll ~piOllia ! 

Treśc te.i mi!I00\\1oinei pi-0snki wnctrz.„ 1 Posłuszny Johann zdjął Fritza: z fatał-
. żyi soble .w j

0

ed'.n°ej ;rnskieU 'w:~isc~ tuż t!iotlusznei da si~ streścić s.towami: m.'\f pi;tl1i i delikatnie uożyl na. ziemt. 
,...,..,d .crra:rnką ślązką, n1eiak_ t r.ritz=. .wind!beu-. Kittchen urok tna. ... anie.fa -
'li""' ·6 Al,., 1... Kocha ~ Windbeutcl f' rit7 .~ • Poe.iem obadwaJ z P<ITTem po;czełi t,..-t oo.leżał c1.n do łud'Zi nrepos1au<tJ.ąCYc. u an.1 ''""' ...., ' · Al.-.... h . p .,...,.~. . . , 
~ h ~' Ale l(;;t,-h"'" s'rasz111· „ C!iO;l"' wrnuc aiC i · rnL'Uw~ W" nos, n.atcierac twarz 

,.,..;~i ami ka<pitatu, przytem pa.syanu Eu11 4 '"' ....... L ""' ćl> "" , 
"""'""'~" ' K;'t~i.. I "' ~inidbeittel n·1·ema nic'.... i ci~ za uiszy, co srpra1wilo, ze sin.ai 'har-k.artufle 'i namiętnie k-0cha1 niejak~ h 'l ... 1uen VV'u. • 

Odśpiewawszy to z. okropnt:m drże- wa pokczk&w zaczęła ustępmvać. krew w 
~órkę niem~sąs.iada. , . .;......,„ h d y' ~-' i j i · rś eh....,..· · ...... r l t t niem prvnrsz.ta K~t_·cl1en· (l"' ""''"'lll~ ~''U, '~. .... "-.Y'kRC u erz -i.a r.wAn e pre ' ·'Ll .... .La1! z Rz.ek1liśmy, że te1lł ntz; 1TIJ'1J ape y ; '""J r:t • V " ~ ~.~ onA-~~ ' ..,,..,,A 

I ,,.i.,. ,..tu czas jest na.1·iepsv11ri1 Ier ar.l"'""l. na mi1"'1..A i trUJUJ~cią,, zaczęii.ai SJ>e VV""'nosić.. aie c(J.ż z apetytUt, gdy nierr.(:ł! ueuy . ,-: '„ '-'' ~ Ż 
~At 1 CAA l posvła.„ prać bielizn.n da r.o:bliskiPIO'o · -- Yie! -zawala~ Seifem.fłed<:. ai lie czyli gdy ni:ema co i~ .... vL 't m1 osc1 -.: t• ""!ir 

bez 'chwtk'.i" ch()ćby ,,pustelnika", w któ- dlwarku. miaił przy sobie ma!nierk~ z wódką, więc 
r~• ~~mieA ~ićby mó'.ina prz.e.ctmi-0t swoi.ich ' Pdtz zaś z rozpaczą w· duszy pos:z:cdl wlal wtsłekowi w. usta svcirą dozę oV.fVI'· 

~'J I-"" ;:,:\... sztvkać sti.FMvc'. ;.' t~eg:o roapotin. marz.eń i lubości! Swojąi dro'gą, zwyczaj- · u.vy 

00 nawet chatka pll'stelnika, nie. bylruby Ale nfe latwu to byto w kraju, gdzfe - Och! - wesicliiną.l Fritz - ""'tli bin 
:wystairazyra clla! miłej Katcl1en, gdyt mt()- du:żio. Iu<lzi, a niełatwo te:mbar<lzierr. że f'rHz kh?+' 
& ta. orobai ob.ficie rozmslai się w kszraHy ksztalidł: się wyłącznie w l~iemn!ku ipasarnri.a ' - Odzie Jesteś? a no pod temi samem 
j byla jako pień oweigo. diziwmego ,drzewa, świn i gęsi. - PastuiCha '\.vllaśn ie nie po- ' .drzewem, oo któreur silę powiesLle§ - oo-
ro niie rośnk w górę, a.re w szerclkcść bia- trzeibowa:no nigdzie; <l!anno jeść da\\"łlĆ :ile . : rz~l Selfenfleck z póluśmiecłrem. 
16 swe sloJe roczkfada'··~ l cltdl<ł!IlO, Pritz ib-y-t W' roizpaczy I j'UŻ. pocz~l rri~ patrzyl Oczyrrral szeroko otwar-
ffak. xaipalito sli~ Fritzowi Se.rce ! razimyśla:ć nad tern, w Y;l.ki sposób na!it~t- '. t~A 
lJo owe.I K~tchen) tęgied jako banf~ - , \Yiei pozbawić się żyda'.. . - Verfludtt nJOckQm.a.1 ?" Cóż cię skl<l„ 
A ·tar u.icz11da, który tlait w iskłercc, ; Jakdi! 1JeW111e~Q wliecz.ora, Mad% a o- ; nita <in ta.tk: i.rłU'pio-rozpaczliweg:o kroku? 
)Nybtnicłmąl _ stra-sznym p!rnnieniem iro.'Cha- I :cz.ami bt~i, wfos001l zjeżonym szed} . - Ach! nlieOOr Herr!" jestem zcfy, a 

~. po <fu-'<Jldiz.e, ~rz'lc w. gór4 \ rozm~, taić?!e} bylem liOfy łak święty turecki. ro. 
\?Jl~ ra~ wie~~, rd}' i~ ~ tl pła- któI"eU ~cie galęzi :pcr~e~ Qmłlt- '. . boty ai.o Qfdi.fa.tt w~e mNlłeść i~ si~ 
·~ • . . . -~~ . ~ ~ m.dmrtei s~ia rra • •·Yf'Okll . ~. -"* n&bcr 1(4tch1" t•' fńfrl sła-
~ ~ eide~~cml„ ·. ~'·' ' '1Ht~~-~~:ft1.r 

która 1nial~ syna św. A.-u:gustyna, wi 
grxesmb, a ~ wiełkieigo świ 
Nieustawala ona w swych modfach at 
db Boga pozyskała. . p 

Tak więc widzicie Jrochaine Ma&.i · 
w1elkre mamy zadanie do spe.tn4enia ~~ 
wi•czn'i.e walt.zyć mu·simy, aibyśmy ~ 
żyły - i w Polsce dawnej gdy by!ai 11laj1:7 
dżaną pirzez dzikie hord'y tatarówt, tu?t~ 
i szwedów, gdy bylo tego potrzeba clJV.1 
ta.ty mężne polki za broń i stawały r . 
z rycerzami nai placu boju. I <l.Uś j 
my l(Yfrjczeini w koiło wrogami i 11iePI"l)1l 
ciólmi i walczyć musimy, le.cz ju't nie Di• 

1czem ani bronią -paLną. 
NaJSz.ą bronią niech .będzie hart dusi, ~ 

męstwo, cierpliwość, roztropność, P~l k 
. hką Wliara w Boga, pmporcem wolenitl}~ ' t~ 
' a znakrem podl który,m walczyć hędlziarl1 
l('rzyż a \\~ nim sila, potęga 1 sława. 
tym ZJ'lia.kiem zwyicięiżymy ! bo walc:zym. 
za na:sze id'eaJ'y za nasz.ą wiar~ i a}c~ ~ 
~~ ~ ·() 

' . f(u.puimy, co tylko możemy, u .DO~ 

śłch kupców ł p~zemyslowców. I · 
~EW w 5 & 

Ziemie polskie. 
Z Prus Za ehodnfoh Warmii i Ma.zur, 

Z Tucholskiego. Dobm Kęsewo.> R~ , 
sowtko i Lisi·ny przeszły 111ai ,wtasność bi. 
misyr koionrzaicyj.ooł. Komisy~ przefntk 
je qedna.\rowo'Ż oopiero w czerwclt.t lttt 
prz Y$Zn(J!go. 

Orndziądz. Czytamy w . , Gazecie Gro. 
dziądizikliej": 

„Oeselligerek" d~nuocyoiw:a..r w. swyn 
-ciaisie „Gaizet~ Orudzią'<±zką," o a-rt;'ikli 
pod tytu~em: .,Czy Polska zmartwyc'hwsti 
nte ?'" u proumraroryi. DeinuncyacyaJ tl 

cdnioslat Sku,teik, gdyt krółeW1sk.ai prokurn. 
rorya grwd.lzik<lzkai su<i.l się tą sl}rarw'<t zaitl~ 
B~ie wiec -proces Q ten .airtyku~, i tym .1"4· 

zem będ'Zie go mial nasz wyda<wcai -~ 
J.(ulerslci"„ 

Z · Wlel. Ks. Poznański~ 
Inowrocław. ,,Dz.i.en. l(ud. „ I(.f'Sit: 

,J<to z:nar nasze Polki v.n zafborze prn'Skiln, 
ten przyznać ram ·musi, że pocztFCie Baro· 

d()rWO.'-polskie bardzo iu ni•ch SZW3lI11kuJe, ~ 
one prawie więceJ katoticzkami, anlu& 
d(fl)remi Polkami lu,h też ani Jetllnem Sł! 

dmgiem poczuciem zbyt wielb nie ~· 
cxa44. . się. . 

...::... I cóż. z t~o.... . . 
-A. .. , oo ~wiiesUe:tu 3ię z ~todb i1 

milości na Wierzbie._ - · · 
- . A „verilocht~r Kert!„ Toś ty g~ 

pia ~pai! 31fe uspclc61 s~, USJ)Ok~, -
rzekl poblatHwfe Seif enfleok:, idepiqp uft. 
rmi.ętegte) wlsiercai po ramien:iu. ' 

· - I j~ kiedyś jaik ty bylem goly ł :ia~ 
kocthaury, ale powędrowaitem do Połski. de· 
robilem slę i teraz Jestem panem, ~~-
<fam torbie= · 

„,Nwr i<n Pofen 
f st troch· etwais mdrot-ern. .• '4l 

Mam; tu d'Wbe mArki, i<frt do rn~. 
~ dlo „Biłitz-Białau b zaczni~ hatndkY9.'aĆ 
choćby zaipark.aimń a zioba.czysz laik łałwo l 
grosz -z;bi'erzesz. 

„lst igut mein Hen", a.ile mnie mówffi, 
100, że ·tam Pol·ska ... , a ja poLsku n>ie umicill 

- Ołupstwl{) bre.de ! Tam jest tiurL ~ 
niemców dużo. a z.resztą. PoTubcy tQ 
SclJJmarotz.er-volik", na'Sb wezmą, ich tant 
,,fest" - ani tera~ gadają ju-ż po niemiecku 
jał: ·z; nut. 

- Paznic mój, zbawco? Póidę ~W-n
ią rad'ą; - a 1lłl0ite wnet ~ Kiitchen tant! do 
Bielska, s.prow'adzę. 1 

Seiifenftock Poka7Ał1 w rsidoowi drogę 
r jeisz.cze hliżej obja·śnil go, jak ma. brać Po
laków mai kawal i od'sze<iil ... 

Pr'itz \VlStal i ptLŚC.Ll si~ wi <troge _. 
preył}yl oo Bic·lskJa, tu kUJPi1 czemidltn i 
szcrotkę i z.a:cząl czyszdć Poła:kom bl:PCY.„ 
Dorobiwszy się n.ieoo grosza, zacząl ~ 
kufowaić - tJ<Yrywar się na ro1.1rnaite prr.&d~ 
sŁ®iorstwa, nota bene, sprowadzif sc(bi~ 
SWIQią Ktitchen, mia:t z nią dUżo dZ1ieci. ch1S 
~est wie.lildm fabrykantem i wiecie oo? 

Oto, gdy nieida\V1lio otw1orzono s2ko~ 
poltską. w Biaile.i - ten Pritz-wisiełec, d'i§ 
sla'W1Ity wi Brate(i gennmizator - za~ 
SVIOim robotnikom Poralrotm posyfać &red 
dd po.Lis.kier szirofy 1 zagroził iml ~· 

. <fzeniemJ z fabryki, g>dyby gt<J nie us~~· 
* ~ ~ 

W stroirurlf r00Zit11'lych f'ritzai ~· 
. ~ łw<fzie ucizclwi, ~ <JW!a wie~~ 

ktdrei Oł1'll;ł ~tal f'rttz - usdda: ~ 
'2' dJtm, iiJ ~ ofoj ~~ ~ - . ~J~ 



Winie kh J)Otl tym WZilt;dem zanad- Ze SI.ua ezy li Starej Ptliil~ ,,'ritil. Rundschau~ mlliY'\\ :ająi sie ci~le 
W ni~ rnożnai, bośmy: bardzo za111ied'bati ich narady, mające na celu powiększenie ity 
~~howani·c narodowe. Dal\\"nicj nasze Bytom. W poniedtfafek po południu z:brolnej poz.ostającej rt3! ro7Jka.zy tami-ei-
pclki połszczyry nawet nicmc6'\v 1 wycho- .. od'byla IY.>Hcya bytomska rev.rizyę w re- sz~o .gubernatora. 
d:z.41.C zamąż za nkh i wychowyrw-al~ ·w ~a- dak yi, ckspcdyqri ! prywatnem pomiesz- Spraw~ m:1stępstw·a tronu "\V k ięstwic 
~h mieszanych mafieństwa~I: ~'\VUJe ~1c- kan.Iw wydawcy „Gwiazdy" w Bytiomiu Llppe rmstrzyignie sąd roz_iemczy, który 
ci na dz:ielnych Pol:akmv; d.z1s1aJ naitom!1ast p. Z. Mai-wcga i to \\- 11ieobecmści tegoż, skitada.ć się będzie z 2 s~natÓ\\1, }'Winy h 
ida.C za niemcai, nie tylko tracą S\Vą naro- mimo. że prawo wyrnźnie przep; uje ~· sąd~1 rzeszy. pe-cl prz wcdnictwem prezy-
<foV."OŚĆ, a,le i \Vi.a1rę, a o ich dzieciach nic- podlObn:ych \\ YP<idkach o ... ~ność d·wć-:h denta teg-0ż sądu. 
;na co mówić - -One już. otrzymują wycho- obywateli. Szukano nr. 28, w którym za- Z A1LStryi. Nicmieckc-karoliclÓe 00-
wanie ewanigelicko-miem1eck'ie. Tak samo micsziczony byl artykuł p. t.: 1,Ustar.va es.a- warzyst\\a studenckie Wie<lnia wyslały 
.azied z mieszanych małżeflsh\~ z niemca- ·d1:1:,cza przyjęt3!" za który .skazał nic d:i- swym kol'cgorn \V lnsbmku wyrazy rrzy-
nii-kat<Ylikaml tracą namdowość JJOlską". wno są.<l ,,Gwiazdę" mt 300 mard<. lrn.:ry. chylności t uznani3, i7, C'Pi~raj<.\ siG za1WJ-

Kaianła polskie na ·kresach. W lesz- Wyd::nvnich\~o odpc'.':icd11ie kr"ki }uż PD- v.ia·dzenin W' ~ktadó\'; włoskich \V ty1nżc 
cayiłskim ,.Nl()'Wym Czasie" czytamy: W czynilO. uniwersytcci~, za co masof1ska ,J~hein.-
~~ęcichowie ogfO:Sił "fi' zeszfą niedzielę Wrocław. Jak dcnosq pisma nicmic- Westf. Ztg." bardzo ich ch·w..a:Ji. 
k~ą,d"Z: proboszcz. z. ambony, że co czwar- ckie wydal prus~i minister dla spraw we- Z woinY rosyisko~Iapońskiej. .fa.IJ-On-

· tą niedz.ietę i co drugie święto, będzie w wnctrznych rozporządze111ic wliadzom poli- czycy zaeęli 3 forty· P.orttt Artura. W PeU-
2B1tejszy·m lrośc.iete po1skie kazanie a co cy.jnym_ w miejscowościach nad grani;cą jeszan1 spaliły się spichrze zb-u.lcwe. Gar-
•tfetlzrelę b~d-zie oćkzytana e"\vangelia: po ros)'!isktoJ::.pruską, ckreślającc star;0wisko, n.irony rosyjskie rozdziel-One teraz \\~ Po.r-
pcisku. Ksiądz pro'bos7.?Cz pol\viedz,iaill z Ja'k1 wfad:ze mają obchodzić si-ę z d-c-zertcra- cie Arturn na .dwie części, które z.-ai dnia 
:.arnbouy nicrr.,:ecldm katolikom} żeby siG mi rosyjskimi, którzy obecnie tak t:cz.nie tylko z trudem mo.gq s~ę p.orozumic:wnć 
-0 to nie gniewali ani na rniego, ani 1131 w.ta- ptzechodzą na pruskie tcrytoryum. Mi~(no- ze soibą. Stosseł cLobyw~ nsta.tnich sil, aby 
&t:l duchv•\.~ną, tylko winę wbie Stamym wicie mai poEcya ~vy:znaczyć dezerterem się O'JH'Zi~ć. Walkai wre bez przerwy z 
. pnyiplisa:li, oo już. kilka.100.ście g:ospodarstw pewien term!n, aż ido któr1~go winni opuś- wielką za\vziętością po o!bu stmnadt. 
WJ"'P'rzie<lali Poiakom, a ci chcą także słowo cić ocDrnciSną m!cjsco\\''C1ść. a <l·c:piem gdyby \V nocy z sc\boty na niedziełę •nstrz.c-
frorie slyszeć w ojczystym języku, ,,,ięc się do tego nie za'Stl()sowuli, zmtaM z P~- Iiwali Rcsyanie zajęt~ przez: fapof1czyików 
tidi. petycyę wladza· &uchov,·na: musiafa u- w:ratem o<tst2.~vieni d·o grar i.:y . rosyjskiej. ' \\i-Oske, ale bez. skutku. 
\l'm{fęd'nić. Pien.,·sz.e rrol<skie kaz..-:i.nfo by- I(atow1ce. Wspóh\ yda\'tcę "Oćmo- Japończycy liczą napev,1.r10, iż Port 
ro W I z,eszt4 ·niedzielę. Ślązaka~ p. l\owa!czyk1~ ska:~'! 'Sąd swcigo ArtU'ra nfebmviem zdobędą. 

GOJiezno. Ba11knu'Ct'MJ żydla Rogozin- czasu zai 1ohrnzę ks. dz.:•il;:ana Schmid:tai na .: !l!!!!!l.l!!~~~~ll!!!!~~l!!!!!!~'!!!!:'!~I!!!!!!!!!!!'!!!!!~ 
'$kiego w Oniefoie zatacza, j'ak pisze pól raka więz.'ieni3. Pr.z:ecirw wyrdmwi 
,,Lech'', oorwz szersze kr~. w Trie- temu p. I(zywakzyik z.aitożyl re·wizyi;, któ- Z r6.invch stron. 

Tewru'-.2. ~w. Józda .w HorsliMnlM 

u~ akłhie~ dnia 1.3 ~ • r. 
I roc.znict i~tniema s~. 0<>2'l'Cmllll 2 

koncertein, ~:c~mi, śpiewem, 01'UI 
~irem p. : „,Czarodziei*.ł ~'. 
Wstęp dia człG.nków 30 fen., dła etś:i 
pr2cd c~em 50 ien., przy ~o 76 fett. 
Zat>TaSza ię 1przejnric bratnio TowartOY
mwa, które za-proozeuie otrzymaly, i te, 
k'tóre zaproszeni-a nie otrzymaly, a :te
chcnlyby nas swą obecoośc~ Z4.SZCZJdć . 
Prosimy przybyć z chorąg:wiami1 lecz bttJ 
pałaszy. PrzyjmO\l.'<lilie rowa-rzystw o g. 
2% po p.o.ł. Wymarsz eto l"'Ościoła o g~. 
aYz na uałxYi--eilstwo z polskim kazanienł. 
O j«k najliczniełs.zy udział prosf 

Zarz~•· 

Kolo śpiewu „Dzwon" w Essen. 
Szan. Rodakom w Essen ii okolicy do

nosimy niniejszem, iż urządzamy piękne 
przedstawienie teatralne w niedziel~ <htia 
13 listopada b. r'. na wielkiej sali p. Maistra 
(Alfredushaus), frohnhausen Str. nr. 19 . 
Początek zabawy o godz. 4 po pot B~c 
koncert~ czteroglowwy śp'lcw„ przedsta ... 
wienie teatralne, a w końcu taniec. Qde„ 
graana zostanie tiękna sztuka ludmva: z ży. 
cia ludu wiejskiego ze śpiewami w d.Wóclf 
aktach p. t. „Przybłęda". Kolo nie sza:c:
dzi ni trud.ów ni kosztów, aby s.li~ do U· 

św~etnfonfai sztuki teó przyczyni6~ takżie, 
aby szan. publiczność pod każdym wzgłę-

nresznite crgikxslt konikurs pe~ien piekarz, rą atcli w zeszly pi~kk $ąd' rze.s2:y w Lip-
Mórym ~est p.. Deresic-wicz i to d1a te"o, sku oo-rzucił. 
pu;r»ewa:z go Ro-gozinski na \.Y;ększą. sttmG 
~,:Jlt Tuiejszy S4d cg.tasz.a.i konkurs nad 
m~l.3ą'łk1em pie1mrza: pana Jana: Frnnkmv
~i~iego v.,r Klocku.~ Wnajbtiższy.m cza
$ie spc!dzkwać sie muis;my caleigo szere
gu podlobnycf1 ·kotrtlmrsów, swłaszcz.ai sko
ro v.rszystkie będą'ce w kursie weksle~ któ
re Rogozinskiemu po<lpisywam, trzeb.a be
dli.ie za"J)ład.ć. Poszk:odb\\"a.ll'i to pra.rwie 

-l(aiernberg. w ko.-pani1 ..:·Zollvcrein•• dem zadowoffić. Mamy zatem nadziej~ i't 
2:ostałi okaleczeni górnicy taszewski i saila w <fniui tym pOd brzegi z.apelnJona zo-
Hernwnn. staJnie. Z a r z C\ d. 

Rotthausen. W kopalni „Dahlbusch" 1· Uw~a: Zabawa będ.z.~e · u1n1ołit:ta, Pisma łitewskfc we Wilnie. Z Wll11a 
piszą db .,Wieku": Wiele pism otrzymało 
z Petersbtrrga wfadomość telcgrafi-czn.ą (T. 
A. P.) ra u<lf,ie1eniu koncesyi na <lzie111niki 
łitew5kle: p. Wilet!~i.f'iniOwł (sk !) w Whlrnle 
na .,W1~lnia;ns Zinios" (Wia'dbrruośd wilei\
skie), a. p. Ba.tran106ti·~IO\vi w Pe.tersbulrgn 
rra „Lietnv:!s-rJras La}krti.ia-stls.•• (zaznaieza
mY, ie fl Jest zn.aJ'romityun badaczem ti
tewszczyzny, zw fa.s7.'Cza Ja.ko btbłiogra.f). 
Do 21 pa.zdzlernHca lnżynier Pbtr Wiłei
szi-s, z:na:rny tu fabrykant I świa'tly, patry. · 
otai H.terwski - sam 7.mudzin rodem z Poiz
"l'll)a- - rwoc:r.oncgo, a w formie m-zęduwej, 
zezwułe:n1a Je'SZcze nic ofrzymaf, .drociaź ·, 
mtfmlo to nie wątµi, i:.-:: f"-iorrcesya wkrótce · 
nadejdz.ie. Plsnro1 ma kosztować 6 rubli 
rocznie. Wydawcai powątpiewa, czy dzien
nilc' ~e mógł w P·lerwszrcll ··cza~aich 
sie opfacać; nre myśli, ?.eby s'ię ~aro ·®
stać w pierwszym rc9cu wlęcej nad 3000 · 
:rn.enumerator6"W1, co przy org.anlzov.'Wlla 
łrosztownem sprawi ·rrowego płsm:a:, wyrdatio
kćrw~ nie pokryje.. l(s~arniai ~· drukarnia 
Jitewslła, ma Móre otrzymał prarwn p. Wi
lcls.zi51, iewcze n.ie za,~ne. Ponieważ p.. · 
\Vliłejsjsz jest c.z.iowicJdem. ~ktownym1 i · 
znówoow.a.tony.m, ceniącym ~'Ysoko krłl
tu.r~ polską i in1teresujący1n się 2y.c:Mi.w\1'.) 
p~ na~, mcYl1ia byĆ pewnym, ~ ~n 

został' górnik Kremer Okalieczony. Kartki ws{ępu m{).ż.na naibyć u młstrza1cra„ 

~lli' Bohcy. 
Gniezno. ,,Lccb pisze'ł: Przedl tatei

szym sądem lawnkzym odbył się W'Cror.aj 
termirl Sokola. Choozilo o ro, ie db Sc
loofa mi~jy należeć kob;ie.ty. Sprawai przed
~t<tWia się taik, że daiwni)e:ł istotn'ic od-
4ztal ćwiczący1d1 lrofbret był w P"C'-Vtr11ym fo
żnym stósun1m z tern tmrnrz;ystwem. Pa
nie te Jed'nak na dniu 28 czerwic.a utworzy
ły własne towarzystwu„ które we "\HZe

:śnła zostało przez poH.cyę rozwiązane. Na 
~t:iroraJsz.ym termlnie 'U'Silawal piru~ri
~Y dowieść, że Towarzystwo ~iimna
·~e żeńskie ma te same <kttenkl, · co 
!SJokó1 i pod wszelkim wrt1'łędem jest z 
buie idemityczne, a więc jako połity~e 
~da kalrze, gdy.± kobietom do towa. 
te}~twai poUtycznezo niaj}eżet nie · "\;'·ohro, 

Na dowód tego twierdz.enia przeczyUl„ 
ine wsta.ly rozmai-te pisma: itd., cfloty~ta 
'Sdrolstw•, a więc ,,Zasady Sr~o.ht'„ dde„ 
·0WQ pań lwowskich i mOV.."al posła Cbr~
OOWt5!1.d~ na te1r0roc.;znym zlocle Sai}f.e
~6'\.~ w PoznaniG. Po odczvtmitll tdże za, 
~ił lctJoś W audyt;oryum ,„braWD" ! -"
Cl) P'tn:a p.rze-w10:dnk:zące:i.0 ~romtti6 roz... 
~alo. 

Prok-rn-aro1· w: s w~ mowie twienkl&ł, 
~ :wszefkie z,a,rv.uty, d!otyczącee w:zitfem. 
fl~ stos~ tych tuwarzystw, zostafy 
lldmvod!niooe' i wnlós.l dla prezesów~ po 4l:l 

' ~rz.yt rozterki, żaden niesłu.sz:ny ~ -O 
srosunkiaich łitcwsko-pol-Skidt z yrzes~i ' 
i chwlti ~nea w 01~a:nrie }e.i'O 1the za>
hrz.mt nie zaiklód z~ody i łmrtnontl'i. 

O polskich pisrm.cb ·korespondent uie 
·wspOO'Limi. Czy-"A.by rząd ~jskL nie 
chciał na ta zez-wio.fi..ć? 

:Essen. W Liidcl1.!Scheiid socyaJiśd prze '\viecki.eg.o p. Janai Bocha, przy uli. Tlwinn„ 
pro:v.·ra.dizili jednie:go kand:yd.ata. · do rady str. nr. 14, u p. Toma~a Pietrowsk:i~o. 
gminnej. Cen.mrn a „Essener Volkszitg." przy ul. Orabenstr. nr. 44, n pp. fr. i Józe· 
.z.~rz:u.ca1 Iiberalnei „Rlrei:n.-Wcstf. Ztg.~·, że fai Parzys-za, ut Viehdfer Ch.aiussee m.' 17 r 
z. witny liberałów- ~ocyadistai zwyciężył, bo u szewca pol-skiego p. B. Bethermvskicig<o 
"\V10JclA oni socyalist~ p.'):pr-zeć~ niż centro- przy ul. OorlEtllgstr. nr: 36. 
'W'.Ctli. 

· Courl. Do mieszkania turteis.zl...""gQI lu
terskiego pa'Stora) włamali ·się zl'odzie6e. 
Gay zfocr-.zicje we'Szri do sypiaJni,rzudli 
§\'7'iecc na śpi~·cego parStom i udekli. -· 

St. Louis. Tutejsza wystawę W'SZech
światO'\VaJ ·zwiedziło dbtą<li 16 milionów 

567 tysię-.:y 757 osób . . 

$Jl_ --- asss:zs 

· · Oiłałnie wiadomości. 
1 • ł I 

B er I i n. jenerał' Trot.ha dorrosi z · 
Windhuk, iż oddział niemiec.ld zbił1 zna
cz.ay zastęp kererosów i odebrał mu broił 
i 16 kent. 

B r a k s e I a. liberałna mfodzież Bel
atł 32 pocfuami zjechała się do sto:Jicy, 
adzłe ~dzone zoshlną wspaniale pocho
dy a mistętmic zebranie z mowami llbe
ra~Ch posłów i ł>Qnłdet. . Licz~ ucze.o 
stnłków JM>dah na 1 OO tysfęcy. 
. I( o 11 s ta a t 1 n o p o I. Na iąctułie 
mocarstwł a.by ~mnoiyć ~obcych o„ 
fł~w tanóamrerył w Macedoał(, r~ 
tttł'ecki ale przystał. 

ZE!&&&EZ&&Z4$ 

llaladarz. 

Towarzystwo św. Wolciecha w H9ntrop 
dótiosi swym czl<oolrom, iż v.· niedzieJę dnia 
13 listopada1 :o giodz. 4 po ipo~. g.ai sali .P• 
~apptTlf±Tlfna od'bę<lzic s!e zam.k.Blęta zaba. 
wa z taecem. Rodacy, chcący· ibnić udział 
w msze.i z.a~awie, a niie należący oo tp,ya,„ 
rzystwa, musz.ą się \v,przód do tO'\VQ.riy „ 
stwa wpisać. Czł011łkO"V'ie, którzy .[}!ib s"' 
3 mi-es.i.ą(:.c wypiatni, musz~ Się taikie Ze. 
ikt.wiek uiśdć. W przeciwnym razie ~tlą 
u:waitani za n.lep;lonków. Cztonkowie 
muiszą. pOO-C~S zab'arwy ~·,9 Q~ tą-: 
warzystwa. O ~icziny uctztal c2f.onkó"Wl a 
kh rodzinami uprasza Zarqd. 

-r:--

Bractwo Rółacowe w Katembeq 
obdmdzi w I11iectzicłe dniai 13 bm. poi§Wię„ 
cenie , chOlrąjgWP na są!Ji U• p. Linhófora, nt 
Ratthausener Str. 1. PrzylrnmV'al1da BraictVr; 
Różai1oowych od 11rodz. 1 aż do 3. 2. Pa„ 
chM d\o kościoła nai ~1slde naoouifst\lOÓ> 
G. Z kości'O-ła powrót ~ sal~ i mrazem 
))rzywita:nie gości. Zaµr~ °\\''"$7.ystki~ 
bra<:twai Róż.aa1cowc, rct.óre zapros7.ienia 
otrzymały 'i które z braku ~1~tre..~ó\ł· len nł9 
o.trzyrna~y.. Nadzełator. 

CY C2,,,.. - _ _,__.._ 

aJ dJa: fnnycit członków zarządu !JO 30 ma- Wla40fl0Śd Z~ .świafa. •. &4da, 9 ligOJ&ie. 'retdu& m.. 'l't;ri.llna, (Be"'-
tet grzyv.rny. ,.... · i~}, · • • 

l(olo śp.iewu ,~Blaty orzeł~ w Du'~sburgu 
J)'iO'daJe oo wiadonrości wszystklm szan. 
Rod'alkam, iż w niedzielę 13 Iistopa<la wrzą.+ 
d.Xamy zabaw~ z taucem ma sali p. Manten ... 
bnrck (Friedrich WHhelmsp1aitz), poiączO'ruł 
ze śpiewem i deklamacyami. (Zaibawa 
zamknięta). Początek o godz. 4 Po pol. O 
1"K21I1Y' u<lzial w z.aba'\vie uprasza się. 

TwierdtZt~niai profmraitora zbiiał punkt Sejm pruski z.a)mowat się w JlO;nłe- ' c11 w.utek 10 Hs~ i J d 
.PO punkcie w świetn-ei ITIU\Ą.rie p. meicc!rl'<l.S d'zifaile'k spral\vą peinsyi żolnierz;y wysluJto- ~udemiF). ' J• a. ł inja z .A.welinu> 

Tomaszkiewicz, który . rnfOk·u!ratorsk~ pJa- lllydt i pas.ad tychże ~G· odshlżenJu przez v "" S ł • i • e ; waeboó.t, .r;a.Ghodilf, 
thtę .airgumenitów na strzęP'}r poszarpal. · nich: 12 łat przy \vujsku. .r... ~- '1 & a g. 4.. m. tó 
Ostatecwfo sąd u·wobnłl ~rząd Sokotai, a l\tdnserwatysta baron Bud1d:enbrock ~ C· 7 -= 14 ,. -L -. ia 
2arzą<llTowa1rzysnva gimnastycznego żeii-- : ~ict1''1l, a.by wyslUfonii '.v101jskowi nie pobie- !ta• 1•1oł~; W ,„1eda1&łtkeAłylllieA ' U\\~: O g:0dz. 2 odbędzie się ze-~ 

branie Kofa na sali mvykłych posiedzeń. O 
liczny udział w zebraniu prosi 

'Sldtigo, dloi któretg'o należat p.a:n~e: Lebie- , ra·li [~c1 ttrzędnicy mniejszej pensy!, jak . de·H<rn. We wt.-uk ~.-. 
~ń·skai, Borońska, Szymczakówn-a: i Orn~ cywHm. Tu• os" t r w~kaę-wd „e.wrłj li w 
~a skaz:al na io rnrek k~ą. . Koniserwatysta· Molke\vltz z.a.znaiczyl, ~· 8 mpul IL "'~ &el'!\. 

Dod'ać jeszcze musimy, re nazwiska że: chodzi o podlwyżsv:11.ie pen-syi wszySt- aa:z ±E!iS. 

S7.cz. Cieche.l'ski, przew1• 

...,, ___ . _____ --------· 
~ o.~kz:ytywa.no z koflcówką; ,/', a kiedy kim ·urz~dnikom. 
]). mec. Tomaszkiewic~ zaproie'StO\\t'1l, sąd Minister lfammersteinr o:śwraidczył, i.li 
{:t!W>zią.I rosobną uchwalę,, że tak pad.fu·~ . tmtfina toi sprawa, ·ale je:go zdaniem attli je-
11amtssp.rach(!„ pcbskie inia.zwis.ka żeńskie · · dn.ai aini dtr'ugai strona- nie ma, s.tu'Smych 
\"--imrawiać należy. Mimo top. p1zev.i:::ar.~- pc:rwu<ló\v, <f-01 skarg. 
C:ząc}11 ·CZ'U~ąc, że te n.ie n:.st W; porz4<l1ku, I w imtk.Ut ra<l'Z0111()' nad petycy~uni, któ- '· 
1T2J11Waif łro1k6wki ,„a". Przcci;w:· wyrv:kc- · re dotyczyfy glównlie dc1kfad'ek do pensyi 
·~li1 zakw.,ona: będzie apclacy~ : : różnych urzęd'fl'ików. 

Ostrów. Wybór do komisyi proccrle- - Z Niemiec. Celem >dalszego pakryda 
row·{lj ustanawiającej pocl'atek: na po'\Vffiity koszt&wt po"W'St'alych wsimtek ·wnjny 2 
lc~Tliński i ostrzeswwski odby\J'y się w pl~- · .H:ererami zażąda: rząd od pairtamenłu u- · 
tek przed piofadniem i wypa.d;.y dla: oos ·chw.aleni«ł! sumy \V}'T1osz.ącej 86 miliottló'.V 
~.Y'Stnie, choć z ióry _ j2k pi-sze ,,Oaz. '. marek „tymcziaisem". Pc"Ilie'WB!Ż zmt'W'CY : 
·\~'Vl". 11 

- o zwydęstwie trn'\v-Y być riie . ociinośnych stosunków oblicza}ą dotych~a-
l~fui. , ootw'e koszłit wc~rry na 200 rni.J!onówh wiQc ,' 

Wybrani wstali w. Ul kłasie pp. Wo- „ ITJ!cle się pia:rla.ment przy-gio'i()'W1.l.ć fła &łszy 
~i Peliks i Go.rgolewski Wl~y- nclumek. l(ooiec wl:Oiny. pomdmo pomyś1'
~ z Ostrzeswwa. ftniew·kz ~ MiclQ- · sych wia®mdśc'i z. Airykil, i~c:ze w da
cłAQt, l\!laluszck ·i IY.oia~oseyńsld z KtWJR. i leldd leży przyszlości, '"i~ ~ć '. 

1 .J ..... „ .......... Di...1~ ~A. ' --~i":>· te i tai suin:ia nio wystarlcZY, tem . '. '1'11&:0 ~~tfel'l pp.! ~, V011lbV"", llaAAilM.-., 
r~· D~órski, Grabów. .~Mer'flk~ ~eł, ilil Ulki• ~~~ I@ !(amenm~ 
Ptłlld, J{_fll1f0. ~ ~„ :tiSłl~llit ~~ ~ J•t ~ 'W 

Mabo!eńsfwo polskie. 
I 

·i 
Bractwo Różańca gw. w Altenbochum. 

W n-it:d:zicfe dnia 30 pa·ździernika ab· 
&czno~ć Polacy w Oberhansen i okollcy! ch:Odlzilo tu-tea-sze bractw-o Rótarioowe Po-

Odl dnia 5 listopada ai do dnia 13 Iiisto- lek umczystość poświęcenia chcnurwi 
~ 1904 r. oob~ic się w kościele Matki Boskiej I<ćża11cowej. Serdecz:nle 
N~r. Maryi Panny w. Oberkausen Młsya dziękujemy wszystk1111 Towarzystw'Om i 
jwłqta tylko dla Polaków. Przybędą ks. Siostrom bractvra róźai.1co\\"egx.\ za '\\rzię„ 
fJńsYornłrz.e z. Poznańskiego. Począteik m~- de udiz"ah11 w rraszej uroczystości. Tak 
s~ św. w -sobote, dnia 5 11stopada 0 godz. . samo wszyst.ikim amatorom i amatorkom, 
7~ wieczorem. Damy porządek mlsY"i- o- oraz kierown.ikO''Wi teatru, za oclbgranie tak 
~i· sie przy pierw.szem kaz•mia. O jak • pięknej sztuki. Nie mniej prze\\iu<fnócz~ce. 
lła#ł.kznieiszy u'dZial U'pra.sza mu towarzystwa: św. Józefa w Altento ... 

ks. wfbry Schart&t polski duszp2.stet'2.' chum, co nam te!Z d:ość d.opomógl, ora·z 
wszystkim innym, co u..m w naszej trro

Towan.. polskicll M.rmłców w Martar. · i :czysro~i dopom~alL Takżo ks. S„ 1 
Dormsze szan. członkom, iż 'W niedzie- miefscowemu d11chawŁei1sh.vu ZJa; oabażeii~ 

tę, d~ai ~3 Iis'topa<lai o gooz~ 3 1JO vol. o'.d-. stwtl• J}Olskie i odwi-Cdzmie as. P~y~ 
będ.21:e ~tę roczne walne zebranie, ,na ktć- . tez mi n«SZ«\ ur~ redaktsr Wiar 
rem tt11St.a11ie obra!rJly rl!OM'Y zarz~d. S~ tei · ru:sa. Polski€iiQ"" g. Brei~ki r. Bochlm{ ~~ 
w;rtne s~wy \to zaJ~ctt:a. . O licwy : i Jemu za. przyclly~ dz;dati~ . 
~ wi ~d}ran1w itpr~ s~ czloniQv.·, Wsz:yis:i)(im ~łd~m,y .._. .st&~~ 
łf1U ~· J. TJ1JA-.edr ~·· p'IHr; ;!jZpltt'I"'': . ~,:allltł~. ~ 



il'o ·an:. św. Młkofaja w Stoppellheq Baa.ltotć? Ałtenessenf 8~1 Towarzystwo Gw. Płotni w Steełe 
t(t:n-0si swym cz~<dcom i wszystkim Ra- Uwtadaimfa: się szan. Rodaków. w AI- pattaie db ·wiaOOmości ezolbnkom r SlAan. •kóJJl '" ~ i dtl)f!Cy1 rt przy- ~en 4 okolicy, i'ż Tow. św. J&zdai w . Q~ it zebramie ~ie się w me-

l \;;,-zebranie ~ie si~ w p~ nie- Alteaessetn urządza. fesłmQ zat.w• polą- <hi.el~ 13 listopada c ~ 11 przed ~., 
4zj.eię dinia 1.3 rstopacfu: o godz. lYz Po pol. czan-ą z tau'1cern, w niedziele dnia 13 listo- z powodu, iż rowarzyst\\-o nasze bierze u-
~- fokału p. Brand"hofa. Na powyższe ze- pa w sali zwyklych posicd.lzei1 u pana Em- dzial 13 list. po pol. w rocznicy. Towt św. 
·ranie zapraS7,.,1. się wszystkich czkm1fifów, schcmranna. Początek o gdcfz. 4 po po.f. Marcina w Kray. Z a· r z ą, d. 
t>,o11ieważ są; \V.a'Żi11e. sprawy do załatwienia. Wstępne dla gości i cztonków 50 fen. O ... 
U;prasza. się , żeby ani iednego cz.tmka 11 ~~ liczny ooziat Rodaków upr.aisZ'army iak naj- w 18W 'Wt8C f 011111 
brakcw~lo. P.o zebraniu wydlddzi ti$Va- uµrzc&młei. Mwzyka będzi e polska. • LengendPeer. 
izyshvlo nasze na 5 rocznkę istnienia: Tow. Kumlt&t. W niedziel~ ~nia 13 !fsropad3:1 0 IU(iz. 
ś_W. Marcina w l(ray. Czlo.n:kawie winni, .·--------~------'"-----
~atbr.ać ze sobą oznaki. Prosimy też 6 u- . Bractwa Róta11ca św. w eviłnc 4 Po pot oóbed~e się w sali p. f. Sproe<lt 
:v..,riadomienie tych którzy Wiarusa Pof- dicmcJsi wszystkim Rodakom, iż z pmt..'IOOu w Lan~endreer-Dorf. ol. Kaise.rstr. 28, 
iskię!&"o" nie mailą.' ~. z~ przew. : niewykoi~enia chorągwi , nre mote się :wiec, tta który si'ł R<1dakśw z Larnigen-
. ' : od!być po'A\Vięcertie dnia 13 Ustapa&, fe.cz dneer, Werno i okoJ:icy nin±eisrem ttPrzei-

Towarz. ~łm!1. „Sokół" w Hfu-de · <f{llpiero dnła; 11 i,rudniBI. mi/ei zaprasza. 
®ri:iosi n.łnieJszem, i:ż w nioo2!i~lę 13 bm. Bractwo Rótańca św Na1 wiec przybędą móvrcy zmruejsioo-
QL'6łrodzi pierwszą zabawę zlmow" n.a sali • 111~ ,.,Zwł~ Połaków", 
U: p. Alf. Zartmao.ma, d'awni·e} 11. B~umteka, T N I 
11'.aprzedw d\vorca Berg Mlłrkisch. Począ- "'

2
reystwo t-Oteo'lne" adzi<lłl"" ~~-~f>~-~-fiti •••ł ~- ~ . Re.cldJildrause.a u , 

łcv.. o gOdz. 4 po vol. UrozrttaJocma b"u:L..ie dottost sv..ym czJonłrom, oraz wszystkim Kofo śpiewu „Hal~a w Kastrop.. 
"'#.'i sokołs~ie ćwiczeinia, dek!amacyei a w Roda!kam \\- dkolicy, iż w niedzielę 13 łisto- SmooVMemu g<Jścmmema 
k-Ońcu tBltlide. Szan. Rodaków. t R-0d:21Czki pad:a: OOlbęćf:ziie si~ na sa1i ,,~rtai Pranka" TEODOROWI SINDEROWI 
'E Horde i okolicy zapraszamy naJu1prz.ei- , posied'zooie 0 godz. 12 w połndn~e, na: któ- • ,,,, Kastrop . . 
tu.le'! t1la naszą zabawę. Tak 'Sa:mo Tow. re się 'vszyscy cztonkowLe zebrać powin- e~z.ymy _w ~m godnyc~ _Irruenm 0d'ro-
gimn., które zap~enia o<.fobra?y, i te, ni. o punktuałne stawienie się uipnaiSza w1ai szcz~scia 1 blogosla'W1enstwQ Botie:go, 
k;tóre dla bra1m adresów ich nie od'eb.tafy, lar zą d. liyda ~fogiegn or~ ~szystkiego dobrego. 
jaJk n.ajmHej zapraszamy.. ~olem. Uwap: Cz.fonikowie, którzy są, zapisani Na ~1cu ~rz~~Y: ·sz.an~Y. p~n 

W Y cf z i a. I. do Apostol~ Serca J ezusdv.regio\ 1111CJlgą ~ etXIO: Stn~er_ nfloch rz}1 e ! mech zy:i~ ! 
Tow. gimn. „Sokół" w Hombruch-Barop Lntencye, (nrodlitwy mieSięczne) oo zebra- m~. zyje! a.z Się eclro w caitem Kaistropie 
<tonosi swym druhKim, iż w nied!zielę ctnia niu 1odebrać. O liczny udztal prost tmł>i1e. Z a r z a dl. 

1 

13 b. m. posiedLJen1e o godzi. 2 po pot u: p. w„ 01e1ntczak. ·~~-H~~ł-„~~$~fł , 
•assego. Druhowie, ·bterzcie się do d!z~eła, 
4.°łteby na: zebrwniu nie brakfo żadl!leg.o So
~la, bo będą wl3.iŻne sprawy db xafatwie„ 
11ia. Po zebraniu wyn1l3Jrsz dlo sąsied:n1ich 
gill~d. Proszę więc druhów, ateby przy
. byli na ze·bra.nie. bo będ,zje zaraz po wiecu. · 
Dalej ~a;cy do pracy, bo w, zd!rowem 
c.tete, z~mwy duc.h. Czołem. 

St. Szynk.a, prze-W. 

Towarz. tw. Macłefa w Holstedlausea 
danost nmielisz.em szan. Rodialrom iż~" nie
$ielę 13 b. m. obchodzi 4 rocznicę sweco 
istnienia na: sali p. Sylwestra K.rafta, Dor- , 
s..tenerstr. 25. Nadmimtiam, iż zab.~wa -0.d
będ!z.ie s i ę zamkn'ięta. Chcą:c brać udz!ial 
w. e;ab-ar\.vic, powinni Rodocy dać się z-.a;pł
s~ n:a <:ztonków'. Goście rn~ą być wpro
"·~eni, jeżeli Q<le'brali za1)rQlsz.enle od 
<;Złdnków przed cl!a'se.UTJ!. Zarazem uprasza 
.Się wszystki.ch czł0111ków, a'ieby iak !eden 
11t1'ą,:i n~ za ba wę przybyli. Zarząd. 

· Uwap: Posied:zt>.nle ddlbędz ie się 13 
'brri. o godz. 2 po pot Uprasza: s1ę człon
'kqw, ażeby fiak nafli,czniei s~ę stawili. 

l2n. Kordek, se'kr. 

• 
V( dni11 1odnyah imienin (I listop-ada) f'&SJłamy aasze•tt ar.a„ 

Hwnemtl dyr1guitowi lpi~w• 

TEODOROWI KUHNEI, 
orH j.e~e' •j<'!a & aauemn fl~podar11owi 

TEODOROWI lUHNEI 
najuQe;&nze gyc.zenia lilihowia, HC.Qlcia, dobre.to powociz-eni&. Od. 
Pana Bog• w&.~iego j&lc aa.jlepuego. O&iępiJ <ł&l sw6j •H• ~an. 
dy.rył:ea.oi11, a.by pie84 polab c-0raz bardaie.j s'.ę oozłFijała. Na W&· 

aze imieniny WJ kt21ykujem1 z pdnaj piersi~ N u• dyry,gt i 1•· 
iptl<L.\rz aiMh żfj~ t 
Keło 4piewu „łł&rmonia" '1'aHenacheiłl.. 

s...a .... ,. l.~4•• 
h!eeu1. llia<ij 

Kład neiaieki 
(P"aa&.•ld wyrób). 

Jl••- Palll, 
HE R N·E • Neutr. 60. 

Usiap w.etola&. 

Petzeltay 

101pNarz 
umotuy lab &tuą na 
... be ,_.u.twe. 
Od.p•włe4n~ ka'llOJt w 
p~woe •uf lliołf~. 

· ZP, 1J!et1.łuadMłaćPctet.
la~f!lll norn lół'l a. 

ł'ft'zelina 

łł•ż~ca 
i r~-.i fam'lłt, . 
ra -. re\etę łem" 
w. ••Hkewra~ 

Reakllechaun - Br" 
!:.e.Ubtr•tr· nr. ~. 
SWał koleaialltf, 
._,.... ra i 

ekto• aa etałe i 

daleni• i n~ d•br\ p 
Cf poa.uh;e. • .......... „ .. 
11 ... ~ bfou. u. ar. ł4. ( 

Ohel&~ 
któr' uc11ylłiłaa p 
A.at.ftteam Cloh(}~ 
m11. W' Ltnilelłhont °' 
wo{.; o 

•· hlemak.a, 

Bacznosc ·! ! 
~ Kta ma najscykilwnt~jeey krój ? 
C"ł 
911) 

• • 

Jaia i Fr. Bł.cli~ 
....... Tłiurmstr. nr. H 

„Vą:aum oQDu.m" po ef!oie 5,20 mr. n m~cl\, 
okr\cła Mite ł białe 4',lł 111r. d.) 4,51 mr. 
1:a mie& 

Perki na paaą l,lł mr. łll&r.eliew 2 m. 
Óelkla. l:tiO mr. P1> eeuch powyźszyclt 
1prndajt tjllrn pr.zy ~biorae wi~cej ntc
eb6w, i przy umchriti11.iu. u 111Die w 4omo. 

I JetiM.i kto h~aj& .mllll~&q fleió lub dopier() 
I. przr ro~w ,feaiu na uliey. pł&<i wi~ej. JJ Kto małe u~en:y i rroaze ~Ueu, niech 

I 
apieuy ra "Be& do R6ł&'t'>fou, bo ~ewie! d1 
pł'&coje fl mrówq i aprz:edaJe tylkG gotó•'k~! p 
'So m~,o bied.ł parka •it przyda, a gdy i 

niej \Tyjd.i'lie&ł! - iddear. da liyda, Iecr; ja K 
n1e eydea mój bracie miły, bo mo,je t. ~.<i 

8 jesz63.e 11f.e Zl!Uiły, a zAtem braeie do Róże
O wl<'6&, . lt'> on rzetelny, o nie llie p1ta, a jeili 
o Je.toi taa - col W!Ug.e obładaie - to R6-

I 
żewlcsowi - koń je3z-c~e 11Se ecb\Klnie bił 11 

Rutewfc.z o1tsłlłi'y ludzl re:.etełnie, -0 tem
1 

ml}- k 
wi~ lui!>Uł w Bru<dłu i ~nic. 

laa ll@•ewłe:z. 
R o e k 1 i u g h a u 1 e n - B r ». a h, 

&:etoooaoeooooooaaooooo,oooooo1 
~~~~- z 

~j 
d..,brt.e id\CY iateres, I 
;f•ntntkuje 

•••• „ 
PanQy de lat ~ł, pe

~ia.daj~~e trocltt puac•, 
2eclt~ "'"'• rałouenia. · 
pr„,-łłae d~ ~ltapgd.lcyt 
. ,Vfinrt1.1s. Pelakteg()' w · 
:B~1t 11m, p• d łit. J„„ ...... 

· Baoanoió Bod.acy 'W Bti.ioh.u i okoltcv ! 
fi12F 1 Mn- Calk~••ita wyprzedał __.. 

obuwia ,z powodu prsi!ebadowy mego s~ładu. Zatem każdy może tanie i d·.> &re obuwie na zimę ukupić. Wszystko będzie sprnedawane po 
:r.•kupna r niżej, co uc.zyni l!J 2Q procent taniej,. Z szacunkiem 

L114Ylłk Jl11~lacz1k mistrz szewski, 
J&eekll•·a-1łaWHa·BrueL. u.lica Maryańska, 

w blizkości kościoła katolickiego - napnrndw składu obrav.ów p.Szyma..ńskieg o. 

nadzvvyczaj tanie ceny 

ul. Dworcowa (Bahnhofstr) 86. B ~ n e' narożnik Vinckesfr. 
Żądajc5e w t& dni pod i.rójne znaczki rabatowe. 

Jedyny polski interes w miejscu. 



Ir. 259. Boobam, czwartek IO-go listopada 190 . Bok 14 • 

• pismo htdowe dla Po1ak6w na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym ł ' zarobkowym 

Wychodzi codziennie z WYJatkl~m d'li poświątecwycb. 
przedplata kwartalna na poczcie l o listowych wynołi 
l mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" za.pisany Jest w cenniku pocztowYm 

W Imię Bo2e za Wiarę I Ojczyznę I 
Za lnser~ty pla~ lic ZI wieru petytowy IS fa .•• n 
012'loszema zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kta 
czest~ og~~sza. otrzyma rabat. - Liscy do „Wiar111 
Polsk1ei;ro n~lety frankować i podać w nich dokld· 

" pod :ZDakiem „t. polnisch" ar. 128. ny adres Dl:SZącego. Rekot>isów sie nie zwraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia. znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
916wlć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

polakiem, kto potomstwu swemu zniea
czvć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Wybryki nfomców w Insbruku nie ustaią. 

Jeden dzień świąteczny przyniósł' w 
sprawie inSbmckiej raiczej jesz.cze więk
sze roizjątrzienie niźli wspokojenic. Z po ... 
grzebui zabitego Pezze.yai urząd'z.ono wielką 
derrnmstracyę. a chocialż. spodmtlui nD~ zakłó
cono,, poslnwie wszech11iemieccy, Beriger 
i Stein \\-y1glosiłi ;nad.I grobem tak podbwrza-

. Ją'ce m0iw1y, iż mimo swej niefykalnościi po-
selskiej i mimOI ·w'Zlg'lę:dnoiści '\Vlladz. miej
scowych dla Niemców, sami uznali, że gr.o
zi im a!reszto-w.&nie i cz.emprędlzej umknęli 

. na dV.10rzec i do Wiednia. W ponied'zialek 
zaburze111ia: się pov;·t&rzyiy. U rządwno 
demonstracyę przed1 red'akcyą katolickiego 
dziennika „Tirn·ler Stimmen" i poczęto na
padać ,na pry\'l.-artne domy i sklep~- \Vlosikie. 

Kartel p-0Jskich robotniczych organizacyj 
zawodowych. 

laik idonoisiliśmy, wygl-0sit w Pozna
niu ks. Adamski wvklad w sprarwie związ
kó\\1 zawo-do,,-ych, wykazu'ią,c, ii Polakom 
potrzebne polskie organiza1cye zawodo\ve. 
%więzuiąc do· tego wyktadu, pisze 
,.Dziennik Ślązki" co następuje: 

,.Na Ślązku zatoż·oino jU;ż przed 15 laty 
Z\\'ią21~k \Vzajemnej Pomocy z 01~ganiza
cyą zawodową. Skt0ro teraz. \Ve Westfalii 
zało'L>onio Ziecht1oczenic ZaJ\\·odo•we 'Cl.la 
Westfalii' i Nadrenii i dalszej obczyz1ny, a 
w Boznainiu Potski Związek Za\\"od!O'wy 
dla Pl()tznal1skiego i Prus, nad!szedł bodaj 

cli czas, alżeby si~ te trzy zawodm\·e organi-
zacye po1rozumiaJty 1 jaikby \Vspólnemi sita
mi możtna zorganiz:0wać wis.z.ystkiichi pdl
skiich ro11Yotników, nietylko we wschic<lnich 
dzielnicach paf1stwa pruSlkiegc~, aJ:e i na ob
czyźnie." 

Nowe wybory do parlamentu czekają Po
laków na Górnym Ślązku. 

W BerJiinic umarł 4 bm. centrD\\ y po
seł śp. GQirke. Byl on pos.ł'em d lJ sejmu 
z okręgu kozidskoi-gtnpiczyckieg·o. i pD
stcm do parl~mentu, z którt~go okręgu, nie 
!)Oda.je „Schles. VZtg. '' 

Odbędq się więc Zl1'0\\ll na ślc.1zku 1~ od
Wóine wyb-0 ry. 

, ,Gó11nioślązak" pisał. że \V' Kozielsko
Strzeleckiem i OliwkkQ-Lublinieckiem 

1 
centrowcy o-trzymali 27 tysięcy głosów, z 

1 trch na polskie gl·osy mai przypadać 10 do 
12 tysięcy. fa!rn jest silai pol!ski.ch glosó \\'. 
\\i obu· ck ręgad1. z których poslow .-:1t ś. p. 
Gorke. nie wiadomo, '" każdiym razie na
le~y tam prz.ygotować agitacyę 111 pcdsta
:ne od·n;>bn<0ści i organizacyi narodowej. 
zeby centrn\y,:,y widzieli. że i tam tiesteś
iny, chociaiż wiasnego kan<l;ydata p.rzeprn 
Wa:dz ić nie m:Jżemy. Wyboiry należy '' ·y-

1 z~skać \V c·1.: lu rozbudzcn·ia \\ lnd!zic P<Jcz11-

cra ()d'rębnl()lści narodlo\vej. 

Telegr.amy. 
t W i e d e ń. W szechniemcy urządzili 
~ zebranie, w celu zaprotestowania prze

Ctw fakultetowi włoskilemu przy uniwersy
tecie w Insbruku. Do posłów niemdeckich 
wrstósowali żądanie, aby stanęli na stano
IVtsku, że Wfosi żadnego uniwersytetu 
Włoskiego otrzymać nie powinni. 
. . P r a g a. Czescy posłowie · posłali w 
~lIIli;:niu swej partyi włoskim studentom w 
nsbruku taki telegram: W walce przechv 

naszemu wspólnettnu wrogowi wyrażamy 
panom: naszą sympatyę i potępiamy jak 
najsurowiej niemieckiego ducha niez&ody. 

Pa r y ż. Komisya odnośna izby, u
chwaliła 9 głosami przeciw 2, aby przy
zwolić na wytoczenie postępowania sądo
wego przeciw posłowi Syvetonowi zaspo
lkzkowanie ministra wojny Andre'go. 

L o n dy n. T eJegrafują do Londfnu, 
iż 30 tysięcy Moskali wtargnęło do Korei 
pod dowództwem Jenerała Liniewicza. 
Plan ten istnial już OO.dawna, tylko z Ja
kichś nieznanych powodów wykoname ie
go odroczono aż do chwili cł:tecnej. 

Amsterdam. Tutaj zapalił się 
kościół katolicki Najsł. Serca Jezusowego. 
Powstał pożar przez to, że kocioł z oło
wiem roztopionym, zatrudnieni na dachu 
blachnierze obalili przez nieostróżność. 
Pożar prędko się rozszenył i zniszczył1 ca
ły kościół. Skarbiec kościelny ocalono. 
Wieża zawallł'a się. Z ludzi nikt szkooy 
nie r-oniósł. 

Polacy ·na obczyźnie. 
Z obczyzny. Sz.a1mnY1ia. Redaik!cyo ! 

Da.wino naszemu kochmemui „Wiaruso'\vi" 
który tak sziczerze i otwarcie /br.on~ nas 
wychodźców, nic nie naprsarem, bo j.ako 
,.Oble'ciŚ\\ria1",. raz tu, dirugii raz tam by
wam. -

To\\ a1ayst,,·a polskie bardzo pod nie
którymi względami btądzą~ ~O tem jed'na
lko\\·iOŻ aiby dmki towarzyst\va poisk:ego 
w niemieckiej <lrukarni· bytyi wykonyrwa1:1e, 
to zapewne n~kt j.eszczc ·nie slysza1l, bo 
\Viadomo, że one straisznne b'!~nie po pol
sku drukują. Jeżeli się gam i. iż. gdiz1ieś to
warz.ystwlO ,dało ,ogłoszenie 1wtz1ględem ma
jówki· do- giaizety niemieckieL „ to nie mniej 
sta!Ilowczo potępić należy tmvarzystwo, 
'którngo prlQgramy wstatyi wyikonaine w 
niemfockiei drnkaim1, gU•zie ani po1ęda1 o 
o mio1v;:iie polskiej nie mają. 
Dziwi mnie, że zarząd' nie wstydził się na 
zabawi·e rozdawać pro.gramów, które niern
cy drukowaJi i to1 tak. iż trzeba się d1lugo 
namyślać ahy być z nich mądrym. Program 
\\ ·spomni1amy dołączaim, po pierwsze. ku 
rnz.weseleniui czytJdnika w tych cięż:kich 
czasach, a· po· drug.ie a'by inne. towa
rzyst\va ten smutny przyklad wzięty pG'd 
mzwagę. Jest to rzecz trn .chę spóźniona, 
lecz 1i.a:k ju(l. \\ spomnita~em, byłem caily czas 
w pod1ró•ży. 

Obleciświat. 
(Program. o którym 1110 \va, zamie

szczamy pod rubryką ,,Wesoły kąc ik". 
Mamjn ·nadzieję , iż po r.az \\ tóry tab przy
pa.ct eik 10 \Yemu towarzyst\\ u się nie zdarzy. 
Red.) 

Oberhause·n. Od niedzieli {).dpra\\ iajq 
tu ksiQża Jankie\\·icz i Nowaik JV\isyQ dla 
PDlaków. Rodaczki i Rodacy licznie się 
.zibi e rają. Zachęcić tylko mogę Rodakó\Y z 
c a~ej okolicy do licznego udziału, a zapl::
wne nie p·ożalu.ią teg•o. bo pokrzepią sw4 
duszę sf.o\vern Bo'iem w iGZYikUi ojców wy
g fo SZ()UJ cm. 

Błum~nthal w Iia.nm\ crskkrn. Spra
,, .ozdanie z czynności towarzyst\va pol
sko1-katolick1iego .Sobieski" \\ Blume11thal11 
od dnia 17 ){\\ ietnia r. 1904 aż do dlnfo 30 
października 1r. 1904. Posied'zeń odbyto 
towarzystwo 13 zwyczaj11y,ch. Tow111rzy
stW1J1 wtem pól"roku zamó\Yiloj ed:ną Mszę 
św. na1 intencyę tmrnrzystwa. Urządziliś-
my też rnaió\\ lkę, \\ 1ie1czorek i zabawę z 
teatrem amatorsk;m. Członków jest 48. 
DDchM \\ j1noosil 121 rn. 85 f., .rozchód· 194 
mr. 3 fen. W kasie Jest 192 rnr. 31 ien. Za
rząd to"-arzystwa składa s;ę z następ11ją-

cych cztonkó\\.: Alojzy Prokop, przJe.\\"., 
BronisfaWI Machnik, za-st., Walenty Dąbro
w1słd, sekr., Stanisl.aw Konieczny, zast., 
Roman Zieleziński, kasyełi, Stanislaw Ka
miński zast., fani Czempisz, b'ibl'.otekarz, 
Antoni: LattnJperski, zast., Józef Pastuiszak, 
chorąży, Wladysfaw Konieczny, zast., Sta
nislaw Karrczmarek i Frainciszek Kraska 
asystentami' ch'orąigwi; Jan ~rnska i Woj
ciech Zaremba rewizor<nvie kasy. 

Z air z ą d. 

Hattingen. Pienvsze zebranie na nm\-o 
do życia p()1Wota11ego TQ\v. śvl. Stanisia~ 
wiai w Wełper odbylo się ·w ubiegtą nie
dzielę w łfattilngen1 na sali p. Steffen (Deut
sches ttaus) przy ul. ttaegers~r. Zebranie 
było banfz10. ożywrone. Mamy nad'ziedę. że 
towarz.ystv.·.o nasze pomimo' tru<lności 
WZ\\"Uać się będzie. Tnszymy sobie, że 
rndacy nas na1 przyszlem poisiedzeniu li'cz
nie ocłwied\zą. Po'sie<lrzenie o<lbędzie się 
20 lis bo pada() pół d-0 czwartej w· wyżej v;y 
mieni()nei 1sali. Będą ważne sprawy <Jma
·w:ame, prócz tego będą odczyty i odlpo
wiedzi nai pytania. Na· czfonków z.apisalo 
się 19 Rodaków a nie \Yątpimy, że liczba ta 
się z czasem Pomnoży. Do ty'tnczaso \\'ego 
Z'.arząd'll! naJeżą: Marcin Ratajczak\ prze
wodniczący; Antoni Krzekotowski, sekre
tarz; Marcin Tyczewski, skarbn'ik; W lad'. 
Naskręckii, bibliotekarz. Rodacy, lączmy 
się \\' tO\\ a:rzystwa, by pielęgnować cn(}ty 
polsk~e i kałtolickie. A. l(. 

O czynności Koła polskie vo 
w parla'mencie niemieckim 
refero\\ at na· wiecu odbytym w ruie 'dzielę 
w Tornniui obszernie i treści\\·ie posel 
Brejski. 

Mm\1ca scharrnkteryz<Y\\'ał na "stępie 
pracę w łonie Kota· p-0lskiego, która wyma
ga \\„spólnej d!Zliałalności posłów polskich, 
aJ w~ęc dziiatailności, opartej na w.zaijemnem 
pomzu1miewaniu się posłów pollsikich, we 
\\ szystkich sprawach, mających dlobro spo 
l'ecze6stwa polskiego na \YZględzie. Z ko
tei przeszedł na, ze\vinętrzną dzialal111ość 
K·Ofa' polskiego w 111iemieckich ciałach ttsta
w10daiwcz•ych. Podniósł, że K.ot•Ot polsk:'.e., 
lic :z~ce obecnie ·W parlamencie 16 przedsta
wicieli , ro'bito, co w obecnych w1arunkath 
i akolicznościarch przy małej liczbie cz.lon
kó\\1 bylo m-0żliW'e. Stawiato więc roz
maite wnioskii, dotyczące spraw naro<lo
v;ych , relig1ijnych\, zar-0bkcywych, przede
wszystkiem zaś robo,tniczych. 

Przy wnioskach , mających ·dobro ro
botnika na WZ!ględizie, okarzato tyle sierc.a. 
że pomijając poszczególllle ni·emieckie 
stronnictwa, Z'\\niaszcza centro\\'CÓ\V„ r:tó
rym to s!c;- za wiele wydaw.alo, :nawet nie
które polskie d'Zienniki ganily tę rzel\lomo 
przesadJlCł! piecwlo\\ Hość ](olai polskiego 
dla riobotnikćl'\v. Wnioski Keta polskiego 
nic dostały się pod ·obrady z winy stron
nictw niemieckich , które odłożyły ie do 
chiwili uchw3ilenia etatu•, to icst zcsta'\Y;c
ni.a wydatków rna no:stępny roik. 2c zaś 
etat skofJczyt się dopiero na krótk-0 p.rzed 
c·drnczemiem parłamentu. więc chqc nie 
chcąc będzie mogto Kolo· polskie ze S\\ ymi 
\\'nioskami wystąpić najrychlej \\' listo·pa
d'zie, z chw;:,1ą ponow1nego zebrania· się par
lamentll. 

Pont.ima to miat-0 Kolo P nlskic dużo 
c'kaz yi do \\·ystępowania w obronie spra~w 
p•olskich. Przy pierwszem czytaniu etatu 
wystąpił posel dr. Skarżyfrski z gorącym 
pro testem przeciwko systemowi pruskiemu 
i hakatyzmO\Yi, kt órych dz1'. alalność sprze
ciwia si ę wprost wszelkim p.ojęciom o 
zdro\\ ei cywilizacyi. Odpo ' iedzi z la\\ 

rządlowyich nai ro druizg<J.cące oskairzenie 
nie usilyszano. Było ono może za dobittne 
ażeby mo:żrra' było w ogóle roś odlpol\vie~ 
dzieć. 

Przy <i!rugiem czytaniu etatu spraw 
,,~ewn. poseł Korfanty fialro reprez1!11tamt 
ludu pollskiego z Górnego Slązka przedsta
\\Jiał W1 }a!s.kra\\''Y"ch barwach ucisk tegoż 
luldu, Z'Wllaszcza robotników. pio!skich, a 
występow.at z godnością i taktem, t~. że 
wystąpieniat jego zyskal'y pokla~ w calem 
po}slkiem spolecze11stwie:. 

Poset Kułerski mówił: o sziko1nict\\i!e, 
o lekarzaich karowych, o inwalidach itp., 
pose.ł ChrzancYw1sku smagat nliemiłosiemie 
są<li0vlnictwo pmski·e z: powodu naganki na 
re'Claktoró\V' polskich i na piosenki polskie. 

Od.y poseł Chrza!nows.ki od'c.zytaił w 
sejmie niektóre pioSienki w ttomaczeniu 
niern\eickiem, posfowie niemiec.kichl stron
nictw1 nfo mo·gli się nad1zisvić, jak md:ina 
byto te pioiselllki uważać za wrt0·gfo ula p.a11 
stwa, kasować śpiewniczki i skazywać re
daktmóJW' polskrch na kary pienliężne i wię
z.ietniai. Pewie1r11 posel niemiecki, sam wyż
•szy sędzia, gdy mu przedłożono akta' z 
pr<}cesów .odnośnych, zawol.ai/: Tu mój 
rozum się ko11czy. 

P<Jlseł hr. Mielżyński piętnowa!f halk:a
tyzm woiskoiwy, który robotnikó\V\, zatru
dnionych przy wl()(isku uznał za n·iebezpie
czn.ych dfa tego, że nale.żelii <llo1 Towarzy
stwa polskiego. Pose.t ks. dr. Ja:żd'.żewski 
potykał się dv.ielnie z ministrem poczt 
Kradkiem, który z pomocą parlamentu Za'

mi·erz.aJt z,aprto\\na.dzić ,,ostma'rkenculagi" 
dla urzęd1I1ikÓ'W' wcztowych. O sz,ykau1iad1 
z adresami pol'sk~mi mów il o'bok ks. J aż
dż.ewskiego poseł K.rz.ymiński. 

Poset Brcjs'ki objaśnia! upośle.d!z.ainie 
ludzij polskiich starających się o rentę i 
ttd:Oi\.V{)'Clnil toi ministro'\d powątpiewające
mu 0 1 tern, na1 przykla1dach z powiatu sta1ro
gardlzikiego. 

P-0sel Czarliński schfostal niemitosier
nue antysemitę Bockla, który wybrany po
słem ina Ozluchów-Złotó\v, dom.aigat się 
woliska dlai Czluchowa, żeby tan1 Polacy 
nie zje,dJJ:i Niemcó'\V. Posel Czarliński uicl-0-
\\'\Q·d'nił temu Panu, że licho znra1 swój .ofktręg, 
skoroi nie wiei, że w Człuchowie Polalków 
chyba 111ai leka1rstwo szukać można. 

Przy inłeJ1pelacyach, sta\vi.aanr,ch przez 
inne str-onnictwa·, zabierali często glfos po
słowie pol'sicy. Przy oma\vianiu ·choroby 
roba'ków w·śród< górni1ków rna1d're11.skkh pol
skich we Westfalii wzliąl pose1t Brejsku \V 

obronę robotników p·olskich. Płosel K:ufer
~i1 przy oma\vianiu inte1rpelacyi o przymu
sowem ś'viad'czen;u podniósl. że chlopcai z 
jego drukarni trzymano 6 tygodJnli we wię
zieniu, aZt2:by wymusić na nim zdrndę pi
sarza pewnego artykułu. Poseł dr. Antloni 
Chlapo1\V-ski przemawiał pr,,y uzaisadnianiu 
rinterpelacyi, dotyczącej przymusowetgo za
bezpi1eczemliai maństróvv. 

Poseł Brejski przema\Yial przy intcr
pelacyi, dotyc'zącej pra\v k-0rporacyjnych 
dla zawodowych stowarzysze11 robotni
-czych, domagających się ze względów 

sluszności i spra.wicdliwości st<Y\Vtl. rzy
szc11 organizacyjnych dla robotników. rol
nilczych. Wystąpił też energicznie prze
ciw projektov."i do prawa, ma~ąceigo. u~ua
cać robotnikom rolniczym prawlO swoho<ly 
przy zmianie pracodawcy. Chciat p.oset 
Brejski wystąpić także plrzeciwko sprze
daży i zamykaniu mni"C.jszych kopali'1 "e 
Westfali1, ale go o<lcięto od gt<Jsu - sto
\\·em. poslo\vic praco\\ ali W• parfamencie, 
ile mogli i jak mogli. 

Mów·ca zakończył wezwaniem do pra
cy, 111ad OŚ\\ iatą. do trzeźw1ości i oszczę
dności. Prac-a w domu nad1 pcd·niesicniem 
S}}Oleczeflstwa; jest daleko don : ośiejsza niż 
pra-ca '' B(! ri:n:e a i lX)sto\\ ie, opierają..:: się 



na spókcz 1iSL\ ie zxlrowem moralnie,. 
oś\vie..:.onem i z.amożnem lat\\~i.iejsze będą 
mieli za:cta~nie ,,. parlamencie i z większym 
plonem będą wracałi do domu. 

Z kolei przema\\ ial posel p. Czarlil1ski 
o <lziafalności K:ota Polskiego \\' ·sejmie. 
Ponieważ czas 1na-glil, sprawi! się krótko, 
rozwiódlszy się Jedyuie na<l antn)()lską u
stawą ikołoni22.:cyjną, zabraniającą tw,orze
nie osa1d.' polskich. Oś\·dadczyt, że ustawa 
ta wykracza przeciw prawtt i sprawie-dl[
:\\; ości i - przeciw koostytucyi. 

W toku dyskusyi podniósł redaktor p. 
Kowalski, że i jego za przedruk znaneu IX·O
seriki .,Gdzie dom jest mój" ks·z.ano na: 100 
mairek ·kary a prokurator \\iniósl nawet o 
6 miesięcy więzienia. 

Poseł p. Czarliński sta\\ 1it wniosek, 
ażeby w przyszłości pclicya kobiet nie w.r
da·latai ze sali. J eicli bowiem rrai sacyaili
stycznych zebraniach są, kobiety„ czemu i 
na palski·ch być nie madą. Kobiety prncu)ą 
w rozmaitych zawodach, jak mę.żczyz.ni. 
po"·inny mieć' wi·ęc te same pra\va. ·Po
part ten wniosek poset p. Breiski. 

Zabierali jeszcze glos pano1wie Mirec
ki, Patka i posel Brejski, nawrnlując go
rąco do popierania'. z.wią:drn ·zawodaw1ego 
w Bochum. · 

Przew"'odniczący po<lzię'.kowa·w1szy po-
słom zai przemmvieniia i \\"zi.niósłszy okrzy
ki na ich c'Ześć ·zamkmt:1.ł posiedzenie o 7 
gia<lzinie. Przebieg wiecai byl podniosły. 

\ 

Polka 
w rodzinie i w sp-0łecz.e1istwie. 

Mo1wa pani d'rowej Zofii Sta1siifl'skiej wyiglo 
s.z.ona: na wiecu ko~biet w P.aZ!na1n~u. 

Coraz. si'lnieJ i boleśniei ścieśniają się 
·w ięzy, któremi nas .dio ryid~wanu prus

kiego przykuto zaborcy. 
Z poręczomych królewskiem slo\\"em 

WIObnośdi Z10staly zaledwie szmaty,, fe.cz 
i te silai przemocy w strzępy ju.Z mztdziera. 
Z rnzlegtcgo kraju piastowych oraczy 
pierzchl spokój i słuchać tylko, jak .cios 
!Zia ciosem rozbija ich dzieto wiekowe. 

O biedny ty Ju.du pol'ski, sądzil1eś, że 
ci nic n1ie za-graża. boś spelnial wszelkie 
państwowe obowiązki! .Krwią, tw1otlą zle
wateś pofa Dyplu, Królowiogrodiu, Sechunu. 
W6wx:z.a:s ci m~rwy pobu<l:zaioo! pieśnią ,,Je
sz·cze nie z·ginęła", a tyś w upojeniu' rzu-
1cait się w wir wailki, l}05więc.a:t życie i 1k10-

.śc'i ·rozsiewał na1 boi1sika!ch dla ch'\valy pru
sldej ! 

A jakaż ci-ę za to spotk™a naigrodCl!? 
~ nagrodę sprawiQno ci hairce bez: koń
.ca;. Nie c:tość waJUd kulturnei, tej· mamej 
:zachdam.ki 10derwainiai naszej d'usz:y od e
poki piotrowej; nie dość prarwa: bankyJ
neg10', macą które~o 40.000 Pol~ków bez
JW!zlgiędnie po zagrani'czne w.yrzucono· slu
py; nie '<lloiść germa1l1.i·ziowanlia nas21ej bie
dnej d·ziart\vy11 zniesienia jęz.ylka inaszegio1 w 
szkofa.ch i urzęd'ach; nie diość u·s.uwania 
:\V'szetkiego .polskieg-0· w'spótz.awodmktwa 
B1!al poru spoleczoo-ekonomiczn'em; nie dlość 
tyioh przemian naz.w naszych miast i wiio
sek; nie ·dJolść tych nęcących darów, bo po
daiw.am.y nam kielich goryczy ueszic:ze nie 
przelany. Jeszcze nie Z'a?s.tygto mwc pra
wo osa-dn.i:cze, a już. z z.apasu po nowe się
gają dllal nas ogrnni·czenia. .Każda jurtrzen
kai to zwi:a:stun1lrn nowych utrapień, smut
ków1 i ból6w. 

Lea na cóż ·skargi? Czyż w obec ta
kiego potożenria w odrętwieniu duchlowem 
i z poddaniem się czekać mamy 1kioacai tego 
dziejowego dramatu? OzW, wyrzec nam 
s'.Ję wszelkich nadzid, skoro naród czY1111em 
daje siwej żywotoości świa&ctwlo? 

O nie! ponieśliśmy ofiarę z krwi i 
mienfa, Iec·z nie ztożyliśmy ofaury z. '<i1U1cha, 
nie wyrzekliśmy się swe.go histo1ryczne!go 
poslairuntctwa, swej wiekowef traidycyi, 
swych narodlowych i-cLealów, 'bo tych się 
nigdy nie wyrzeczemy. W ręku naszem 
zwycięstwo lu.b zaglada. Wyclrow1!.lijąc 
mtode pokolenie, \.V'ychowuiiettny na:ród, a 
naJródl to my wszyscy, to icaily ~ud! polski, 
OO \Vi-eczmie jaJk roślina! Się odradza, ·co roz
wij1a1 się il r'OZ'kwita na żyznej gtebie a; ·Wię
dnie i umiera, gdy mu sok<lw żY'WO'tnic:h 
zabraknie. 

Niestety! ina naszej glebie. chw1a!stów 
jeszcze pełno; trzeibai wief'e pra!Cy i tm
dówi~ by wykorzeR1ić rzlo, które nas niszc·zy 
i mbija. 

J eiżeli spot~amy stę w; czasach u.pad
ku n~z.eigo z tylu wyrodnymi synarmi, je
żefi sprawd!xil}'I się prorocze słowta Skargi 
oo oo prz}'iczyn naszej niewoH, to winą te
mUI poniekąd ówczesne kobiety. Ooo nie 
ukochaly tel w'iełkiej i wspooi.alej tradycyj 
diz~wel, dne zatarły óumę i godlndść ina-

rodbw-ą w sobie ł w dziecladt s~ 

v;ydłGwa.niem lub .gorsząc}im przykładem. 
One wyslaly w m1iiwa.żniejszych ch~ilach 
na: aren~ życia politycznego z swrh <lo~ 
mo-wy::h zagród arlekinów i kar.łów, z.diraj
ców i niedołęgów, zamiast lu<lz'i rczsądku 
i cr;oty. 

Szfachetne, pełne pośw.:ęccf1 poryt\YY 
późniejszy-eh pokole{1 byly niejako ooku
piem blęd'6w' m:rod'awych. Od tego też 
czasu wzma1ga się poczucie prawdz\vej 
mifoś 'i ojczyziny i rośnie '· miarę zrozu
micinia! ob0'\v1iązku. 

Odkupienie rozpo~zęlo się! Trzeba 
nam dalszych czyn6w, by ten rnatefyal ży
cio,,·ego pali\\·a, którym nam Polkom p-o-d
sycać trzeba plomień narodo·wego znicza, 
byt pelen sily i energii, jaik ha czysty i 
doskonaily. Zabierzmy się sumi·ennie 'i z 
zapalcm do te-go ważnego zadania', p11a·ct1i
my nad sobą, nad naszą poprawą i u1do
skoJTalenie111 i pamiętajmy, że kto chce 
serca 10t\\rierać Indzkie. ten klucz do nich 
posiąść powinien! Do jakżeż można z za
paitem i cieptem ponczać i zachęcać do 
rzeczy, które są obce. 

Czyż mog1ybyśmy przelać w dz'ieci 
uczude mit-ości ojczyzny, gdyby obojętne 
nam byiy spra\\·y narndowe? gdyibyśmy 
dla 1oiczyzny nic poświQcić :nie ·chciały? 

Miluiąc kraj i wszystko COi swd;skie, 
ukochajmy nasz język, naszą n"'co\vę ojczy
stą. Ona w swe.j nieskala111ej szacie j:ak 
dź-więk lutni zlotostrój poi n1as czarem w 
nieskończoność. 

Nie przypuszczarm, aby dzlisia1i znaleźć 
się jeszcze mogly taikiie P-0Lki, którym.by 
dźwięk obcej lutni by! milszym. 

Kvo PDlniża nasz język ojczysty ten 
zmazuje z czoła S\Vą cechę polslmści. ~1 · te
go id ·~a narodowa zamarła. 

Dumne są inne narody, czy to Fram1cu
zĄ czy An1glicy, że ich jęz.yk \V każdym 
.krze\vi się mkątku i P·O caitym wz.szerza 
się świecie. 

A my P-01acy mieri:byśmy .poniżać swą 
~nowę ·ojczystą? Czyż -01t1a; biedniejsza 'Od 
inny.eh? Czyż mimvą n'1'sz.ą nie moż,emy 
wyrazić każdego dr.gn.ienia myśli? 

Potrzebną 'jest w życiu znajomość ob
cych języków', lecz 01ne niech będą <lla nas 
wyrazem kionifeczniosci, nigdy zaś -0<l.l<iźwię-
1riem duszy i serca. 

Nasz język przedewsz:ystkiem ! Nie 
Jrnlajmy g-0 obceml wyrazami, nie ułatwiaj
my WYt11an:xfmvienia, nie ·germa.niz;uJmyi się 
same! 

Z miłością clio języka polącztmy \i mi
lość d'OI histaryi naszej; iu'ż niestety zacziy
na I1'21m ona.i Qibouętnieć. N.iiejedna z. nas tyl'
k.o poibieżmie i:nar dzie-je ojczyste. Czyiż g"O
!dzi naim się tak poistę)!ować? 

ttistoryai na·szego narodw to trndycya 
oo·sza ta świętaść nasza, to najważniejsze 
·OOkttmenty nasze, ,gdlzie przez <llugie wie
:ld naszego bytu na1rod:owegu pr.zesurwa się 
iz.k~tai. nić ~n1oty, bojaźni Bo.żej, męst\\iai i 
POS\Vlięcema. 

Twx)lrem przesztośd n:aiszej to \Vlspa
niaJ'e piśmreruni·ctwo, które \VI poezyi i ·pro
zie I'OZ'IliOSi• ch\Valę polskiego imienia. W 
ni.em ddzwierdedlai się 'd'wsza nia111odu ono 
silą nalszą ±ywiotnią. ' 

Szaoo\v1ne WiecowniczJd ! J eżelb z 
upod'obłainiem pieścimy się widokiem por
tretów naszych ·zmarłych rodzi·cówi dziia
dów i prnodlków, Jeżeli drogą n~~JJ jest 
kal~dia, najmn:iejsza J.J10i nich pamiątka je
ż~li tych wsziystki1ch rio<dzhLnych świębości 
IIl1 ~e. zaun;<enity;byśmyi na obce, na\ve-L pięk
n~e1sze cdi naszych, to jakżeż. miaty1byśmy 
się ~~rzeć swych pamiątek n<ł1rocfi01w:y1ch, 
czyz me bytoby tio hańbą, i zaprnań
stwem? ! 

Bądźmy sobą, posiadajmy dumę i am
bkyę 1narod:awą. Jeiżeli ią<lamy, by nas 
sz.aifliowano, powinnyśmy się same szano
wać! 

W zwzumiemiu obo\viązków, wyni
~dych z smwuncgo na:sizegio polaże:nLa1 umi
łudmy \\1szystko, oo pioislkie 1i pracuj"m'.y niad 
sobą, a:by g-0dnie w -0bec dzieci i całego 
społecze1\stwa spełnić S\.Ye z.adaniD. 

Jeżeli dlziś wichry przeciwne na:szą ło~ 
dzią szamocą, to l1!łezadlugo zerwać s!.ę 
mogą burze, które miotać będą przyszllem 
poJwlenfom i zmiotą ie, jeżelU nie \VSkaJie
my naszym dlzieciom, tym 1przyszlym ster
nikorruua·rodu, jak lodzią kiero\\nać, jaką do 
przystani idą.żyć drogą. 

Wam, trzeba kobi·etam, wytworzyć 
ludzb <lzii-elnych, odrodwnych o sil'nych 
1cha-rakternch ! 

1',Wielkiego crowieka matką musiała 
1być \v1iełka kobieta''. powiada poieta frain
cuskl Lama.mine. Miarą wartości' ,n:aiszej 
będą ·dzieci nasze. Jakiem uczuciem je 
oZy'wfn:ny, jakim pancerzem je uroroitrny, 
oo jajkich i<l'.ea~6w i czyn6wl natchniemy, 
tacy" z rn~h będą obywatele! 

Dusza dzłecka, to kmszec surow1y, z 
które.go umiejętna ręk3J matczyna wyrneź
bić powJn.na petną nadziei istDte t.'a przy
szłość. 

Szcześłiwą się czujesz jako matka, ale 
czyż ciebie lęk nie ogarnia, gdy myśl:t wni
kasz Wl przyszlość swego dziecka? A jed
nak. jego przyszl-Ość w części od ciebie za
wlista. Zajmij się d·zieciną nie ,jak zab~1\\1ką, 
która ci przyjemność spraiwia, lecz jak 
wiotkiem drzew1k:iem1 które jeszcze naigi
nać możesz, ale zarazem podpierać musisz. 

Naigina.i je. umiejętnie w miarę roz.\v1oju, 
a pad.pory st\Yórz z miłości d·O' Boiga i .oj
czyzny! 

Nuć mu te proste, a taik nro;::ze pio
senki, które oby byly najmilszem jego ml'-01-
dości wspomnieniem. 

\V śród dzisi·eliszeg·o potkolenfa pieśl1 
poPska zaczyina zamierać. Przechmw1jq 
się jes:Zicze piosenki, ale zaz\V;yczai bez 1rna
rcdoweig01 i:i,od!kladu, racz1ej pieśm.i c1kohcz-

1nościowe, hymnó'w zaś narodmvych i tych 
rzewnych, wstrząsających dumek prawie 
nie zn3!my. A przecież w tych pieśniaich 
i()diBiiai się cafa przeszl·ość, żal ,r n.wd'zieja. 
Ile ona rozkoszy sprawić może, spytajcie 
.naszych braci, co rozproszeni po szern
kiem świe.cie w ·doli l~b niedoli j~ sobi~~ nu
-cą. Pieśl1 polska tączy i.oh -duchO\VIQi z ma
cierzą. przenosi nad ukc1c'h8Jne brz.e,gi War
ty, Wisły, Niemna, Bugu 1i Sarni i koi tę
skin1otę za' krajem. 

A więc <l!źwięcz pieśni polska.J jrnż na 
ustach d'Ziedny, ro1Jbudzaj drzemiące in
stynkty rodzime, porywaj c:z.a:re:m sto\\la i 
treści a rozbrzmie.wai chwaJą naszych kró
ló\'i1 -i bohaterów. 

Co pieśfl nie .dloś·piewa , d'umlrn nlie dio
nuci, ty ma1tko żyWem dopiQ.wfiedz słoiwcnn 
i utrwal na: wieki to, co r<>zbudza:sz w 'du
szy dzi:ecka. Takim za!datkiem nl3.rmdbwe
go dep.fa1 zagrzcune dzie'Cko iurż śmielej 
\v1krnczać będzie w zimne praigi s:cko1ne. 
Zimne mówię. ho jakież inaczeu je naJzwiać, 
skO'ro mdizimeg:o depta1 tam 1nire ma skr0ro 
każdy lączmi,k między rodlzin;ą a szik,~1tą z.er
wanY,, sk-01roi szkoly za'<l!ainiem wymazanie 
z serc dziecięcy.eh wszelkie/gio u:cz;ucia pol
skości! Mroźno i zimioo dla pojęć i żąda.li 
narszych w tej obecnef szkio!Je ! 

TW'{)ljem więc matko za1ct:anfom ogrz:e
wać tę <l'uchowo s1kostnia~ą dzfocinę ! 
Ch\.vytaiJ za elemienita1rz: i u·cz ·codzieinnie 
czytać i pisać pa polsku. Nieieihaa dę nic 
nie zraża, nic odi tego ·najświętsze:g·O' n•i•.e od
wieid'zrie obowiązku, bo to święta PQi\vi:n
indŚć twaia, z której w 100\e.c c/3Jlegu narl{)ldU 
11daisz obrachunek! 

Nie wystarcZ'a kreśleni·e liter, nie wy
sta1rcza sktadanie. wyraz.ó'w1, bo twoje 
d~ieclka musi płynni·e czytać i bez. blędu 
prsać ! Cz.y chcecie się doczekać, by dzie
d wasze, gdy ich lo:sy w cra.Jekie zapędzą 
strony, niemieckie dio1 was pisały listy lub 
niemiecldemi litery kreśIUy dziwolągi 'któ-
rych Illikt odcyfrować n:e umie? ' 

N'1fd diz.i ećm~ pracować trzeba la ta ca
le, a gdy odb.horą prawdziwie polskie .w.y
chO'warnie, ·wów.c.za,s mlio1dzież dloiraista1iąca 
ctcić będz.iie naJr{)łdiowe ideały, nie będlzie 
mvażial.a ·skarbów i pamiątek polskich za 
fachman sta1rgany, którym pomiatać w1atnio. 

łCifu! ~Y nastąpi.) 

Z wojny rosyjskojapońskiej. 
Kome111da.rnt aml!ii p{)<l Portem Artura 

donosi, że prawai kolumna: i część śmd.lko
wej wrmii zdQoyly i obsaidzily dnia 30 zm. 
wiecz.ór górną cz.ęść f·artów Tungll'szan, 
E-rlu~igsz.an:, Tu1nk:i;koenszart\, oraz zniszc:z:y
~Y k1łka1 b:°cznych szańiców. Druga część 
s~ko"W: eJ kolumny, pomimo gwaltow.rre.go 
10grnai 1meprzyjacielskiejgo zaataikowala o 
goo'zinie 2 \\ii nocy fort ~łożony miedzy 
Pa:ufol(1fgsza:nem i Tokioszarnem i zajęla 
go. I(o-syrunie usitowali odeb.raić te~ fort. W 
forcie znal1eZ1iono 3 d'z.iafa potne, 2 maszy-
1nowe, wiele przyborów wojskowych i 30 
trupów rosyjski-eh. LeWaI kolumna zajęla 
fort Kobuyama:, potożony na wschód' od 
TurllkikoanszaJnu. Dniiai 31 zm. zaia:taikmv:ali 
J a.pończycy ogniem z. -dział okrętowych ro
syi}s'kie ctOiki w Porcie Artuira; japońskie 
pociski ugodzily ki'lkakrotnie rosyJską ka
-noni·erkę „GiljaJk", a zatop!lty 2 pairowice. 
Dn;a 1 li"Stopada zatopili J aipończycy w za
chOlcfinieJ części 1p0rtu dwa parowd~, ka~
dy pojemności 3500 ton, a 2 bm. ~eden pa
rowiec objętości około 3000 ton. 

Dcini:osłość tej urz ędiowed wiad0n1lości 
ma osłabić następujący telegram: 

Oblega(iący zauważyli dwukrotnfo bar 
dzo isiłne wybuchy prochu w twiel1Cllxy, 
prawidopodbbni·e W1 prochoWltlliach. Dnia 
3 bm. w poł.udn5 e otwor~ylE J aporrc:z:yc y 
·,~"a:ltowny dgień z dzia.ł okrętowych na 

doki i inne wschodnie części porhr. W: r 
ce pa godzinie 12 w polu<lnie wybuch{ ta 
pożar, który trwal do godziny 4 rano. 

R{):s. Ag. telegr. d·onosi z Mukdemu l}J 

<latą 5 bm.: 30,000 Chińczyków, zbiegły 
przed Japończykami, przybyło tu 
Wszystkie m'.ejscowości w obrębie fa:D\!1 
ski ej sfery ciperncyjnej są 'doszczętnie sp~ 
stos:zonei. Liczba zbie,głei lu:dlnośd tubr 
czeii mśnic; żali się ona, że .jest wyst.a,\i 
na na nędzę, glód i zimno. 

Gerl'~ral .Ku11opatkrn te1egrafow.a:ł <iTI 

5 b. m. 
Dnia 3 bm. napadli Chunchuzi· w o:l'.ie. 

glc,ści 2 kilometrów ·o<l. stacyi Duńnsiuszan, 
k{)lei wschodniiO-chińskiej nai rosyj.Skieg( 
komisarz.a WtolisiklowegO\, padputkown1ik 
generallnego sztabu· Bogdanowa, któ~ 
wraz z kwryerem i 2 Uuma:czami. ()d'byw~ 
podróż i1nforrnacyjną, da Mongolii. B~. 
·dainowa wz·ięto do '11iewo'1i, 1 tlumacza za. 
bito. Wysłana w pościg lmnnka rnsyjsk 
z.nalaiZi!a zwlciki Bcigdanowa, kuryera 
<lru1gie1go tlmnaicza. 9chwytano 2 Ch1111. 
chtLizów. Zwtokl przewieziono ido Char. 
bin.~1.1. Zarząidlz,cmro śledztwo celem wyszu: 
kainia sprawcórw morderstw.a. 

Cala fl.ota. rosyjska z 2 -0krctami wę. 
gDov.cymi i jednym okrętem s'Z.pitalnYnt 
odiplynęła! w kierunku oceamu AtlaJntyckie. 
go. 

.Równccześn'ie teDe:g,rafu'ją, ze Szooik.hoi 
mrn 5 bm., że bezpodlstawne są, w.szystk;i 
wieści, .rozpowiszechniane w prasie ·zagra. 
111icznej, ja!~oby japofl~kie lodzie torpedow 
znaj1cliowa'ty się ina \\"iOd'a'ch sz:wed:zkich 
czy norwczikkh. 

Gen. Liniewkz1 otrzymał razka1z., ab 
natychmiast tLdat 'Się dlo armii Kwro:patkiiina. 

„Rll'sskii In.walid·" don'osi, że wO!d'.zen 
I armii ma111dżurskiei z:ostanve .gen. Linie. 
wicz, a III armii gen . .Kautbars. l\omcn. 
dantem ikLio·wskiego okręgu wojsko,wego, 
mfan01Wa;l1Jy gen. leijtn. Such()l111Hnow. 

Okręt rosyijskiej floty ochotniczej „Ja. 
roslaw" p:riz.e/jechal iprz.ez. Dar'dainele z fa. 
dlunkiem 1wQgVai i wody d'1a! flioty baltyakiei. 

I111ne okręty f1.oty ochotnkzei madą je. 
<llen POI drugim w l0-dni-0wych odstępad 
·prze!jeż<lżać przez Dardanele. 

U rzędow01 donoiszą, że rząrd rosyjski 
przyją~ propozycye ainigielsikie w 1sprawie 
utworzenia: komisyi śledczej. Po zam~aln<l· 
wainiUJ francuZiki1ego i amerykański.e-go za. 
stępcy, zbie'rze się ta komisyai w Pa.rytu" 

Kupujmy, co tylko możemy, u poi· 

słdch kupców ł przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur, 

Gdańsk. Nowa tutejsza politechnika 
n~e ma przyjmować Polaków. z Królestwa 
Pol·sikiego, tylilro taikich obooikrajO'\\'lCÓ\ll, 
którzy złożyl'i! egzamin wbituryencki Wi nie
mi'ookim dzie\Viędokla5owyim izaJci'adzie 
nawkowYm. W i111nych ira:zaichi potrzebne 
j.e.sit pazwolenie miruistra i naicze1nego pre· 
zesai. .,,Ostma1rk", orgaJrt hakaifystów, wi· 
ta ten warunek ja!ko zra1pewnienie na przy. 
·szJość, że politechnika gd'a.ńska nie b~zie 
spolszcrona. 

frydląd. W tym miesiącu obchocizi 
mia1sto 550 T'OC<Zlnicę SWiOiielg;Ql istniientia. R. 
1354 miaJo ono okolo 800 mie:szkańcóW 
prz:eważnie niemieckich. W r. 1697 cale 
m:1a1St, ·z wyjątkiem 3 dO'llliów, z.gor:z.alo. 

Podgórze. Robotnik, którego cialo 
przed kilku dniami znalel)iOłflO inai d!ro<iie. 
pochodzi! z K:rólestwai Pol1skieg-0 i umarl 
;wedle stwierdz.enia z glo:dlul. 

Starogard. Ciek~wy się tw przyg;ato· 
wwje pmces. Oto' prz.ed 30 laty wstal 
ska1z.ain y nauczyciel ThoQlrmanru d!o: d.1Qłl11U 
kairne;go za krzywopr,ziysięstwo. Teraz 
z.g;~nadzal T . .ciągle materyaly, mające 
dlow1eść Jeigo :niewinności, .co mu: 'Slię też 
Wi końcu powiodito. UwolniQny w-ytoczYI 
tera~. -skwrgę o odszkod:O\Vlalt1ie w ilości 
30000 mr. 

l(rólewiec. Iz.mel okropnie QburzjOilY 
m tuteJszą prokuratory~, że ta wyisytając 
D~st goflczy, za :żrydz.iiaikiem Cohinem którY 
to ·sprzeiniewierzywisz:y 4500 marrek: dira'P· 
nąt, -cii()icfala: tiako s~zególnrieliisze znaimię je· 
go rysopisu, że jest żydem. To też nieba: 
wem z.amiieścila uniewinnienie. w obec sY· 
nÓWl Izraela, twtaisza gazeta „Koen;gs. 
furt. Ztg."; donosi ona, że dopisek ten do· 
stail się bez wiedzy tejże w~aidz:y wt rzeczo
ny rysopis. 

Z Wiei. Ks. Pozna6skiego. 
Ogromny pożar, . Jaikieigo P9znań iut 

da.'WttlO .n~e widzial 1 wybuch~ 11.a \ViHdzie W 



fabr:r·.::e porcelany i fajansu, należącej do 
ban.kw SdiaUhausa w Berlinie. Ogień po
\rstat po·dobno przez n.ieiastrożność pe-.\·tne
go robotnika, . kt?ry ot\v~rzyl dr~\viczki 

11 jednego z p!eco", z ktorego og1.er1 bu
chnąl z J>Otęż.ną silą i ob.:;jmn\val szybkr' 
piętro po piętrze. Wkrótce przybyly stra
że ogniowe z przedmieść i z Pozna'J1ia, 
Je.:z fabryka inż cala stała w plcmjeniaich 
i uażacy ogrankzyć się musieli do rnto
wania okolkznych budynkó\i..-. Straty są 
ogromne, lecz po:kryte będą zabezpiecze
niami. 

NaJj.gorzej na tern wyjdą robotnicy, 
których aiż 200 był·o z.atrndni.nnych w ; owej 
iabryaei, a; którzy teraz na z:imę innej pracy . 
znaleść nie będą mogli. 

Poznań. W kasie oszczędności Banku 
Przemysł0w0ców W t Poznanitu wpl~cono 
\\' p·1ź<lzierniku rb. 1.099,613,64 mr., a wy
płacono- 970,423,18 nu., {)d 1 stycznia: rb. 
\\1pJacono 9,678.66,19 nu., a v. ypfa:::.ono 
7,926,376 127 mr„ stan -0'be1cny na 1 listo
pad jest 9,716,583 190 mr„ r. z. bylo mr. 
7.859,092,07. 

Bydgoszcz. Ze kupować trzeba u 
rodaków nie tyrko iuż dla teg·o, że to 1rn
z)m 1Cl'bowią.z.kiern. lecz i dla tcg·o, aby się 
1ie E.arażać na wielkie przykrości ze stro
nr .kupców olx:ei narodo\Y·o śo~ .wg·o ct10;w1Q

<l~m k·orcspondc1ncya, jakfl z Bydg•nszczy 
otrzyma.I , ,P1ostęp". Ow, co. ,.,.,,. nliej czy
tamy: 

Pewna tutejsza p~i lskaJ famili:i drcś6 
f zan:<}żna "veszln do jcdneg1"• z, tutejszych 

pierwsz·orzęd'nych skladów bfaw·atnych, 
będące-go \V żydorwskim ręlm. Widocznie 
O\remu kupoo\vi n;ie pcd-olbalo się, że <Y\\' C 

paJ1s.t\\"O rozmawiało POI p•olskw, gtl<yż. o
<lezwal się dv swegQ żydowskieg01 pomoc-
11ika, aby obslużyl tych ,,ttaraJwim", oo 
zna,czy poi polsku te ,.świnie". Kupujący 
rozumfal ten hl~br~·iskl wyraz. Oburzyło 
to do żyweg>0 ową polską familię. i p-o'sta-
110\Yili odtąd ów' sklad cmiiać. Mądry Po
lak po, szkiodz.ie, możnaby tutaj powiedzieć, 
·dopiero żyd musi \\"y21wać, ia w~encza's nk 
ch'(:e się chodzić dio-nieg-D po zakupnio. Naj-
1cpiej ·dlo takich handl-i nie wchio<l'zić, a 
t11łdzie się podQ!bnych ikomp'iimmtów. Prze
·cież wiaidiomą rzeczą, iż. zydtz.i chętnie po
.rakom sprzeda;ią i nad'Skakui~ . a w d'uszy 
111tmi pagardza~.ą. a niektórzy z nioch nie 
tTl.Ogą. swej zk>1ści z.ahamowia·ć ii swe 1nlic

" życzli\,-ości publicznie o.biawiaią. Tak da-
~ece powinno przyjść. ażeby iydzi' Pota
ków z·e: swoich skladów ·wyrzucali na: ulicę 
a nme dopiero wtedy Polaiey zrozumieją, 
i,ż od! żydów nie można' kupować". 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Wieczorki rgermanizato1rs.kie 

urzą<l:zan-0 <lotąd w 10 po'\\liatach: bytom
.skim, glhvi·ckim, tarnogórnkim, wbrskim, 
katowickim, raciborskim, piszc:zyfrskim, lu
blinieokim, rybnkkiim i kh1czborskim. , O
:góle1n unądz<mOi wiecizi0rki te w ; 126 miej
:scowościach. U i-z~tdzali ~ i kierowali n1mi 
.po najwiękiszel! części nauczyciele. 

·Widać z tego, że wiecz,01rki1 ge.rma.ni
.z.artorskii:e urz.ąd'zano \V P(),\Vi.aitaich! narwię
-cej Polskich. W powiataiclh pólnocruo-za
chc-dnich, które są w części Lub prawie ca
le rniemieckie, dotąd wiecwr1kórw germa
niza·toirskich nie urządzano. 

Mysłowice. Na grnniicy rosyjsko:-a:u
stryackiej w polYliżu Szczaiko\~rej z,alstrz.e
li!i rosyjsicy kozacy znów d'wóich dezerte
ró\\1 v.10jskowyiah. J ederu z, z:biegów padł 
~miertelnie ug0od;zony kulą na samej grani
cy, taik że g.towa1 znaijdowalai ·się juii; po 
stronie gaf.icyjskiej. 

Bytom, Dwóch inżynierów i pewi·en 
Wetikmistrz z Królestwa Polskieigo objeż
. ?iato W1 ty.eh dni.3Jch Górny Slązk, werbu
Jąc łudzi d01 pracy w przemyśle w K.róle
.stv.iie Pofaldem. DO! kopalń sprm.\wadlzają 
takie rdbotników z Galicyi. Slychać, że 
niektórzy robotnicy górnoślązcy przYli·ęli 
Pracę v.ri P.otsce. 

- W trzecim kwa'rtale 1904 r. \vy<l.a
luno z igrnnk państwa niemieidkie.go ogółem 
165 osóib. Są to w ogwmnaj większ.o.ści 
Storwirunie z. Auistryi. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy, W wtorek r<:>zpoczęla po 

~droczeniu się seijmu pruskiego do 21 li
stopa1cila: komisya kanarowa swe obrady. 

· ~hlO<.IZi o najważniejszą 'Część całego pro
Jektu rząldowego mianowicie o kainał lą
~zący Ren z Hanowerem. Koszta; bu:dowy 
\\'Yoosić mad'\ 197 m'ił 150 tys. marek 
..t .... ~ Z Włoch. Wiedeńska „AUg. Ztg." po
~e z: dobrze poinformowaneigo źród'ła 
~óly świad!cząiee, ie mi~ pa~e
żem · ai królem włO'Slkim n~łąpit.o bardżo 

ścisłe zbLżenie się, które tw-0rzy wstęp do 
zupełnego pogodzenia: się dynast~i sa
baudzkiej ze Stolicą Apostolską. Znamie
niem ze\vnętrmem owe.go zbliżen'iai się jest 
poZ\\-.vle nie Papieża <l.anc katolikom, aby 
wzięli udziat w tegorncznych wyborach 
do parlamentu. 

Wskutek tej pomocy katolików. do
tychczasowe większości radykalne i s.o
cyalistyczne we wielu okręgach zostaną 
znpl:!lnie zgnieci-one i do parlamentu "'"ej
dzie większość konserwatywne.\, pomagauą
ca obecnemu rządmvi. vV zamian z.a to 
krół zgoozi! się, aby cofnięto z Izby po1sel
sk1cj projekt prawa rozwodO\\"e.go, mocą 
któn.:1go miano poz\\ olić katolik()lITI, po o
trzymaniu roZ\,\ odu, \V chodzić pO\,v tórnic 
w związki malżef1skie. 

Oprócz te'g·o król zez.w10lił, aby za1lwny 
frainicuskie, wydalone z granic Rzeczypos
politej osiedliły się we Włoszech bez DS·O

bnego paz.wolenia parlamentu. Jedynie 
tyłk·o i tQI na życzenie samogo· Papieża, za
·kouy owe nie m::>iią m1leszikać w Rzymie, 
Papież bowiem '11ie życz.y sobie ' pQlmnc'.ż e
nia liczby duichowiei'1stw a katolickiogo w 
Rzymie, aby w ten sposób nie wywioły,wać 
ni.echęci 1i prctestów ze strc-ny lud1no1ści 
rzymskieti. 

Oprócz tcg;o Papie'ż pomrnlil1, aby ce
·rcmonia chrztu następcy tr-0nn wl-0skiego 
odbylai rsię z wielkicmi honorami kościdne
mi, 'które mają zaśwlia1dczyó, że Papież 
sprz.yjai i bl101g.oslawi .Uyna1s.tyi sabaudzikiei. 

To zbliżen'. ·~ się Stolicy Apostolskiej 
·do dY'hastyi saba11.t'li'.tkit:.u będzie miai!,01 waż
ne następstwa p;..litycine, które Wi rezulta
cie -0dbiią się także na lesie polityki zagra
ni1cznc:j Austro-V/ ęgi·~r. 

Tyk pismc· w·iedei'1skie. Co się jednak 
tyczY' wyborów , t-0 zaprzeczają, jakoby 
Papieii poZ'woLt bra;~ \V nich u<llzial. 

Z Rosyi. Zmian - -· prsze korespondent 
„Dz. Poiin." - oczekuią. i spodziewają się 
od! nowego ministra, który -O'd! pierwszego 
wystąpienia zd1obyl sobie ·ogólne zauf<irnic. 
wyrnz.ernJ •któreg:o byly nader lkznc <,dre
sy ·ziwróc-O'rne dlof1 od \Yszclki0go rodzaju in
stytU1cyi spoiC'cznych auton.om:·cz1nych. Na
turalnie walka z pmzą-dkicm ·rzeczy utrwa
lonym c-d tak dawna1 .nie będzie lattwa. 
Wrogiem ministra jest ·ca·lai za1grożio11a biu
rokracyaJ, a na ~ei ·czele stoi potężmy jej 
wódz, stary P-obiedonoscew, czlmviek 1gtę
bokich przekona(1, czlow:ie1k zdolny,, fama
tyk prawosla\via. Z uspos'Obieniem obt~c
·nie panującego monarchy wal'czyl on od 
pierw1sz.eii chwili je1go rząd'ów. Om to, Po
bieJdionasce.w, z1walcza wszelkimi wpływa
mi jakimi na d\v1orze rozporządza, księcia 
$\~'iętopelk-Mirsikie!go. Zdaje się, że uisił'O
waJnia i zabiegi k parryi reakcyjnej za-ch
wfaly chwiliOWO umysłem caira. Byla 11110-

wa: IO w1~ieździc rnirristr.ai, D <liluższym 1ego 
urlopie. W czwartek miniiony sprawa· roz
strzygniętą została· . zdaje się, \V sipos~b 

1stanmv-czy. Mirski otrzymaV :zle'Z\VlO'lenie 
zwotal11ia do Petersburga wciągUI li'stoipia.da 
·st. stylu reprezentantów· ziemstw; z guher
nir Wi·elkorosyjskich dla. namd w ni~któ
rychi sprnwach ()igólnych gospoda1rki spo-
~e.cmej. 

Tak brzmi ostatnia• wia:domóŚĆ z. Pe
tersburga, a równocześnie teleigranp a!gen
cyi pólnacnej dlvnosi: „Minister spraw wc
\V1nętrz.nych powrócił już zupełnie db zdro
wia, przyjmuje ra:p!Orty. uid'zielai anilcly
encyi". 

DOI Warsza\.VY ma- v.lkrótce z.jechać p. 
Gerbel w-ysoki urzędn1ik niinisteryurn 
spraw w·e!w'nętrznych, naczcinik „oddziału 
·dla spra:W miejscowych" ti. sprn1w, które 
\V glliberniach Wielkorosy}skich rozstrzy
gane są \\i instytucyach miton-0miczn1ych 
milqjskich. Pra\vldiopod.lobnym celem po ... 
diróży Jest r.ozpatrzenie się w; :gosp.oda1rcc 
admj.nistracyjnej l(ról'estwa· Polskiegro . 

WedJtug powyższego pozostałby za
tlem książę Mirsk1i w urzędzie. 

- C'1!r wyjechał nai przegląd wojslk' do 
Lowicza, Witebska i Suwałek. 

Z różnych stron. 
B-Ochum. Ostatnie zebranie zairządu 

knaipszaitu. zajmowano się <Ystatnvemi 
wyborami starszych knapszaitov.-ych. ·Ciraz 
protestami przed\v1 "~a.ż:ności wyborów~ 

Bruckbausen. Dnia! 9 paździe·rni'ka' za
ldiyliśmy tu towairzystwo loteryjne ,,Zgo
da". Wstąpiło 30 c'Zronkó\\-. 

Do za:rządu zostaoli wybrani: Przew. 
Jan W-01ik, zaist. St. Młyńczak; sekreta
rzem Jan Młyńczak, zast Piotr Urbainiiak; 
skairbni'kiem Wat Dorozałski, zast. Jan 
Brukah1Czyk; law1111.·ka.Ini: fan Jaskulai, ldlzi 
Piec i Andrzej l(iczyi1ski.; rewizoramr ktatsy 
Jm Filipczak, And·tzti Skrzypciak, Woj-

ci ech Tuta-cz; <lo ra:dJ nadzorczej: Adam 
Stoma. Józei Chraplak, Józe! .M.fyi1cz.ak i 
Fran iszck Joziak. Sala posi~dzer1 u go
ścinnego p. Niesen \'.' Bmckhaltlsen, ul. }(ai
serstr.. przystanek kołei clektrycznen. 

lgn. Młynci.ak, sekr. 
Viersen. R.otJ.otnikowi Zcng urn-ara 

maszyna rękę. 
Duisburg. Zawaliła si ę tu ściana do

mu nicdckoflczcu1ego jeszcze. grzebiąc 
troje dzieci. J cdno1 z.o staro za.bite. 

W Gelsenkirchen csiedlą się Brada 
mHosicrni, którzy zt:1jm11ją. się pielęgnm\ a.
niem chorych po dornach prywatnych. 

Berlin. „Beri. Tagebl." podaje nai po!d
sta:wi,e telegratmn nadesłanego z. Warsza
wy do L WO\Va na1stępującą wia.ldmnnść : 

W schotG popeln:ono zamach na jene
ralgubernatora wa.rszawskiego Czertko
WGU, lecz Czertkow wyszedł ca.la. Bliż
szych SZ'czeigóló\, tekgram nie po<l2tie. 

Berlin. Na poln walki w Afryce poilu
,dlni10\\~o--zachcd'niej, pad1Ii znowu dwaj pola
cy: li. PrzY'borowski i Wtadysla\v Ni
vc11gall. 

W Warszawie bawi? l"Osyjski minister 
-c'Ś\\-iaity Glazow. Podczas jeigo pobytu 
przybyła do niego - jak don()si ,,OlOls Na
rodu", - deputacya 0obywateH polskich z 
prośbą, ażeby prryzw()lił na utatwienie do 
zakladania sz.kót prywatnych, a dalej a1żc
by powstał, iżby geografię. i hist-0ryę. wy
kladano w jęz.yku pol1skim. Minister od
po1wieidziia1ł' depntacyi, iż -on. się z,ga<l'zaJ na 
pr.01gram m :1nistra spraw wewnętrzm,ych 
S.wia1topełka-Mirskie:go i z.ap.ewnil, że z.e 
swej strony przyczyni się do pomyślnlcgo 
zafaitwienia tej sprawy. 

ś. p. Karol Brzozowski, znanyi pacta, 
u'marl we Lwowie w· s-0botę wieczoirem. 
BrzOZO'\\ ski uirodoz.ony w roku 1821 w 
Warszawie, ksztailcił się w Sejmach i1 w 
szkole ma1rymonckie.i. W 1mku1 1842 ,wy
jechał za. grnn:icę. W r. 1855u1dal się do 
Azyi Mniejszeti gdzie bU'dlowa~l telegrafy 
pr~y Midhacie baszy. Następnie miamo
wany zostat koosule1n hisZ'pańskim w La
takie. W r. 1883 asia<lt we L\vorwie. Te
maty wschodnie mia.Jy ·dla Brzozmv:skie.go 
największy piowab. Z uh\~OrÓl\.Vl j2g.oi naj
bard'ziej odzna1c.zatią się: „Noc strz.eków \V 

Arn'1!tol!1i" (1856); „Ognisty lew"' (Lw;ów 
1857); ,,Sen w Barkanach" (1877); cframat 
wschodni „Malek"; „Oblężemile L'\V{)IWa" 
i !.Erylk XIV". 

Wesoły kądk. 
Nalde1slaJ1i0 naim pmgram olrchodu r<J ... 

cznky pe.wn1ego towarzystwa polsldego na 
1obczyźnie, wyd1rukowa1negoi w niemieick:iej 
dlrn1ka:rni. J cstto prawdiziwy dzi:·wofąg. 
Nie chcemy \Vstydtl! robić oweunu towa
rzystwru.. przet·o nJe \\-ymieniamy g-0, spo
dziewamy się bowiem, że po raz drug.i·, ta
ki.ej niedlorz.eczności nie popeJni. 

Oto <lo'sllowr.1:! brzmienie 01\veigo\ p110~ I 
·gramu: 

„P r o g r a m m. 
Zabatwa1 ·ktuime obeho:dzi 

Tow. sw. 
.........• w uroezystos· swego Pa-tmna 
wnidziele dnia1 7. Sierpnia 1904 r. b. w sali 
pana ...... przy uli' Bach 26. 

1. Pmvitaini Cztmkuw i gosei psze psze
wiodnii ezan eegd. 

2. Spiew oguilny. 
3. Pszemowy. 

4. Muzyka Spiew1 churalny pszes So
footutw ospaty ig nuzny. 

5. Dekl'amaeye„ 
6. Tyatr pod tytutem Smigielski. 

Osoby. 
Adam Smigiel'Ski Panies 
Smi.gireJski je!g ojeicc Slaicheic zosoan

ko\\'Y 
Pivtr paln!Ch łitopak wiejski 
Rzewuski' Referendarsz 
Potoeki Wojewoda 
Potocka: jego Zona 
ZGfia ich Curka 
l(s1xe o I(apueyni 
Kurowski Namestnik 
I( obi eta Rusi111ka." 
Rzy wy Obras Taniec. 
Zamileśdliśmy Ó\V ,.sta\vn.y" prog1ram 

pad mbryiką „Wesoly kącik", afo \V' rze
iczy1wistości rnczeii płakać by trzeba, że 
dlzliś, g'dzie języ'k nasz nam wydrzeć pra
·gnąi. waleść się mogą jeszcze Pollalcy, któ
rzy w teni sposób przyczyniają si~ <lid o
szpecamia ·ł ·kale-czeniai naszego pięknego 
języka. 

Ostatnie wiadomości. 
N o wy J ork. Roosevelt został po. 

nown:ie wybrany. Jetto przeciwnik Parker 

dowiedziawszy się o wyborm Roosevel
ta posłał mu życzenia, za k ćre tenże te
legraficznie podziękował. 

T ok i o. Prace oble'Lnicze przy Por
cie Artura postępują -powoli ale stale na
przód. Prace sap.crów są utrudnion€1 z 
powodu skalistego gruntu. 

Ki I o n i a. Parowce „Venus" i „Georg" 
osiadł1' na mieliźnie z powodu \\riel
ki~j burzy morskiej. 

M a d r y t. Aresztowany został tu 
niejakiś Louis, kasyer belgijskiego banku, 
który sprzeniewierzył 300 tysięcy fr. 

Le n k (Kanton Wallis). Wioskę f:>
schel zniszczył pożar doszczętnie. 

Od Redakcyi. 
Panu D. w Laar. .,\Viar. Pol:' c!p 

Rzymu pod podanym adresem wysylamy. 
O drugiiej sprawie bardzo wątpimy. Chy
ba dorywczo krótki cz.as mógłby tu prze
bY\vać, stale nie. 

Do F. Dokladny adres polskiej wY
poiycza1ni 1kostyumów teatralnych w Po
z1naniu jest: B. Niksdiorf, Posen, Theater
Kostilm-Pabrik, Schumacherstr. 2. 

Kalendarz. 
Cz\\'artek, 10 listopada. Jędrzeja z .A.welinu, 

(Ludomir). 

Piąte ·r, Il listo pa.da. Marcina b„ Menny p., 
(Spit.csław). 

S ł o ń c e ; wschodzi, zachodzi, 
Jutro. g. 7 m. 12 g. 4. m. 15 
Pojutrze. g. 7 m: 14 g. 4. m. 13 • 

St a. n r-p o gody; vVe wtorok cały dziefl 
deszcz. We środę także. 

T e r m om e t r wskazywał wczoraj 
południe 9 stop!li. R. wyżej zera. 
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Oświadczenie. 
Otrz.ymuuemy z. prośbą 0 1 zamieszcze

n~e, co następulie: 
Ponieważ „Górnik" r-ozmaiite rzeczy 

'POpisat iQ1 moim procesie z s·zttyigardm Nies
wianden~, przeto w interek5ie pra\vtdy o
świiaidlcza1111, co na~\~puje: 

1. Nieprał\;v.c\ą iest twierd2e1nic, że zo
stałem Z~ IObelgę ukairany; 2. meprai\'Vid'ą 
jeist, ~c ~pra.wa tai zmyślGną byta; 3. N~e 
p.raW1d~ jest, że świaldlkowie; przezemn1e 
posta\Vleni moi<;h ~,y\erd'Zeń ~* µ~1owoą-
1111iH. 
· . Narto~niast prawdą, jest, że sąd la\.Vmt
czyi w Boitropie skazal mnie - choda'ż do 
wii{)d'fem nai mo·cy zeznań świadkóWI, oo 
t\v1ierdziłem - na 60 rnia·rek kary i ko
szta. Wyrvkiem tym nie zaidio:wiolilem się. 
Pierwszy termi'n przed' sądem ziemtań

:sk:m z. ipow:odu braku jednego świa'dka 
;odbyć się niernógł, a na <l1mgim naktonił 
mnie są<l dio zgO!dy. 

Taikż.e twie.rdzenia socyalistycz,nej 
„Ber.gairbei-ter Zeitun:g" i „Gazety górni
czej", że mi Bmst 1nie chciaił d'ać zaliczki 
na: koszta, są bezpodstaiwne. Ja .ża.dheti i!itll.,, 
~zki pa koszta ·proce1su c<l „Oewerkforll,1)nu'• 
nie żądałem, po1iiewa.z jut przed rozpcaę
ciem się proce.su prze.d sądem ławnicz:ym 
z ~,Gewerkfernjnu" wystąpiłem. 

Wi1d'z<tc, że „Gewerkferaijnowi" milszy 
sztygar, nvż 1j~, <l'a·lei, ponieważ o tem, że 
bytfem aurt:orem k-01resp.ond!e1ncyi- · o szt:y1ga
.rz~1dlow.ned1zieć się mógł tenże tylko przez 
tlliezachiow.anie tajemnicy z. pe\vneij strony, 
przeto wystąpilem z „Gewerikferaanu" 
proces na własną rękę prowadziłem. 

Tyile 'W interesie :prawdy. 
Jan Brzeskot. 

Wykład lekcyi i ewangcJii. 
ksi~za Oothniego, na wszystkie niedziele i 
ś:więta wraz z wynikającą ztąd nauką wiary I 
obyczajów i gruntownem wyjaśnieniem roku
kościelnego. Wielka ksi~ga o 976 stronach, z 
wielu pięknemi obrazkami, w mocnej oprawie, 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 
Wszędzie: Adres: „Wiarus Polski". Bochum. 

Historya biblijna 
dla rodzin chrześciańsklch czyli jasne a gnmto
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowei;?:o Te
stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Stagra
czyński. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 o
brazków · kolorowych zdobi dzielo, które sie 
sklada z dwóch tomów. (Stary Testament w 
jednym tomie, a Nowy Testament w dru~im 
tomie). Cena. za 2 tomy oprawne w J)lótno an
giel~ie 18 mr •• z orzes: 18.50 mr. 

li 



i~aboźeńsfwo polskie. 
Baczoo~ Polacy w Oberhausen i okolicy! 

Od dnia 5 listopada az do dnia 13 łisto
J)ada 1904 r. odbędzie się w kościele 
Najśw. Maryi Panny w Oberhausen Misya 
święta tylko dla Polaków. Przybędą ks. 
misyonarze :z Poznańskie.go. Początek mi
syi św. w sobotę, dnia 5 listopada o godz. 
73-'2 wieczorem. Dalszy porządek misyi o
glosi się przy pierwszem kazaniu. O jak 
nad!icznie,iszy udział ·uprasza 

ks. wikary Scharte, polski <lusz-pasterz. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
O'bchodzi 19-tą roc:z.ni'cę swego istnienia w 
nietlzieJę dJnia' 13 b. m. na.i sali p. Pischedi
cka, Wiemelhauser Str. ZapraISza się Szam. 
Towarzystwa miełiscowc i sqsiednie jak 
najuprzeLmiej, lecz bez chorągwi, or.az Ro
daków z Bochum ~ okolicy. Wstępne dla 
czronk6w! wynosi 30 fen., dla gości prud 
czasem 50 fctn., prz.y kasie 75 fen. Począ-
tek tańca o godz. 4 po poi. Zarząd. 

Towarz. św. Wojciecha w Hochłannark 
diOoosi: uprzefrmie swym czl<Jnkom, iż w 
niedizielę dnia! 13 listopada odbędzie się 
miesięczne zebranie towanz:ystwa o godz. 
4 p0 pol Z DO\VOdu iż rok towareyistwa 
się koflczy;, przeto upraisza 1się icztonlków, 
aby książki z biblioteki, które posiadają, 
byty ina: z:eibro1niu Z\Vrócone, na co się 
szczególną zwraca uwaigę. O jak najlicz
niejszy udział w zebrnniu prosi 

Zarząd. 

Baczność! Witten ! Baczność! 
Niżej podpisani tdaiemy do wiaidiOmo

ści szan . .Rooako'm z Witten i okolicy, iż 
urządzamy w nieidlz.iele dniai 13. b. m. za
bawę z tańcem ina sa11i p. fakóba Tebairta. 

· Początek z,aibarwy o god'z.. 5. Muzykai pol
ska, '<ll.lłdy i skrzypce. Wstępne dla: W1SlZY

•stldch Roeid'aików SO fen. O laskai\.Ve przy
bycie .Ro<la:ków na zabawę prosi 

Komitet. 

l(oło śp1iewu „Kościuszko" w Alstad~in 
po'dati-e da wiadomości' wszystkim szan. 
Rod'ak-0m zamieszka.tern w Alsta<l'en i Qtko
licy, i 1ż \\1 niedzielę 13 listopada uirzą<lzamy 
zabawę .j~sicnną z tańcem 1na1 saN p. Grot
loh. P1oczątek o g·odzinic 4 po p(}f. Wstęp
ne dla .czi!,onków towarzystwa 50 fen., dla 
obcych 75 fen. O liczny urllzial w naszej 
zabawie1 prosi Z ar z ą d'. 

Towarz. św. Antoniego z P. w Asseln 
dbrnosi 1swym czronk•om, iż w: ni'ed'zielę 13 
t. m. odbędzie się mieisięczine zehranie, na 
które się sz<a111. czJlonków i g01ści jak naJli
czme1 ZaJprasza. Dono1s.z.ę. zaira1Zem, iż 20 
t. m. odbędtzie się zabawa jesienna, na któ
rą już dziś szain .Rodaikom uwagę, się z,w.ra-
ca1. Z a r·z ą d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
dlonosi wszystk;im czlonkom, iż \V ,niedlzielę 
13 lłstopad'a odbędzie się posiedzenie już 
p.o- pol. o go·dz. 1 z pO'WlOd:u polskie~o na
bożeństwa, które roiz,pocznie się o 1g„odz. 4. 
Na po1rządL~u dziennym obrady ,o gwiazd!ce, 
zatj~m upraisza się 1sza·n. czJonkóiw o jak 
najliczniejszy udziaJ. Goście mile wi<lzici.-
n~ Zarząd 
--- --.--
Tow. św. Stanisława w Welper-Hattiingen. 

Przyszłe posieidizenie od'będzie się v„ 
niedzielę, dnia 20 Jlist-0pada Q god1z:. 04 po 
p.al. w sali p. Steffen (Deutsches Ifau.s)) 
przy ul. Iiaegerstr. O licz.ny u'dziaJ Rada
kmv z parafii łfattingen uprasza.i 

Z ar z ą <l. 

Towarz. św. Barbary w DeUwig. 
\V niedzielę ·dniia 13 b. m. o godz. 2 po 

p.or. Qidbędzi·e się miesięczne zebranie. U
dział \'"5ZY1Stkich czronków po-żądany. Go-
> ck mile widziani. Zarząd. 

Towarz. św. Józefa w Holzweissig 
urząd1za swą 10 rocznicę istnie.niia, na sali 
p. Schrotern w lfołzwei&sig. Porzą<lleik: 
Po p:of. ·O' g o-dz. 5 koncert oraz mowy de
legatów. d'c.klamacye, śpiewy ora:zi 2 p·rtzed
stawieniai teatralne. Szan. t>0warzystw,a o
raz wszyistk '.1ch Roda1ków z ttolzwe·1ssi·g, 
BitterfeJd' i QkoJic-y najuprzejmiej zaipra-
szan151. Z a r 'Z. ą d. 

Towarzystwo polskich strzelców w Marten 
don::.i·si szan. czlonkom, oraz wszystkim 
R.oid'.ak·om \V Marten i okolicy , iż towarzy
stwo nasze wzeprowad'zMo się do lokalu 
p. Ltimbcrg'a '" M airten przy k1o•śóele katQ-
1ickrn. Roczne walne zeibranie oobęd1zie 
się \\ tym lokalu w nied1zielę <l.niaJ 13 b. m. 
() godz. 55/i po poL, na1 które się uprasz a 
szan. czfonków o liczni ~ i punktualne P'l'ZY
bycie, ponieważ są waż.ne 'Sprawy d'o za
łat'\\"i en .i a. Goście mile w:ctziani. Kochaj-
my się! Z a r z ą d. 

Towarz. św. Antonie&o w Ueckendorfie. 
W niedziele 13 b. m. obchodzi towa

rzystwo nasze jesienną zabawę. Poczqtek 
po pot o godz. 6 przez koncert, przywita
nie cz:ronk6w i gości, śpiew 4 gloSiOiwy 
przez ·nasze ko.to, deklamacye itd. O 
godz. 8 rozpocznie się teatr, ~ald jeszcze w 
Ueckentlorfie nie byt [rany, p. t.: .,Poie
-Oynek amerykański", "srebrna i ztQta sie
kierka" i jedna sztuka; ż.olnierska. Upra
sz.a się o najJicznieJszy udział czlonkó"· 
i gości. OzJonkow.fe sąsiednich towa
rzystw uw·zględnieni zostaną, g<ly się ksią
żką usta.Wl()'\l,rą okażą. Zabawa dest zam
knięta, więc kaMy, kto f}y chcial u<lzia~ 
w•ziąść, mu.si być czfonkiem tmva•rzystwa. 
Czlonkowie niewypfatmi będą uważani jako 
niecz~orukowie. 

Uwaga: W tę samą niedzielę po pol. 
o godz. 4 mamy zebranie, na którem ma 
każdy niewyplatny sposobność ze sktadek 
si~ uiścić. Także Rodacy, którzy nic są 
Wi towarzystwie, mdgą się dać \\'l>ksać na 
czlon'ka. Cztonlrowle po'\v1inni wszyscy 
mieć czapkę i: ozna!k towarzyski. O jak 
najlicziniejszy udlzfal w p00ied'.zeniu ·i za1ba-
wie prosi Julian Grabowski, przewl. 

Baczność Koła śPfewu! 
Koto śpiewu, które potrzebuje dyry

genta, pros:zę, nilech się zigtos~ pod! arlre
sem: Leon SzymańskJ, Bochum), BFticher
str. nr. 46. 

Baczność! Rodacy! 
Tow. św. Wawrzyńca w Elberiełd1z.ie 

<lcrnJOlsi· swym czilonkom i Rdda!kom z El
be ńel'tl i okolicy, iż w. niedz.ielę 13 listopa
'd'a urządza zabawę jesienną na swli' p. Mill
łera, przy ul. Baiehstr. nr. 27. Początek o 
godz. S. Pro.gram zaba'Wy urozmaicony 
śpiewem, d}~klamacyami, przedstarwi,ein;iem 
amatorskiem i taińcami. Szaiil. .Rooaklorn 
'ZIWrncaJrny uwagę, że zabawa nasza polą
cz01na będzie z. ćwiczenia.mu gim111. ~,Soko
la" z Bairmc<n. O iaik ·naiilk:'zniejszy :u'Ci'.zlal 
Rooaików i. Rc<l'aczek prosimy. 

Z ar z ąd. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Horde 
donosi ninie;Jszem, i'ź w niedz~~ę 13 bm. 
oOOhodzi pierwszą zabawę zimową na sali 
u p. Arf. ZaJU1nainna, dawni'ej li. Baumbeka, 
na-przeciw d\vorca Ber,g Mar.kisch. Po:cz<i
tek o godz. 4 po poł. Urozmaicona bę<lizic 
w S'Okolskie ćwicze111ia, deklamacyeo~ a w 
kol1cu taniec. Szan. Redaków i Rocb1czki 
z tlór<le .i okoHcy zap-raszamy nafoprzej
m1ej na naszą zabawę. Tak sam-0 Tow. 
gimn., które zaproszenia odebra~y, i te, 
które dla braku adresów kh nie od·ebraly, 
jaJk najmilej wpraszamy. Czolem. 

Wydz i at 
Towarz. polskich strzelców w Marten. 
Donoszę szan. cztatnk();m, 1ż w nie-dzie

lę, dnia' 13 lis1topada1 o godz. 3 po pot od
będzie się roczne walne ze.branie, na któ
rem zios.tanie obrainy n/OIWy zarząd'. Są też 
ważne sprawy do zafatwienkt. O liczny 
udział w ze!braniu uprasza się czlonków, 
ornz1 gości. J. Trzebniak, prww. 

Wlec polski w Derne 
Qobędzie si ę w niedzielę dni<ł! 20 listopada 
rb. o giodz. 3 poi pot w !01kalu, Langerbei1i 
(zaraz przy d1wi0rcu). Porzą<fek <l'zi,enny 
je1st następujący: 1. Spra:\va oszC'zędności. 
2. Organizaicye z.a:w1ad:owe robotników. 3. 
Spraw.ai wycholw.a1nia idlzieci. 4. w .oJlne gło
sy. 5. Re'Zoluicya. ,Rio<lakóv.1 z Derrne i o
koHcy zapraszamy do licznego U'dzialu1 w 
wiecu. Przemawiać będą, mówcy 'Zamiej-
scowi. I( o m i t et. 

Tow. św. Piotra w Horst n. R. 
zasyła w dniu godnych imienin ( L l li:3to
pada) szanownemu .zastępcy przcwoc111i
c1ącego 

MARCl\;OWl WOJTECKIEMU 
serdeczne 7yczenia zdrowia i szczęścia. 
Taldomi słowy kochany członku miły, 
winszujemy tobie, ile mamy siły, oto ży
c.r.enia, byś miał .zdro,·dc i szczęście, a 
w przyszłości ,-~:iele przyicnmości. Pra· 
gniemy, aby się naszn spełniły życzenia 
i żebyś osi{(gnął koronę ;r,bawienia. i tam 
przed St.wórcy naszego tronem. zażywał 
chwały ze swym patronem. Na ostatku 
po trzykroć wykrzykujemy: Nasz zast. 
przewod. Marc1n Wojtecki niech żyje, nż 
głof.:y nasze ,,, Horst w ojczyste strony 
się odbiją! Tego życ,r,~ 

członkowie Tow sw Piotra w Horst. 
tttOttt~ittt~HtfitHiH1H~ ~~~ 

Wiec w Hombrnch„Barop. 
Wielki Wlec polski Wiec „Zjedoocze:niaJ odbędzie się \\ . 

n'iedziet~ dnia 13 listopada o godz. 11.Vi na 
sali Schnetke. Liczny udział ROO~ów z 
okolicy pożądany. 

w Langendreer. 
W niedzielę d'nia 13 ristopada o godz. 

4 po po~. odbędzie si~ w sali p. :E. Sproe<lt 
w Langendreer-Dorf, ul. Kaiserstr. 28, 
wiec-, na który się Rodaków z Langen
•dreer, Werne i Qkołicy niniejszem uprzej
mie zaprasza. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie·'. 

Wiec w Ahenessen 
dla Polek i Polaków 

odbędiie się w niedziele; 13 listopada o go. 
de;inie 4 Po polu dniu na sali p. J. Saała 
przy kościele św. Jana. Porządek obra<i· 
1) Sprawozdanie komitetu dla spraw opieki 
du.chown~. 2) omawiamie spraw narodo. 
wych i materyalnych, 3) sprawa wycho. 
W'Y\V'ania dzieci. Na wiec ten zaprasz.a się 
uprzejmie szan. Rodaków i Rodaczki, aby 
za-protestować przedWi krzywdzie nam si~ 
dz.łeiąecJ Wl sprawach religijnych. Żadne. 
go~ nas nie powinno brakować. Agitujmy 

Na wiec przybędą mówcy zamiejsco
wi. „Związek Polaków". 

Wiec w Laar. 
W nfed2!el~ Po J)()'J~ <l gOOz. M od!bę

ckie siQ na saH p. Wtttenkfunrper'a ·wl-ec 
,,Ziedooczenlia" w sprawach sądów. prorce
cłe~wych, które si~ już ~ krótkim czasie 
odb~ Na wfoc ten zaprasza sfę wszy
stkich trlety}ko członków „ZJedrooc1'ellia„, 
ate W1 ogół'e wszystkich Rodaków~ aby 
mlieć sposobrrolść dać sie na cz:lonka. zapi
sać · ' za.jąć się tak ważną, spnrw'(t Jak sqdy 
procederowe. 

na rzecz wieca. Komitet. 

gooooooooo oo oooaooooooooccol 
8 Perki 
g ,.Ma~um .bonum" po cenie 5,20 mr. za miecli, 
O okrf\~łn. zóite i białe 4,30 mr. d..1 4,50 mr. 
O za miech o 
O Perki na. paszę 3,60 mr. Marchew 2 m I g Ćwikła. 1;40 mr. Po cenach powyższych 

tt1.fednoczenłe zawodowe polskie". O sprzedaJę tylko przy odbiorze więcej mie-
0 chów i przy zamówieniu u mnie w domu. g Jeżeli kto kupuje rnniej!Zf\ ilość lub dopiero I 
n przy rozw żcnlu na ulicy. płaci więcej. Wiec Bruckhaosen-Yarxlob 
O • Kto mnie uwierzy i grosze z~icza, niech 

Wiec „Zjed:nocz.enia" d1ai hutn~ków 
odbędzie się w niedzlielę 13 listopada w po.
ludnie o gooz. 12 ·na sali p. R<A<;enthala, 
przy uł. Provinziailstr. Omawliane będą 
'sprawy chutnkze i górnic.zie. Rowków z 
caJej okolicy wzywamy, aiby się jak nai
licznieti staiwHL 

g spieszy za Nsze do Różevl'icz.11, b(I Różewicz 8 
O pracuje z mrówki\ i sprzedaje tylko gatówką! O 
O B\) majl\c biedt perka eię przyda, a gdy z i g niej .wyjdziesz . - idP.iesz do żyda., lecz ia X 
o ~Je zyde~ móJ. bracie miły, bo moje 1 er „i 0 O Jeszcze me zgmly, a zatem bracie do Róże- o g wicza, bo on rzetelny, o nic nie pvta a jeśli O 
O ktoś tam - coś rzPcze obłudnie :_ 'to R0- O 
O że,~icz?wi - k~ń .ie>1zcze nie schudnie, bo 8 
O Ruzew1cz ob~uzy ludzi rzetelnie, o tern mó- O 

„Złednocz.enie zawodowe polskie". O Wifl ludzie w Bruchu i Hernie. O 

Dwóch dzielnych 
ezeladn, kra wir«'. 
na dobrą robotq i stałe 
zatrudnienie na wielkie 
i małe sztuki. Wysokie 
pierwszorzędne ceny, 
przyjmuje od zaraz do 
s wycb nowo utworzonych 
pracowni. 

.Jo.n Popra •a, 
Ruhrort-Lsnr, Kaiser

str. nr. 118. 

Gospodarstwo 
70 mórg 

najlepszej ziemi i zupeł
nie nowymi budynkami 
(dom mie~zkalny, eklep, 
stodoła. obornitd.) wszy
stko masyw jest na sprze· 
daż k11żdego czasu a do 
objęcia na 1 stycznia 
1905. Priy wdłacie 7500 
m. P'>z0stanie jedna je
d_yna hi,io~eka bankowa 
na 50 lat. Bliższych 
wiado 11ośei - tylko ro
dakom - udziela: Ka -
rol Rze-pf"eki, Po
znn.ń. Pieb.ti.ry i:. 

Bac1.ność łh1dacy 
w Herne i okolicy I 

Kto jeszcze nie ma. 

perek na zimę, 
JTloŻe po jak nR-jtańszych 
cenach i abJć u 

Fr. N owaeliiego 
w Herne, '\"Viihelmstr 

nr. 32. 

ł'otrzebna 

służą o a 
z po: zq<' nej familii, któ
ra zna r lbotę domową. 
W. n,o~koBiak, 

Recklinghausen - Bruch, 
:!:ieusberg;!tr. nr. 29. 
Skład kolonialny, 

2 cz~ladzi 14rie..wit1• 
ckicłt na st.ałe zatrn
dnienie i na dobrq pła
cę poszuku;e. 

R Mh-ddńidd. 
Ilerne, Neu ..,tr. nr. 24. 

Polak 
lat 28, mający własny, 
dobrze idJ'\CY interes, 
poszukuje 

żony. 
- Pvnay <lo lat 251 po
siadające trochę p1sagu, 
bc:ihcą swe zgłoszenia 
pr ,,yalać do ek~pt>dyc~'i 
.;Wiarusa Polsldt>go': w 
Bochum, pod lit. L. 
D. I .... 

Obel::ę 
którą uczyniłam pann 
Antoniemu Cic :ioń ~ ic
mu w L!ndenhorat od
wołuję 

:u. Golem!ik&. 

Ban noś~. 
Sza.no>rnym Rodakom 

poleeam k<>rsyetne kupno 
2 miejac na, o.;dovrę do
mu, 1 miełsce 40 prę
tów w Herne ns oży
wionej ulky. Bliższ-ych 
wladomGŚci ud2ie1i 
Wojri• cb lhnip. 
Ilerne. ul. Nowa nr. 33. 

Szanownym Rodakom 
dolecam mój 

skład rzeźnicki 
(poznański wyrób). 

Uomau Pani, 
HER NE, Neuatr. 50. 

Usługa rtetelna,. 

o 1. n·· . o 
0 • ~u ozell·tcz, o 
o R e c k I i n g li a u s e n - B r u o h. g 
~oooooocooooo~ooooooo oooooog 

Polska droglerya. 
Pod taką naizwą zafożyl Roda!k: nasz 

p. W. DomżaJstld <llf()lgieryę \v~ Bruckhau
sm, przy ul. Kaiiseirstr. Wszystko lli nie
go dostać możnai r to taniej, a.n'iżeli u ob
.cyich. Przytem piękni.e po PoO'lsku r.oiz:mó
wić s'.ę mo1żna. łiakatyiści patrzeć na to 1 

nie mcigą, że: Polaik·owi interes się: mzwfa 
fo też nie bra'k bojkotu, a,fe my Bracia Ro: 
ci'acy ~-pier~jmy tern g-O'rliv. l~ey dmgiet'yę
p. Dor-ozaJsh;go, \vszystko c.o tylk-0 m10że-
my, u n~ ego kuipują;c. Troskliwy. 

Bernard imu zińskL Dl 
krawiec poLaki r 

Ka~tropie, ~~ * Erinstr. nr. t 
poleca się Rodakom do wykonywania podług miary 

ubrań, paletot6w, spodni, płaszczy, 
ubrań sokolich itda 

Ceny tanie! Dobra robota' 
8w0;j do ••~~o I 

Bruchf Drućh ! 
Gdy śnierr po 11.T· h · 

'b • prusza, ~"iec •Qtmo panowie wyeho-
dzą -bez koiucJ1a, I czy zabawa lub odwiedzi-
ny? Czy dla. c~ebic zb.yt ~łocldkie godziny, W 8zę
d~1c prze~aznrn o . kazdeJ dobie, zawsze paleto
c1k bra~1szku. Rod.aku potrzebny tobie t 

A zimno I tęgi mróz może być a kr1w1iec 
G~wron pal~toty lubi szyć; a szyj~ je po :lłuO' 
m;ary. I ~1oze ~v nich. chod7.ić młody i stary. A 
w1ęc dalej bracia dalej wraz, zamawiajcie pale
toty, bo teraz czas! 

Niech spamiętają H.odacy adres tu podany 
z gustu w całej t:i okolicy znany: ' 

Je dyny polski skład bielizny i krawiecczyzvy 

Jan Gawron, mistrz krawiecki 
W ~ruchu, l\larie-n.;;tr l 7 obokkościołakat. 

I olecam szanownym Rodakom mój bo~ato 
zaopatrzony skład różnej materyi na ubrania i 
paleto ty i t. d.mam tak.7.e wielki wy bór 

maciejówek 
z firmy C. Ada niskiego z I•ozuania 
bidiznę, krawatki, szelki, rękawiczkir 

ubrania do kopalni 
'vszystko po umiarkowanych ceuach. 

Proszę rodaków o łaskawe poparcie 
przedsiębiorstw. a 
Sw.ó.j (fo sweg~~ ! 



• Booham, piątek ll·uo listopada 1904 . 

ocz~en0.e p1~mo fodowe d~a Polakfny na obczyźnie, pflświę"one oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Wychodzi codziennie z wyJittkiem d1fi poświątecznych. 
Przedplata kwartalna na po~zcie i 1.1 listowych ·wynosi 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem uo domu 1 rnr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za łn!eraty J)lacl sit n witru petytowy 15 fe11., a n 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt• 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarus 
Polskie~o11 należy frankować i podać w nich dokld· 

" pod znakiem „t. polnisch0 nr. 1Z8. ny adres piszące{Co. Rekopisów sie nie zwraca. 

y 
~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje sią w Bochum. przy ulicy Maitheserstra.sso nr. 17. - Adres: „ Wiams Polski". Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
slówić, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 
Polakiem, kto potomstwu swemu zrdemft 

ciyć się pozwoli! 

z wnadków dnia. 
Orędzie prezydenta Roosevelta. 

W wybora;ch prezydenta, z których 
R'°.osevelt \Vystz.edl zwycięsilm, \VZięło U·· 

dziar przeszło 14 milionów obywateli. 
P-0nt0wnie wybrany -0.giosif orędzie, w 

którem zarz:n:acz<t1„ żb głęboko odczu~ zau
fanie, jaikiem go. zaszczycił Lll'd amerykań
ski. Przyjmu~e to za dowód, że dotych
czasowa jeg{)l dizfataloość byla po myśli lu
du. W ~ńcu nadmien:ia, że w prz.yszt-cYści 
ani kandydatury ani wybom u-ia: prezy<liE.'n
ia ruie przyjmie. 

W Rosył zaburzenia nie ustają. 

Z Moskwy dJonQłszą, że 1000 re'zern i
stów1 v.·1ojsko przybyłe dla ich poskromie
nia prziYjęto kam.ieniarn!,, raniąc 4 oficerów 
i 9 iJolnierzy. WQisko' dato ogni-a; zabito 
2 rezerwistów, raniono 6. 

M<0iż:na s01bie taitw10 wystawić, jak re
nrniści będą; w: M3.ll1dżuryi za: cara wal
czyli po takiem pr:llygotowaniu:. 

Wobec zaburzeń rezenv·;'stó1w' \V gu
berniach: wHebskiej, smoleóskiej i kijow
skiej, mzeslano z Petersburga następ1:il!4cą 
deple.szę: 

„WY1kro-czenia rezenvistów miały nai
.gwałtownie!jszy przelł>iie.g. \V Ka~1iowie. Plą
drowano tam maigaz.yny. W Smokńsku 
prZiYszlo do zbieigi0wiska: przed miesz:ka
nlicm1 komendanta wojsk. \V Po.tooku 
trwaly wykroczenia! 3 i:lliiL Ekscesom 
przeciw: żyoom na czas za.poble:żono. - W 
Rosiitten sp1ądrow'1!no skta:ctl wódki. Na· 
stacyi Sirotinow1 rozbito biufet. W gub. 

1 kij.owskiiiej napad:nięto pe'\v'I1e'g'o \V'/aścidela 
dóbr i obraibowano kasę. - W B~hmve 
(gub. mohyllewska) plądrmva:no i burwno 
domy. - Z 113 okręgów, w których na
stąpliJa; mdbilizacya, w przeszto 100 spo
ko]w nie zaklócnnio ( ?). 

śie<lztwn w sprawie. tych zajść p.O\Vte
rzono pomocnikowi ministra: spraw we
wnętrznych Rydzewski·emn". 

Telegramy. 
L o n dy n. „Morning Post" dowiadu

je się z Szangaju, że armia rosyjska nad 
Szaho została znacznie wzmocniona, li
czy bowiem 309 tysięcy chłopa i 1200 ar
mat. 

T o k i o. Pożyczka wojenna Jap-0nii 
zosta;a podp1isana i to w sumie trzy tazy 
wyższej, niż potrzeba. 

M o s k w a. Przyszło tu do poważ
nych zaburzełt wywołanych przez rezer
wistów. 4 <!ficerów i kilkunastu żołnierzy 
jest rannych. · 

P e t e r s b u r g. W Aszaboo oucz.uto 
silne trzęsienie ziemi. 

S k i er n i ew i c e. Spodziewają się tu 
zjazdu cara z cesarzem niemieckim. 

&1 r I i n. Gubernator niemieckiej ko
lonii w Afryce, Leutwein, zostać ma od
wołany. 

Polacy na obczyźnie. 
Kto niemczy - l11trzy? 

B i t t e r f c 1 d. 3000 Polaków ~ 200 
niemców katolików jest w parnfii Bitter
fel.ct \V Saiksoni'i. Czyż \V obce tego Polacy 
fllie mają słusznQści, gdy dornagają się 
\vie,ksze.g-0 mvzględ111i f nia S'1 ·ych potrzeb 

relitgijnych? Niech się władza duch-0v.11a 
nie ludtzi: co się zniemczy, -to się i zlutrzy, 
jeżeli inie w pierwszem, to w drugi em po
koleniu. Cóż bO\viem robią w Saksonii 
daiczkatiolicy? Żenią się. z lu1:ramu 'Odnoś
nt~ luterkami r dzieci wychowują na lu
trów. To się spotyka cod'ziennie, a \vyiją
tki tylko regulę potwierdzają. l(to zatem 
pragnie, aby w Saks~:mii utrzymał się ka
tolicyzm, winien starać się, aby Polacy 
pozostali Polakami, kto zaś Polaków ger
manizuje przyczynia się tern samem do 
ich zlutrzenia„ Oby wladze duchow!Ilie ze-
d1cialy o tern pamiętać. Polak. 

Hochlarm,ark. Czytając w ko~ha:nym 
nasz.ym .,Wiamsie P-0lski.m" częste ko·re
spoold'encye, gdzie się. często Ll'SkairżaJą na ... 
si brada R<0<lacy na wielką op~e.szalość i 
gnuśność naJSzej braci na obczyźnie wzglę
dem Towarzystw poUskokaitolickich, muszę 
ll1'iestety powiedzieć solbie: U nas nie le
lepiej ! Mamy tutaii <lwa polskie Towarzy
shvai: Ś\V. W()jciecha r Kofo ś1fewu .„Róża 
leśna", ale. kiepsko się ome roz~ijają. Kto 
temu winie.n? OpYeszalość i lenistwo 
.czlonkówi. Gdy naiprzyklad nadarzai się 
sp•o•sobn.c.ść oo zabawy w tern lub owt~m to
warz.ystwie, to trochę \Vięcej mchu, ale po 
zabawie wszys'Vko znów 'Strnni -0d t().wa
rz:ystt\'"· Zam~ast iść na zebranie towarzy
stwa, to \vielu gra w karty, p.rzy-czc:m i 
obrz:ydltetl opary nie braknie. Stosunki tu
tejsze niestety już tak się zep:su·ty, że ostat
nife z.ebrainie Tow~ św. W-0jciecha się, nie 
magt;o1 cdbyć z po\V"<J.cfu za mateJ licZJby 
członkón,v. A więc zamiast naprzód iść, 
cofamy się wstecz.. Wstyd i hańba dla 
nais, Rodacy, że podczas gdy liczba Pcla
k'óvv się mk rocznie znacznie pDwiększ.a, 
iedinakowoż t-0\viarzystwo upada. Mam 
jc.dlnakowoż jesZ'c'ze nadzicjęi, ~ż stosuinki 
tutejsz:e się paprarwią, gd'y wsz.yiscy .gorriwi 
.cz~onkowie tow. dio tego się przyczynią, 
dlobrym przyklad'em zachęcając innych do 
wczeszczania na zebrnnia. M. W. 

Nowy „Sokół" w Oberstyrum. 

W ubiegłą niedzielę, dnia 6 listopada 
odbyJo· się v.~ Oberstyrum przy Mtilheimie 
nad1 Ruhrą posiedzenie w celu usła1I1ia ,,So
kolowi" nowego gniaizda. Zagait zebranie 
p. Paluszczak pciezcm ·C<lśpie\i.'airno zwrotkę 
p1e-śni· „Kto się w -opiekQ". Przewo:ctn:ictwo 
porwierJjOno p. Paluszczakorw1i, który do 
pióra PO\.VOlal p. Ict:ziaszka 3J na1 rawini1ków 
pp. Zalesika i Przybylskiego. Wyjaśni- · 
wszy cel zebrania udzielił przewcdini czący 
gt.osu p. Idziaszkowi, który w1 gorących 
sł-otwach zachęcał do założenia ,1,Sokoh". 
To samo uczynił drnh Dera z. Oberhausen. 
Przemawiali jeszcze za1 zafo,żeniem nSoko
'la" pp. Szczepan Prz)"bylski, Lubir1ski i 
Graczyk, co też uczyniono. N11 cztnnków 
zapis.al,o się 22 Rodakćw. Do Wydzialu 
wybrana druhów: Prezesem Stanis la'' a 
Lubi!1skiego, sekretarzem J ózef-::1 Paln
szczaka, skarbnikiem Michafa Gra~zyka. 
naczel.ni-kiem AntGnie:go ldziaszka. Na 
przys.zk:m zebranLrn nastąpi wybór reszty 
-czlo1nk6w Wydziału. Druh prezes Palu
szczak po<lzię.kowawszy za \\rybór przy
rzl:::k:ł1, iż \vszelkich doloży stara!L, aby za
pewnić 'r.'O\vemu .,Sokcto\\ i" najpomyśl
niejszy 1xyzwć!i. I(icdy si ę przyszte zebra
nie -odbędzie, ogłosi Wyd'zial \\. gazecie. 
W przyszłą n'.e<l.zielę, dnia 13 listopada o 
goc!Z. 3 po pol. odbędą się pier\"\'SZe Ć\\ i
ic.zeni~ g:mn<tstyczne, na które " ·szyscy 
dmho-wie przybyć winni. 

Zebr.anie zakoi'1czo110 pieśmi~1. 

Cz.o lem ! A. ldziaszek, 
sekretarz zebr:.mia. 

(Nowemu ,,Sckoł.owi'' życzymy po
myślneg·o mZ\\~oju. W Ob~rstyrum, Sty-

rumJ, Mtihlheim:e i okol icy najbliższej je5t 
tylu· Polaków, jest tyle mlo<l'zieży, iż „So
k'ól" nowoza1ożony co najmniej 100 ćwi
C'Zący::h druhótw posl.adać winien. Dalejże 
wtięc, młodzieży polska, pod1 sztandar ,,S-O
kota". Red.) 

żale na brak Ot>i~ki duchownej. 
Br u ck ha us en. Bywa zwykle tak, 

że gd'y z jakiej parafii miał~ s~ę Rodacy \\"e 
,,Wiarus~e Polskim" na brak opieki ducho
wneti, lub na zachcianki gern11anizatorskie 
ks. pmboszcza, to tenże za to po większej 
czę.ści mści się 1na towarz.ystwie polsldem.
Szar.ować winniśmy dnchowiel1stwo i my 
Pofacy szamujemy je też, ale i -01110 nie po
\\lfru:o zapominać 1 że i ·nam powinno cka
zat mito.ść duiszpasterskąi. A ti.akż1~ jest 
\\.: Brn•vkhausern z 1opiek~ ducho'Wną? Ma
my co niedlzielę 4 Msze św. Nie mogla:by 
to jedna Msza św. być z śpiewem i kG'J.Za
nie.m potlskiem? Przecież kościół zapel
ni:ony niemal samymi Polakami. Zamiast 
lepiej, to z opie'k:.1 duc'.ho\vtrlą coraz g-orzei. 
Mamy kaz.ania polskie co piątą niedzielę 
wyznacz<me, ale nie podczas .Mszy św., 
tylko po poiudlniu o· godz. 4. Ma to teu 
skutek, że ludzie niezbyt Jioznie na.i popoiu
idn'.iowe kazaniai uczęsZ'czają. Koniecznie 
domagać się musimy, kazafl polskich przed 
pol11dniem. Dziwna to rzecz, że dzikim 
posyłają misyonarzy, którzy poznali ich 
!język, a my Pclacy µrosimy i btaigamy o 
nauki W ' ięizykn ojczystym a1 doprosi(; ich 
się nie rninżerny. Użala się ksiądz, że mato 
sktiadek dai ·~rny na kościót, ale nie pa
mięta, ż1 ; ptacimy JJ>Orówno z niemcami 
pcdatku kościelne. Ody nam kazari polskich 
przed południem d± 11ie chcą, to Polacy 
słusznie czyni;:i, że składek nie dają. R-0-
dacy! Nie bądźmy spok-ojnii, aż 113.m wy
mierzą sprawiedliwość i dadzą nam co nie
dlzielię: i świGto kazarnic i śpiew p.ol1ski 
podczas Mszy św. Daj Boże, aby to jak 
najprędzej nastą.pilo. 

Roch Michałowski. 

B~zgraniczna bezczelność 
polakożerców. 

Napaś-ci na duchowiei'1stwo z:1czynają 
\\" system wchQdzić. Niedawno napaści 
ta1kiei .do1kcinar landrat gnieźn~eflski, teraz 
pisze .,Pose!lJer Ta.geb!att": 

,,Do jakie.go stopllia duchmvieństwo 
potski e 1 po zniesieni11 112uki polskiego języ
ka w szkole, nadużywa kośdola da tei nau
ki, dowodzi wiadomość przesłana z P-0-
'Znaósikiego do ,.Padag.ogische Ztg." Do
w iadu:jem:y się z tego, że dzieci polskie te
raz muszą brać: n1dziaf w na·uce przy/gnto
Waf\\lczei do spowiedzi już przed skoflczo
nym ósmym rekiem, podcz:::i1s gd1y da\\ niej 
prz.rpusz .... zane byly dopier{JI po skoflcz·o 
nym rakii c1z·1esiątym. W ten sposó:'b może 
d'nchcrn ie6stw·o polskie przechodzić z s~ Y
mi rekrutami sr>o\vicdzi kurs przygotD
\Va\vczy, który odbywa się; wrylączmic W 

Języka· polskim i \V którym zapoznawają 
dzieci z pnpra \\tną polszczyzną. Używah1 
do te-goi wyjątków ·z. piśmf:enn '.chva', które 
z religią w fadnym 11Ji1e st{)jją stosunku. I 
tak na przy1kladl na św. La1zarzw ks. wika
ry Kłos rozbierał takie powiastki jak: 
,„Czujny pies", .,Biata mysz". „Ko11 i Ju
lek" itd. Powiastki t ~ mniszą uczniow ie 
nd'pisać W ' zeszyt, który następnie ducho
wn~ poprawia. W Sobocie, w zachodnio
poznańskim powieci.e, dzieciom przygotc
wującym się do1 spowedzi, pferwszych p;)
czątków nauki czytania i pisania polskiego 
ud'ziela .organista - \\.1 kościele. 

Pedagogiczne p::::> :viyżej '\VYmieniune 
p·smo WZY\\ a rząd, by nie pozwolił. aby 
du12howiei'1stwo p•olskie przeciwdzi:1blo 

podnoszeniu się niemczyzny; nie chodzi tu 
bowiem o przygotowanie do sp<>wiedz i w 
wlaśdwem znaczeniu, ale jedynie o naukę 
języka polskiego, którego uczyć nie wolno 
duchowll1ym, nawet i w kościele." 

W obec powyższego prostuje ks. l(łos 
jak następuje: 

I) Nieprawdą ~~s~ dakobymi pod pfa
szczykieim nau1ki przygotov.rawczej do Sa
kramentów Ś\\". udzi.clał nauki języka pol
skieg;o. 

2) zu,pełnie! mija s' ę z prawdą twkr
:dlz.enie, że z mc1:.e.go polecenia dzieci od·pi
sywaly bajki o „czujnym psie, bialej my
szy" etc. 

3) A ju'Ż absolutnie· ldiamstwe!l11 jest, że 
ja koryigowalem owe bajki lub podJobne 
rzecz~, które z nauką, reEgii. nie mają me 
wspólnego. Nauczycieli, którzy ów arty
okut (jak przypuszczać trzie!ba) inspl1r·owaH, 
a bez. dokladne/g;OI zbadani.a sprawy talk mie
slychane zarzuty; w prasie rozszerzyli, je
szcze osobno przed ich wła:dzą przielożoną 
pocią:gnę do cdp0iwiedzialnC'Ści. 

Ks.Kto s, 
kuratm przy lmśc. na św. Lazarzu. 

Smutny objaw. 
Pamiętają czytelnicy nasi zacieklą 

\Wllkę \Yyborczą, jaka się toczyła \V obwo
dzie westfalsko nadreńskim w czasie \\?'Y

borów starszych knapszaftowyich. Ze stro
ny tak 'Zwanega chrześciańskieg,ai z.wiąziku 

niemieckkhi górników czyli ,,agewerkferaj
nu" !IlapadG!ll<>' wówczas. w ni0slychan111 
sposób to na nas to mu „Ziedn-0czenie za
wroidowe polsikie" i ni1e: przebierano w środ
kach. by Z·ohydzić wszelkie usi!owania Po
laków namdlowcó.w1 na oibczyź111:·e. 

Organ gewerkferajnu pisany po polsku 
darwnie.i' pCJldl tytulem 1„Górnik" a teraz pod 
tytutern „Górnik Polski" przytaczał' na 
poparcie swych twierdzeń zdania z ,,Goń
ca Wielkopolskiego", który nie zbyt przy
chylne zaimowat stanmvisko· W!()bec ,,Wia
rusa: Polskie.go" i wyrażat.to w1 swój spo
sób. 

Zawz1'.ęty \Vróg wbotnikósv,r. pollskich 
od niemie·ckieogo ge.werkferal.inu bezustan
nie powtarzał, że stoi on zupełnie na stano
wisku ,,Go!1ca Wi;elk·opolsldego", który 
miLczar stale wobec tych wynurza(1 cen
tm',ve.go organu. 

Teraz „patry-0ty2111" ,,0-0ńca Wiełko
polskiego" i jeg.o stanmvisko wobc·c nas \'1"': 

cQraiz ciekawszem przedsta!\vfa się świetle~ 
jak o tem świadczy list następujący, który 
na·deslanio nam dio użytku. 

Autor lis tu prsze pomiędzy iimcmi: 
.,W nic.dzielnym numerz.c „Wiarusa 

Polskieogo" czytam o czaoopi śmie p. t. 
.,Przyjaciel Robot1fkórw'', (.organi'c ccntrn
wych Z\', iązków zawc-do\vy;ch), ·któr~ \V 

druk~rni , . Gońcai Wielkopolski.eigo" wyd10-
dzi. , „Wiarus Polski" gani tQ, że narndc\,-
cy p-0.z:i1ai1scy drukom chrz.eściai'1skich 
związkó\\, a w iGc niernieck:ch swoją fir
mq drzwi otwierają. I bardzo slusz1nie ! 
Ale s.prawa ta w ~~szczc ·gorsz.cm przedsta
wia się świetle. Odpowiedziafny redaktor 
teg,o pisemka1 bowiem po polska popraw
nie rf sać nie umie, jak tego mam dowody. 
Artykuły do jego p:semka nad:chodzą po
no w ni~mieckim języku z. I(clonii- a w re
d'akcyi ,.Gońca Wielkop-0lskiego" ie t~oma
czą i w ,.Przyjacielu Robotników" ogła
sza!ią. A więc nietylko że p. M:lski daj~ 
swą fiirmę jako 1drukari pod \Vmgic robot
nikom polskim pisemk'°, ale je.sz1cze je W " 

red2ikcyi „Go11ca Wielkopolskiego" reda
gulią, co 1Jodiwójnie j:est nagannern. 

Widflcznie trzymają się panowie cd 
,,Qo11ca" w interesach pieniężnych zasady, 
, non ·olet" . Zdaje mi się, że \\~ drukarni 



,,Gońca" \','Y:hodzi też ,.Sita" or~an .,Pol
skiego Związku Zawodowog-o", a: zatem 
wycho<lzą tam d·wa wrogie sobie organa." 

Tyle nasz korespondent. 
Gdyby p. Miłski byl człO\viekicm pry

\Vatnym, to naga:nnem trze.baby nazwać 
po1cL:Vbnc udzicl::mie nazwiska wrogom na.
S7.ym , którz r 'Używają g-O jr;.ko reklamy; 
cói dopiero p-owicdZ.icć o p. Milskim na
kradcy i naczelnym redaktorze pisma 
\\·szcchpolskiego ! 

Nie"h opinia publiczna tutau sąd S\\"ój 

wyda. 

w rodzinie i w społeczef1stwie. 

Mo ' ""J1 pani d'rowei Zofa Stasi!tskiei wygło
szo11a na wiecu kobiet w Poznaniu. 

(Dokończenie). 

\Vy Polki, które. w poczuciu grozy po
l·ożenia uz brajacie dziahn~ \vaszą ·nicfako 
\V pancerze ·obrnnne przeciw z:akusotn ger
manizacyjnym, nie zapominajcie, że istnieją 
całe zastępy bi·ed'nyd1 d1zicci, nie. mających 
żadnej Dp.lcki i podpory żadnej. Tyle z 
;nich gin il ~ i od!pa1d'1! od pnia narnd:owego, 
bo za• malo jeszcze ko bi·et P·Oświęcenia. 
Tak! za mato t2.1kich Polek, C{) budzą żarze
" ie uczuć narodowych W' dzieciach i po
dają im ct:Joń siostrzanąh aby d'uchnwo i 
cieleśnie nie zma:rnialy. 

Ws:z.ystkic Polki, a z,\vfaszcza te1, na 
których olbowiązki roodziinnc nic zacią,żyly, 
powinny do wspólnej stanąć pracy! Tyl
ko zbiiorowa i wytrwał.a prnca obfite mo
że przynieść oWJoce. 

Niestety! wytrwatośd s.poteczef1stwo 
poiskie, nie posiadal;O nigdy! Pełne za
!Xlłu, pełne szlaichetnych porywów żyto 
szatem chwifi, a ginęi.01 brakiem z.oigniskD
waniai s:W10ich wysilków, w 1 pun1kt jeid!cn. 
Dla czeg0oż taka nieudoilniość? Dla tego, 
że przemogly wady nasze. One podcinaty 
'Z-dr.owe d'ążenia ł zamiast obrony sypać 
szańoe, kopaliśmy s.o•bie .grób. 

Te waidy .i dzrś nwrtują w sp()leC'ze(1-
stwie naszem; bo gdly uchylimy rąbek za
słony, po za. którą kryje s'.ę (lbojętnoiść <lo 
spraw namdi~wych, tam ujrzymy l'enistwo, 
brak piodporząd'lrnrwania się pod! dohro1 pu
.bliczne, tam pijaństwo, katiciarstwo~ życie 
nad stan, marnotrawstwo. 

Wskutek nałogów odporność malelie, 
dobrobyt upada, z.aigon po z.aigonie 'Z pod 
nóg się usu1wa, cljc.zyz.n(l) się kurczy, poję-
.cie g·O:d!nio·ści zan1ka;. 

Z pdbtażl'1wości i z obalWY narażenia 
się '1.lJprawiamy je's21cze poniekąd! 'Strnsią 
politykę! 

Zamykamy ocz:y n:aJ Hczne nailtlgi, afby 
czaisem łączność towairzyskai na tem nic 
u'Cierpiala. O! gdyby spoleczei1stw10 pol
skie posia<lalo tę .cy:wilną odwagę r towa
rzys1kie stawia·Io zapory niiewiemym sy
nom -ojczyzny, bez WZ!glę-du: na· stanowiska, 
Ja!kie zajmująi, jakiemż byłoby t'o: ułatwie
niem walki o byt narodowy! A watka ta 
tw.a'.rdla. Jesteśmy w mnietisz0śd. By nie 
zaigim\Ći, trzeba nam stwmzyć twierdzę tak 
~.aopaltrz,o,ną w zasoby mornlne~ aby jej o
pom nic zlamać niie mo1gf.o. ]);;żeli .tego, nie 
uczyndmy, z.giniemy na pewno. 

l(aiżida uśw\a,d'omiona POlUrn wilnna po
wołać p.od mi0rah1,y sztandar jak naiwięcci 
zastępóiw wytrwalych 1b-0jowniczek. Ale 
do brnnieniai twierdzy potrzeba obr0i'1c6w, 
iktórz.yby 21.r:ozumielii cel, dlai kt6re;go0 \.valt 
czyć mają r tern SGl!n11e:m wytrwać mo.gii na 
arenie życia narodowego. 

Osięgnąć to możemy przez <>świalę. 
Do tej pracy ·spc1kcz.neJ zabrał<} się wiele 
Polek i ·zdawał'° się, że już. obuidlzil !:-ię 
gł·os snmicni.a w naszem bie:dinem, skoła:ta
tnem spotecz.eństwi·e. Nlestety, zapal szyb
ko przeminąt i opustoszary. sz1~reigi wier
nych\. Przyczyn tegD obti.awU' znaleść nic 
tmdnQ. Którakolwiek z. na'S tylko z, na
mmvy, dla opinii, dla mody pracowała, ta 
wytrwać nie mogla. 

Do pos!annictwa patryotycznegio po·
trzebnem jest przeJęcie si ę ildcą na1rodową. 
Gdlyhyś.my choć w części jak apo•stoti0wie 
wiarę świętą umi!t01wać mogły naszą naro-
1d/o\\Ość, wtc1ncz:as wyraz QŚwiata inie byt
by w ustach naszych czcz.ym frazesem. 

W obecnych wairun1rnc.h skąpe nasze 
środki nai szerzenie oświatYj, dla: tego każ
dy odp.owie<lin•i()I wyzyskany być winiein. I 
jeżelf dzisiaj zebrałyśmy się,, to nie W1 tym 
celu, aby w krzykliwych frazesach potoki 
skarg przied sobąi roz.taiczać. 

Na'sze przemówienia. - to wsp611ny o
bradmnek sumienia!! Na1sze przemówienia 
- to przypomnienie Wbie g:rze.chówi naro:
dowych i omówienie środków, oo popra
\\ry nas wiodących! 

To też mylnem jest zar>atryrwanie) że 

wiece nie potrzeb n·". że to czcze m?.nifest2.
cyc. Do poprn1wy i · czynu konie:znem jest 
u_przyt-0mnie:nie sobie swej \\·arlości. Je
żeli się nie. poprawimy, to wina jc<luostel· 
a nie wieców. Dzisiaj kilka z. •nas tylko 
przemawia, ale po za wiec.ami łączmy siG 
w tnwarzysru·a i kółka prywatne. Tarn 
\\"szystkie mówić możemy 10 tern, co nas 
b o-Ii i leczy. Prz.y<garniajmy szacgólnici 
takie kobiety, które piod wz.ględcm namd{)
w:ym zu:p;:!łnie w śnie są pogqfo.ne ! .Ja
kicż piękne owoce wydałyby także pcga
danki , gdyby W' lrnżdcm m:eśc.ic, mia5tccz
ku1, "\Y~oscci, istnialy takie ogniska narodo
we! Il eż by z: fakid1 to ognisk wyjść rno
g:o misyonarek, pcidą,żający:chi wszędzie , 
gdzie życie narodowe zanikać poczyna. 
One 1gkJsiłyby e\'.··angdię. narodową, której 
hstotą i treścią: .M~fość do Ojczyzny. 

Lecz slO\vo samo nie wystarcza! Po 
za s~1eiwcm trzeba szukać na:m poparcia w 
gaz.etach i książkach. U nas w Księst1,\·ic 
\Vszyslkie gazety stoją ria gruncie k:ltoli c
kim i narodowym. Różnią się w Z<lpatry
wainiach, ale maiią jcicLe:n cel w·spólny: t. j. 
oświatę naPodiową. 

Z niejednego tam artykulu nie mi!c 
może ·odniesiecie wrażenie, ale ostatc.::znie 
dodatnie strony prz0wyiisz.ają ujemne, ho 
kaida p-olska gnetai utrwala nas w pO.(;Z!!

ciu narod-0wem, wskazuje krzywdy, jakie 
dozna.jemy i clrngi, które nas wiodą <lo lep
sze:i przyszl,ości. Czuwajmy tylkio nad 
tern, aiby w każdym ·domu byla gazeta; je
żeli rodzinie niiostać na n i ąi d'a\va·imY swo
ją. 

Ale gazety11 t'O głównie życiai bi eżącego 
Z.\vierciadfom, w które1111 przes.zfość nasz::i. 
we mgfe się odbija. 

Chcecie p.ozna.ć w calej1 pelni hohate
rów ·z przeszfo6ci, chcecie wiiedlzieć jak oni 
wakz,yli i rozncisiH stawę polską, sięgnijcie 
db książek! 

W nich przedstawiai się wam obraz 
przeszfośd naiszej świetnełj, którą tern wię
cej pokDchacie, im {i0okladn1i·ei ją, znać bę
dlZ'iccie. Przez książki zmzuimiede, w ży
we srowo nie <llapowiedlz.iato, przez. nie p0-

·z.naJcie d{llkla'donie roztwój caleg:o sp.olecz.e11-
stwa, przyczyny nas.zego. upadJku. ale zara
zem drogi postępu i odrodzenia. Z ksli~ek 
czerpiemy wiedzę, ten n~pój oży,wczy, któ
ry czy to na pD.lrn •narodowem cz,y zawoldo
wem tak niezbędnie jest potrzebny. 

Rozniecajmy więc tę pochnci'nćę o
światy, nieichai.i -0na najszerszą ogarn;a 
w:Cl!rstwę ! W skazujmy źródla, zkąd ten 
pokarm dud1owy czerpać należy, zialda
d'admy, o ile to w1 naszej' rnJożndśd, prywat
ne: bibliotec'z'ki. t wypo.!Życzajmy Zi nd·ch ksią 
ilkii ! 

Niechaii za naszem staraniem t,01 świa
tlio wie.cfz.y i dlo tych strzech ·dotrze, gdzie 
nie mai uśw1aict.omiemia· narodowego., gdzie 
pomrok jeszcze gtęboki ! 

Wpajają1c za pomocą oświarty :giorą:eą 

mitość do wszystkiego co polski·e, si>oika
m:Y się cz,ęsro· z prze.szkodami niezaileżnc
mt od nas. 

Choć mocą konstytUJCyi równouprn· 
winieni z .niemieckimi! wspólohy:w-:atelami, 
j'aiko Polacy naraże1ni jesteś.my na wszel'
kieg;o rodzaj.u krzyrwdy. l(tóż się U!imie za 
namL? Ni1kt ! ! kaiżd'y tylk{)I ruszy ram:ooa
mi ! lvfoże prawo? 

. Ach! przecież nam powied'zia:no, że 
sita przed prawem, że my tylko wzkazó\v 
studtać mamy! Pl{}mimo to obowiązkiem 
naszym obstawać przy sw1em prnwie ! Naj
wiażnoiej'szem wiedzieć, oo nam prawnie ro
bić Wialno. Przynajmniej w obrębie pra
\V1I11cj samonbrony nie bądźmy tchórzami l 

D1acZ'ego n. p. tyle matek p1ozwa:la1 na 
'l!'iemczenie imkm swych idizicci przy za
pisyiwianiu na, urzędzi e: stanu? Dla: tego, 
oo s.ą'dzą, że polsikkh imion zapisywać nie 
ma.2Jna. W uarzu1concj waJice boja·źliwcmi 
nam być nie wolno! 

Pole boju coraz szersze! Czyż nie 
w.idzicie, jciJk ze wszech stroni przechvnik 
okalat~ nas poQ-czyna? Nie dQŚĆ mu tlumie
n1ia oświaty narndJowej ! Już i nai p·0lu za
w1odlowem ziagrat ido wałklii. WmGJWi.ai '\V 

swe zastępy, że my, PQla·CY, jesteśmy stro-
ną. zaczepną, że myśmy wywiesili ha.slo 
oojk-0tui. 

A przecież tylko Niemcy i µolscy za
przańcy odi rząd'u doznają materyalnei o
pieki, przecież groszem polskim - boć i 
my podatki placimy - ma· być Hum:lona 
myśl polska! zarobek polski! 

. Oi-czyz.n:a, niemiecka w ni:ebezpie,cz.eń
stWll~, \~Olaią całe zastępy nie .dla tego, że 
w. to. w1e.rzą,. lee.z ~by nie ocknęlo się su
m1(;me ruemrnck1e, aby walkai bylazacię
tą ! 

Zwydęzko z ni~e.j \viy}dziemy, jeżeli na 
polu za.wodlowem nie, tylko dorówn:aimy 
naiszym przeciwnikom, a:łc. prz.ewyżs:z.ymy 

ich energią i dcbl'lCcią C\';.oców naszej pr.~-
C"t· 

J. 

Do tego zwycięztwa i te Polki zawo
dowo pnacui'łce przyczynić siQ mogą, któ
re ksztakeniem s:c pcxlit1iosą swój pozi.om 
dm::ho\.\ry i zrozumieją cel.vwiość swej pra
cy. 

Wszystkie zaś za:grzewać powinnyśmy 
męż.ów , bi'aci :i dzieci do pracy, któraby 
kh na wyższy postawilcr szczebel ck-cm10-
micŻny. P.rzedewszystkiem pcpieral]my 
polskich za:w10<lowców, ido których niejed
na z nas ma jesz.cze uprzedzenie, stmn iąc 
0od ni<:.h bez żadncti ważniejsz ej przy,2zyny. 

Ch1od'zi tu o s.1moobronę ni·etylko du
chO\\rą ale i m~~tery.alną, ho biedne spok
·czef1shvo n:e może roz\vija.ć się tak, jak 
zamorżlne; urzeczy\\1's tnienie myśli i dą;że ń 
szlcrchetnych ii:: st poniekąd z pe\\~rnym 
przynaj,mlniej z.wiązane d<ebrobytem. 

A n31sze sp-olcczeńst\VO jest biedne! 
Nie chcę roztrząsać zależnych o0d nas J1ub 
niez·ależnych a tak Iiczinych przyczyn na
szej biedy!, potrącę tylko o uedw z jt~j po
'WOdóvl t. i. o bmk oszczędinl{) 1ści. 

Ileżi t·o k1obiet pędzi ż.y>Cie z dnia na 
dzi·e (1 ! Żyją one w ciemnem pojęc i'U o war
tości pracy i dla tego ni:te zd-0lne są ocenić 
dej owiooców. Ztąd ta rozrz.utn'ość , która w 
.pierwszym rzędzie jednostki a w da lsz.ym 
cale spoleiczeńst\va do upad'ku pro\vaidzi'. 
Nie myślę tu o roz.ryw1kach, których każda 
pro prncy potrzebuje, aile o tem bezmyśl
nem życiu1 POI nad stan. Czyż przewidzieć 
możemy, jaki !Ds dzie:f1 jutrzejszy inam lub 
nasz.ej r·od'z,inie z.g-0tuje? Czyi w olbc.c ju
tra i materyalnie b~z1brionni.e stanąć ma
.my? Czyż ·ct.ta marnej próżruości d nierio
zumnych zachcia:nek poświęcać mamy o
wcice prncy naiszei, prncy mężów na!szych? 
Nie! tQby by fo· nieg()<ln e ! 

Zużywajmy grosz nasz rozsąd111ie 1 bo 
poz.bycie się mz:rzutnośd nie prO'W:adzi je
szcze idb dobt1obytu.. Bądiźmy ,gospodarri!~ 
:za0pobiegliwe, by nie uronić pieniędzy na 
przyszlość przeznaczonych. Os.zczęd!no
ści nasze przechowujmy nie w domu, lecz 
w kasach i ba111kach polskich. 

Stańmy się i pod tym względem w·zo
rem dla przyszleg-o pokolenia, st\vórzmy 1 

Wi tym kierunku potęgę a prze'dwnky li
czyić się z nami ·będą. 

Trudnio ·się w te słowa odzywać w1 za
kątkach, g<lz1iie kr.wawej pracy nieliczne 
tylko mv1oce, gdz:i.e nędza rozpostarła swe 
skrzydta. I w tychJ za•kątkach żyją Połacy 
o tętnic piolskiem„ ale zlamame. walką o ju
tro i,ch ser:ca: bić . mogą tylko pragnieniem 
chfoba, ai nie prngnieniem zbawienia cij
c:z:yznyi. Chleba, bo laikiniemy! wlOttają ty
siące; otulcie nas, oo cz-toniki nasze kost
rni ·etlą, \V'ołają cale zastępy, które wskutek 
niesz,c'Zlęść, ciemnoty, nałogów: popadłyi w 
nędzę. Cz.yż te le'.giony dla dczyzny prze
paść mają! Ratujmy je wszelkiemi sposo-
1bami. 

Sercem na1szem .obejmijmy wszelkie 
strzechy, aJby i o nic'h módz kiedyś przed 
ojcz.yz,ną, powiedzieć: otóż tam mieszikaią 
ry,cerze twoi, gotowi ·dfa, ciebie na każde 
poświęcenie! 

Tak! Sercem i mz.uimem obejmi.fmy 
wszystko, oo polskie, a p~tanowiienia ·na
sze nie będą freł!Zesami ! Chwilowy szał i 
·zapa;f - to marna zaibawika1, bo iak w.ówi 
jeiden z, 1e!konomistów pa·rskich: 

„Znikczemniały nawet na pozór Po•fak, 
.gdY! trąbka do boju za.grata, potram urn;
rzeć - poszedł' na śmilerć. On tylko żyć 
nie poitrafil." 

Nie w szale, nie w słowach, chęciwch 
i obietnicach przys.zrość msza - odrndizić 
ią ID()Ż:e tylko cz,yn! 

Przyrze,czenia bez czyrrm nie warte 
zlamanego szeląga! 

Pracą w1 rodz.inie pracą w 'Spofoczeń
stwie, stwórzmy lepszą przysztość ! 

Nie tylko wzdychać i tęskmić za zba
wieniem. lecz, kroczyć ku odwdzen!u nam 
trzeba! 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
w .obec spokoj1u, jaiki panruje zawsze je

szcze \1/1 Manrlżuryi, wa'1kaiokoto Portu Ar, 
turn wys.u1wa się na: plan pierwszy. 

Zdaje się, że chwile tvAerdzy portar
tursk~eu są juiż policzone. Japończycy, p-0 
raz pierwszy od rnizpoczęciai oblężenia za

,cz:ęli og.Jaszać dbklaid'nie rai]}Otty o swoich 
operncya.ch, oo dowodzi, że oczekują bU.
skie.go upadku forte'Cy. Wed1trug os.tatni1ch 
dloniesień, z<l\Obyli oni d\va ważne forty z 
pófaocno-wschodniieh icibwa.rowań. prze
rywają:c w ten sposób laik.uch rosyjJ~kich 
pozycyj. Wiele d'Z'iaf japońskich panu·je 
już nad m1aistem i nad portem wewnętrz
nym, a lGs resztek floty rosyjskie} jest ~uż 

rnzstl?ygni~ty: okrf}t_Y alk S'.i albo h 
zateop1G1r:J~, n:;;ma b-o\ ··iem dla nich r~ t ,:~ ~t 

. d . - - 1 k 11 luttu 
v,· porcie zmraWi4 ic11 . adluby annat.· 
neraia Nogi - po.za portem czeka tie P; " r 
zguba od podsików admirała Too-0 '\\ k! 

Oblężen~e. .f,ortecy pot!\va k'Clnak . p! 
s~cze czas 1ak1s. Rosyanie posiadai . · ·11 

szcze dużo fortyfikacyj, ktćre są t2c":ą. ~. 3 
dz . li • b , d b . l\ li]z. i 1ejjone, ze mogą yc o rę' me bron: 
Z t 1 , t . O~· nawcy s 'Osun rnw u rzym1.:1Ją, że na ,' 
p_o ·zi~iobyciu. p~!noc:iych .i zachodnich f~r. 
tow i po za1ęc 1.ui miasta i portu przez } 
poń,cz).'ków, jenerał . Stosscl ~d,~la; utrz;: 
mac się w war·owmach "zmes~c1nych · 
ta'.<: zwanym Tygrys:m pólwyspie. B~a 
t·o już , !Ylk~ c,hwilio,:vy rnzp:tczliwy wn:: 
lek, 'k:wry Jcdinak me Q·dr:azu piozsvioli 1 
po,ńcz}'lkom prz~wrócić ~<?rt Artur do Pie~: 
wo1tneg'° stanu 1 naprawie zn ·sz,czonc cb 
v/arowania. Zeby jeid1nak Hota balty~k· 
uadpłynQla jesz.cze w porę i przyni101sla r~ 
moc i odsiecz twierdzy - o tern Rosy2~j: 
nawet tnarzyć nie mogą... ·• 

, „,Staindard" ~~nosi z, <?zifu 5 bm.: Ja. ~ 
ponczycy obsad'z1h p·o silnych walkac~ c 
nocnych równcrcześnie trz,y forty Teinag. 
sza.n , Ilseszan, Wafanszan i1 od'par!L Rosyan 
kofo Liaiotesz.an. 

C! Porci: ~rturn. nadchoodzią niepokoją. 
ce wrac1omosc1. Dz1ala są 1u:żyte prawie 
\.\"'SiZysvkie, domy tak zniszczione, że w n'cn 

1 

mieszkać nie moż:ina. 
W sobotę przypuścili Japoń1czycy do 

Portu Artura nmve szturmy na stronę za. 
·chc1d!nią, pomimo szalejącej burzy śniefżnej, 
Rosyan'.i:; próJb.ow.al'i t·2goż diniai pop. ooe. 
brać pozyicye, zaJjęte przez Japończyków 
ale ich ataki z>0staly odparte, przym~ 
ponieśli dlotklLwe straty. 

Zdade się, te Japofrc~ycy są zdecyd(). 
wani zar011cić wszenkie względy lmmani. 
tairne i minamt dyniamitowemi wysa<lzić 
resztę fortów rosyjskich w powietrze. 

Przy osta1tnich szturmach stracili Ja. 
pof1czycy podobno 20 tys. chłopa. 

Biuro Reutera donosi z Cz'ifo: Okrę! 
„Dungu" po 5-dn1i10w1eu joeździe przybyt tu 
z Wla<lywostOfku. Kapitan opowia<l'a:, że , 
Rosyanie obwarowali Wlaid'ywostok bar. 
dzo silni'e. Zaipasów żywności amu1nicyi i 
dział madą pc1dld:ostatkiem. Cod'zleinnie 
przypływają natadO\Vfane okręty. :Europej. 
czycy iczują się tam taik b~pieczni, że wca. 
le n:e pragną wyji:!"ż@ać. Japo11czycy znaj· 
dą w Wfadyw()s.tolm drugi Port Artura. 

Prarw·dopod()bnie znajdują się tam lo
dzie pcdmo-rskie.. Miil1y dąigną, się na 
·przestrze1ni 7 mił. Zaipasy wę.gla ·są zna. 
czne. Załoga Wfa:diyw1ostoku rniesą<l'.Zi, aby 
tej zimy przyszfo db walki. 

I(upujmy, co tylko możemy, u po~ 

skich kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Nowe. Następca apte:karZJaJ p. StnY· 
czyńskiegio1 p. Kahlmiey zaplaciil' zer tutei· 
sm aptekę 236 tysięcy marek. P. SmY· 
czYńskh inaibyf ią, przed laty za 198 tysię;y 
marek. 

:Radzyn. W dlowę .M.alszewską, która 
ń.ak swego czasu dl0nosd1iśmy, w nieludzki 
sposób na:cl ·swą wychowanką, się paistwila 
i śmierć tejże spow-0do'\vala, arcsztowan-0, 

Z Grzybna piszą do „Pielgrzyma": 
W sobotę Q:bchodziili iiodzice ks. priobJ
szcza Kujota dyamentow'e wesele. MaJ
fonko1wiei po 60-lctniem ws.pólnem poizyciu 1 
cieszą s~ę oboje czerstwem z;d1rowie!Inl. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Kąkolewo. K-0mis'1!rz zawi.B.<l:Orn'i t gmi· 

nę wsi Kąkolewa, iż stos.ownie dla. rozu)()· 
rządzenia król. rejencyi , mogłaby urząd!zić 
szkolę wieczorną dla diornsitająceti mtodaiie
ży. Na: tn odpowiedziar niemlec goospo<larz 
R. Neu'man1n: ,,W taikirn· razie byliby nasi 
chlQpcy mądlrzejszymi od' nas! Nie! tego 
nie .ucz yin i my!" Nie: p.omJOigły ża<l:ne na· 
mov..ry i obi~śnienia lmmisarzai zarząd . ' g1miny bo1wiem, uznając argument N\euma11· 
na i oba.iwy przed' mądrooe'ią m;Jods·z,cij ge
neracyi nie. zgod'zil się na projekt rządo-v,- y, 

Zwnaczyć wypada, że g.minia ta jest wylą· 
e21nie niemiecką. 

Bydgoszcz. Pan inżynier Wulff ro,Z· 
parcelQ'Wal swój folwarki N'iecz. tuż pod 
BydgosZJCzą. }(upili kilka set mór.g gosp-O· 
dlarze: Wiśniie:wsiki, Paweil Mi1kulski, Ro· 
galski, l(oszu1ck1i, Antoni Mikullski i Tel()fil 
Mrkutski. Dwono:stwo samo kupbt kapita-li· 
sta Domsza't, Litwi1n, który z Ame-ryki 
wrócil do kraiui, pon~ewa:ż pieriwszy kupu· 
iący nie OOtfZ/Y'mat kontraktu. 

Gniezno. Przed kilku- duiaJmli· uciekł 



. ~d handlarz zhoża Jakobiriski. któ:-y stal 
~ r,1 I) . , k. O~ 

1• Z\\'i<izku z ,c·g()zinS nn. t-Oszą tu po-
·-s;eclmio, że Jakobiński sfałszował ·e-

\\ · ·' · :ę teraz \'fi 'Or l(l°P kslc i znaJGUJe s. , \' \n15 11. 11:rn 

){)Szkcdownnych w \Ylasnym int~;esie 
\,·1cz~ o swoich stratachi1 kilku innvch ży-
1.j·.,.' s~bic odebr::lJĆ chciałc>. Pc„wien .piekarz 
;·Trzemeszna v.vary•o\va~; Jlll<Sian·~ go 1od'-
1·n iG eto d·orrnn waryatow w Dztelc::rnce. 

ii~g:czii'1s.ki przcspekulo\\"at m:i.jqtck swc:J 
h:śdO\\~ei i jej córek, będ:.wrch jeszcze:. \\' 
c;truiie 1x1nidskim. Oburzenie wobtc tego 
;ośnje z dnia na dzieii. 

·~ ś. p. ks. Czesław Miśkiewicz. W 
p.,;:1ie.cu odbyl si~ po.grzeb ks. Cmsł3\Yc: 
Miśk:e,viicza. W -0brzc~dzic ~akbnyrn 
\~"'ZiQla udzia! nic tylk0 cala parafia, ale i 
d.ilszc stro1nY. 

Lc5:mO. 13-lefni chfo.picc polski· sb-
i<>'.lY za obrnZQ m~11:cstatu. s~1ct \\ Les.znit 
skaza{ 13-letnieg.o Wo~ciL.cha Orzabkc f 
\'-'o:;zczyko-v:a na 3 micsi<1cc \':iGz.~nia za 
obraz:ę cesarz.1 11iemi~ckic1g.o. F·Jp::Jnić .On 
j;1 m:a{ w rnzmi:::>w':e z d\Y1c 1i.„t starsz:ymi 
.::li!o·pami io \Y•ojn:e rasyJskD-japoi'iskicj i 
nowsta;nin 1863 r. Gnety hakatrst-rczne 
JJ:szą, że &-.v chl<opiec posi~da \'r·szcFkic złe 
skbrmości, a tako' di i:·0żem nan.::zyciela 
ittL a obrn·zc nKt.i~S.~2.rn u\vażc.ią za \':ynik 
polskiej ag:ta.cyi. - J . .;stto ·natu1::ili1:e :~1d 
ili'.::zcm nieuzasadniony. Gdyby haka~yśi.:i 
nfr~li choć trochę PJ(;Zucia spr;,m :ectli \\'·O

ści, t-0 musieliby przyz11ać, że obecny sy
stem szkólny ta'kio smvtne wydaje owoce. 
Tego >ani naturnln:e niie przyz1n3dą, ho to ich 
ko-rnpwmi tuje. 

z R.oz<lrze\va. Za staranieri.1 mie:b;c-J
\1.'eg.o ks. proboszcza. zakiżonio Ka~~oFcri:;e 
Tm' arzysh.\~o Rcbotnikó\v polskich pcd 
\nzwa.niem Ś\\:. Józefa d111ia 30 pa:hd!zierni
ka rb. Prz.ystąp:to na razie 44 czł·onkó\r, 
.ale jest naidiieia, że w:krótce \\ iGcej przy
stąpi. Paitronem te.g()iż. Jest ks. prclxJszcz 
Br-0nisz - "' icepatronem ks. ",;kary D(i
nat. -- Do zarządu wyb mu'{): jako pn~zesa: 
Kamla Wtódarcz.yka, jakD sekretarza: 
fnimciszka Frq;cko'.\'iaka, a zastępcą te- · 
g-0ż Franciszka! K·onrad1ego. bibEo.tckai-zeff1 
zostat Franciszek Kaik, a zastępcą fran
·..:iszek: Wyrwas, kasyerem zaś obrany Jó
zef Stróżyński. LawniUrnmi z.ostali: Piotr 
Kończak, Józef Gr·obełny i Michał Chy
tmwsld. - Posiedzenia: miesięczne ·od'by
wać się mają \V każdą dmgą niedzielę. mie
:siąca na salce szpitalnej miei.;sc{rwej i to po 
·wiellk~em naibo:żeństwic. - Naliprzcwieleb·
niejszy ks:ądz Arcypasberz raczyf prze
siać nowo zal·oż·onemn· Tol\varzyst\n.l! swe 
blogosfa wień's h\iO. 

Ostrów. DoniOszą ziąd >'Oręd1.", że z 
. PC\\i'J11cj miejsc·owości jakaś uiboiga n;.ewia
·sta kupifa. dfa swego synka czerwoną ro
gat~"\\i~kę, jaką przed laty ogólnie używiano. 
Wtem spotyka ją policyant i bad'31 -o przy
.ciynę zakupu tej czapki. Kobieta dala mu 
na to odpowic<lź: Czapkę ku'Pi.ta taką a 
nie i:n1J1ą, rnz. że była n.ajtarf1szą, a, powtqre 1 

. że się jiej poctobala. Na to pa!icyant Z'd'jąt 
ową czapkG chlopc.u z glmvy. 'i. schowat, 
kupif mu zaś z.a swioje pieniąid:ze inną kul
twrnieijszą z fooszturkis.n1. 

Poznań. Naczelny pr~zcs ofi~r-O·\Yar 
Po"\\"iarowi żnińskiemu 200 marek na u
rządzenie tzw. wietczorkó\V ludo-w'Ych -
,,Volksiunterhaltunlgsabende". W Żn·in:e 
vowsta:nie powiatowa .czytelnia ludowa z 
400 książkami ·z których 1 OO przeznacz.o
ny·ch jest dl-a Rogowa i 100 ula fanówca. 

Ze Siązka czyli Starej Polski. 
l(oźle. W BerJi.nie zmarf w1 piątek nad 

wie:czcrnm ra<lca sąd01w;y Konrad! Gorke z 
Wuipczyc, który był pO'slem ~o setimru z 
okręgu kozielsko-glubczyckiego. Zmarły 
należał oo partyi centrowej. 
·~ 

Z ~osyt Zarz.ądz-011.a :\1.~ 19 powiatach 
~1:ólestwa ·polskie,go' mobilizacyai zostab 
Juz ukoflcz.ona. W piowiatach tych - jak 
tlon°'si „Kuryer WaTsz." - p-0\v-0fan10 ·ok·o-

I to llO:OO? ltuJdlzL, z których. _po zasad11ic~em 
ZWOlmenra (bez oględzm lekarskich) 
Chrześdan z lat s!użby 1887, 1888 i 1889, 
0:az tych, którzy mają tmje. i więceu dzie
ci, .i po diQ-konaniu oględzin lekarskich, 
'' zię,to do służby czynnej dr:.r 40,000. 

Cz,ęść tY1ch ludzi, okolo 13,000. \Vlą
C:ZiOno do pulków strzelców i kh artyleryi, 
U~atiących się na Da1~eki Wschód. Następ
nie 3ADO ludzi', przeważnie z. ptlQckieigo, 
Odesfano db Warszawy i Jablołl1'nY dla 
\\~la.czenia d!o formowanej 48-ej dywHzyi 
Ptechoty, Móra zastąpi strzelców, u<l'ają,
cych się ina wojn~. 

Pozostailych zaś rezerwistów, V..'«>gól
lł"' 1·· 

'"J tczibie akoJo 24.DOO wy.slruX>• .do Brz-~-

ścia Litc.,·skiego i Ihlkgostoku. Tu częś12 
użyt2J będzie do formujących s!ę nO·\\rych 
szpita!ów polowych, a reszta jedz.ie do 1~a
za(1skieg·o okręgu \'. 10jsko\\' ... go, gdz'c ·1·w
pe!11i z,,J.c~i rniejs·..:c \ c. 

?v każdym z 11<:rn o l \\ orz·onych pHi
kó'.\' fonm1~<l~ -j si \\' \\'arsza\\ ie i Jabfon
nie 4ł)-rj dj w:zyi pic·..:h-oty, 2;11Cl;<luue się J}O 
850 r1..zen~. '.stó\' JXj'~.1.AanyLh z K.rć:lr-st;„ „l 

p.obkietr,0. Do Ptllh6\v tJ eh \':·o'..,cc p~11ia
h11~tg(J niedQ\ ic.rza·nia, zebrcGl~,) rezc;\\tC
\\} Lh aii..:~1(.\\' Z gl((bi ~-OS./i. 

Ukaz c~~rski :--.a.r?ri.-.lza r.-0,·:·olanie ci:
cen)" reZ.'.:!rwy i \\~isk-O\\ yd1 kka1 LY r~
zer \ y z okręgu\': y, 'l>isk-O\v ydt petdsbnr
:ra. \\ars.Za\\ skicgo, \"il..:!1skic:go, u~\'.'
skicgo, od:eskic,gD, moskic\vskicgo, k3.zl1-
skicgo, 1~~rnk21skicg8, i z ohsza1 n ck!is}dc
go. 

Z WłGch. 'Nyb81 y do pa1 b;:1c1Ln 
\':icski ... gc s}:o!1czy~y s"c~ dl:t rzw.:n cl:;ść 
J>omyś!nic. który przcprcv.··adz"t {)l:0!J .:oo 
S\\ yd! kc:1udycfc.tć1\': na ·ohólmi ll~zbc 503 
,,,-~ 1Y1r(l\\. M:l 7.atf;::11 znpewn:·cną '" :ęk
s;',JŚ_:. W s'.~fad i>01)rzcu:hiic:j L 0y dep1:tu
\\? :I) d1 \\d1cd~i;o -16 n.;..Uyk.c,!i:•\\, 3J $0-

cyalistć,\\", 26 repnblik2!1u\•,. 
SccyalistÓ\\' bc;:lzie ob(c..i. rn::icj wię

-.: ... j t·~.l ty!c. Natorni~st i ,;p1 :.Jii,r:11:1: trac<1 
L'.knnc,~;cie m~nd.::~t.:J\ . 

W ~_;Jkudz.r:.sęcit1 ~),· \:6~·:~t <.:<lbęd::i_ s'c~ 
wy0.t;ry ściśkjsz-=. 

Między ·wybranymi 0'becnie znajdnią 
siG Gi·cl':.ti, Luzz-oti, i•Listcr rol:li..::t\·:a I\'.::i
va:. '''Ybrnny uwukrotn·!!. Oi'1<1nd'D, były 
minister B'lcc<c.:~ l'. i •:1.lim~c1 ti, sncyal'i
ści: Sonh;, R::d:ni. ka11C.yd~·t u::ądo\.VY 
Bi:rnzcvi. n. pr~1rclcnt Izby Palizz-0k1, 

znany /. rroccs11 ~ Ir!"rderstwo. który kan
dydl~r\1·Jl \' · Palermo, upadł, natomiast \\-y

brany 7..f)~~t2t b. rn~n'.st:.'r 0Ś'.\·iaty Nasi, ści
gany 7.a csz11st\1.-·0. S·O'cyalisrn ffss "Jlati 
zo:,t:JJ wybrany d\\ 11krotnic. 

W Rzym:-::: ,,. ricrn·szym okręgu od
bGJz:,:- siG ,~-ybór ściślejszy międ'zy repn
blika:iinem .Mazza, a kand'ydatem ministc
ry;:i!nym; '\\' drngim okn~gu odbędzie się 
\\ ybór śdśk}·szy między s0cyalistą Ferri, 
a irn11dyd.~'.tern ·01~-ozyo·i konstytucyjnej; 
w trzecim, CZ\\'artym i p:ątym c,J\rętgu· wy
brani zostal'i ·dwaj karndyclaci rządowi i re
pu'blik::tninJ Ba1rzilari. 

Zfrancyi. Deputo\\ any Syvcton\ któ
ry nap;acht 'l.1a miniistra wojny stanie prz2d 
izbą ka:rn(ł. 

W procesi-e d'Autrid1e'a komisarr, rzą
ckn:vy Ra dier oświa;dcz:r!. że otrzymał up::i
ważnienie do ·cofnięcia skargi przeci\\· 
wszysNdm czterem ·oskar'ż.ony:m ofir.:erom. 
Po przer\\'ie trybuna! o·glosil uwolnienie 
oskarżonych . 

Prze<l' ogtQszen.iem wyroku odcz.yiai 
obmllca pr-otest przcci\,. niesprawriedli\vej 
skardze, kt6ra m~ta czterech oficerów 

pozbol',v~fć honorn 1 a oskarżeni· cświadcz:yii, 
że wychodzą ze spokoinem 'Sumieniem. 

Gatzdy narodo\\ c atakuh:1 ostrn rząd 
z pG\HJdu teigD procesll . 

;aa; ~ llidl!i 'iił 

Z różnych stron. 
Bochum. W k-ościele św. Józefa usta

\Yiają: obecnie 6 wielkich piecy gaizowych 
z pięciustami plomieni. 

Bochum. Przeci\V wyborowi star
szych :knapszaftu nadeszi·n <llo zarządu· 54 
protestów. Wyoory \V 16 obwodach unic
w1ain:l(}ln10. Wybory uzupdnia~ące odhęd'ą 
się zapewne w polowie grudnia„ 

Bochum V. (tfofsted-=). Górnicy z ko
palni ,.Konstantin wielki" ś.więto'"ali w 
środc; dnia 9 b. m. i tv z szybu I., II. i Ill. 
z po\viodu braku wagonów. Nie meb 
szkod1y poniosą przez t.o nasi górnicy. 

r. K. 
Bochu.m. NcuJwy.iszy sąd pruski, tak 

zwany ,,kamergerycht", \Vydal bardzo w:a
żny wyrok w sprawie zmud szkolnych. 
Dotychczas mnieman-o, że jeśi'i dziecko do 
szkoly nic. p·:)Szlo i nikt nauczycielowi llie 
cton~6st o przyczynie, dla czeg-0 dziecko 
zmniclziio lekcyę szlrnlną że tai bylo kary
g-c·d1nc. 1,Kamcrgerycht" ilmeg{) jest z-da
nia, al'1J.01wicm w p~\\;n::j sprawie orzeik!: 

,,Zmudy szkolne nie podleg2Cą karze, 
jeżeli \\ ażnemi przyczynami mo'żna je uza
sadn:ć, jakkolwiek te zmud'y nic z,ostaly 
stosow:nie d·o przepisów zamc-Ido\\·ane"' 
(na:uiczycid(}wi). 

Jeżeli w·:ęc teraz sprawa za zmm:lę 
szkolną idzie do sądu. to sącL przedewszy
stkiem badai przyczynę. d'la czego dzieck-0 
w szkole nie bylo i jeżeli ta przyc·zyna jest 
slnszną, wtedy się bez wszys.tkieg{)I uiwal
nia rod'ziieów od kary. Dowo<l.Ó\\", że zmu
d'a sz:kotna tostata zameldlc)\vana i unie
win1niona, są.dty Już nie żąd1ają. 

Dotychczas, jeśli dziecko d-01 szkoty 
iść nie mogło, rodzice musielii ustnie lub 

piśmie-n:::c zam~ „::rwa.:: wypad~k nauczy-
ielowi i zmu<lę nn1cwinnić, bo ina zej by

la 'Z~raz kara. Obc nie cb-<nv':ązek meldo
wania i uniewinni niai zmudy szkolnej i t
nieje ·nadal, lecz lecz ni~ jest konic..:zny. 

Resse. Do dozoru kościelnego Z<1stał 
tu z. Polaków wybrany p. Szczepan Ku

rzawa. Gazety niemie kie naZ\\ aly go 
Res ewa. 

Ałtencsse. • W niedzielę jest \\ icc u 
na:s. Sp-o<l'ziew.arny się, że. żad·na Polka 
nie P"Z!Qstan:e w do;nu, która n1-0ż.e przy
być. Licznego ·udziaht ł~odakó ;1, tn.kż~ s'G 
spcdzil:w'.lmY. Żaden ·za J)iecem p;;.i 'nic 
11ie Poz.nstanie. Na wi.ccu prze·mówi także 
jedna z. Padaczek. Dądźrny tam wszyscy 
i rad'źrny o sobie. Pv.Jka. 

Baukau. Przy \\'}borach do rady 
grnim1ei c<lniosła pa·rtya oby\votelska zwy
cięstw'° nad partyą kopah:faną. \Vybrani 
Sascnhioff i Lankamp. 

\.Veiir.ar. Tacn:r związek g<n1nazya
stó\'n cdkryto - nic czasem na wschod
nich kresach - ale w Weimarze. 17 ucz
niów sckL~ndy i prymy wydal·ono. - Czy 
nk cl1cieli cni czasem Polski odbu<lowar~? 

W Hamburgu areszt-0\v~mo wrncrai 
21-letnią slużącą Michalinę Urbaniak, która 
z pomocą swego Harzccz{)lne/go Andru
suwskiego pozbawila życia córkę korni
satZa cb\\'0·d·O\Ylgo w l(ręs•ku1 w p.owiede 
m:ędzyrzeckim. Zwl-0ki ·z.nalezi-0nio w sta
wie. 

B;;rir.n. t!rabia Pi.ickl1er 1 znanry wróg 
żyd6w, któreg0 w tych <J:r1iaic11 pewien żyd 
napadl, ma teraz stale obok siebie 3 stl
nych mGżczyzn; bez nich ·nic msza się z 
d'Omu <l'ni na kwk. 

Berlin. Żyda Lcszczy(1skiego-Webe
ra, który 17 grnd11ia 1902 roku ziamordo
\YcJ \V' BerHnie wdowę Bad'wigową, skaza! 
sąd! w Kaliszu na 2D liat przymusowych rn-
tól w kopalniach ct.oiwiu Syberyi. .Le·· 
szczyf1ski, tod<1c p-odd'anym rnsy.is.kim, po 
<l10lmmniu zbr-odni, zbiegł wówczas dl() Ka
lisza. gd'z,ie g10 aresztowano. Wyrok rze
.cz.ony stał się już prawomoonym, więc L. 
od'stawfono j'uż na Sybir. 

W Lonitz na Pomorzu1 pe\·den1 obywa
tel po·d'czas oh1adn chcia.t pożywić swego 
pieska. Trzymal \.\'ięc w zębach kawailek 
miQS-;tJ a piesek ,skakając mu -O.to ust.1 p-o ko.
walku miesD odgryza!. Gdy połknąr o-

. sta,h1i kęs, obylwatel pokaz.at język. Pie
sek, sądząc, że t.o jeszcze m:ęso. skoczył i 
Qct:gryzł kai\vałek języka. Obywatel stra
sznie cierpi. Cala twarz mw opuchla, nic 
może jeś,; ani mó\vić, · 

St. Louis. Wystawę w St. Lonis Z\\ ic
dzi ło· ds·tąd' 16, 567 .737 -0sób. 

- Sfowia(iski .i dzienn'.karski zjazd w 
St. Louis - jak donoszą do ,.Nar. Listó\v" 
- nie uda~ sr1ę zupełnie. P-o<.Lobnie też zrn
bii zupełne fiask()! nczeski dzień" ,na wy
stawie. Na ogóln-o-slowiańskim zjeździe 
Zijawito s:ę \': St. Lou>s 10 dziennikarzy, w 
ich liczbie jeden P-0lak, redaktor „Dzienni
lrn Chica1goskicgo", p. Stanislaw SzwaJ
kart. Zebra-ni ·~chwallE sz.ęrcg w•nio~kc)w 1 
<l:olnagai<tCYCh się między i11:neml zafożen:a I 
w Nowym Jorku1, Baltimore i innych mia
stad1 sl·nwiańskich domów dla wychodź
ców. Dalej zal-Oienia biur informacyrjJ1ych 
w spra\vach przcmysllQwych i handlowych 
międ'Z.y Ameryką a krajami sławiaflskmi. 
Żądano zafo.żenia w Ameryce wielkiej 
księgarni siosviaflskieL gdzieby można byto 
nabywać d'zietai, sprowadzone z Europy; 
następnie domagano się prxcpmwadzenia 
statystyki Stowkm amerykai1skich i zało
żenia związku dziennikarzy slowiai1skicll 
\v Ameryce. Uchwak1no wydlawać dzie11-
nik sl-owiański po. angielsku. Do i~cz.oiu:cyi 
polskile} dl()d<:mo st.owa: ,,Oświadcr..:łimy 
s:ę w wszcchslo,~. iańską foclcracyą 1ia: pod
stav. 'ie najzupelniejsz.ego równouprawnie
nienia, bez jakichkolwiek cdrębnych przy
wilejów; dla tego lub oweg·o narodu". R.c
z.olucye -0raz memorandum w sprawie cze
skiej będą przesiane cia•l{)m praw10-cla.w
czym i prasie w Ameryce i Eu.ropie. 

0.słafnie wiadomości. 
B er I i n. Zapewniają, że JX>głoski o 

zamiarze spotkania słę cara rosyjskiego z 
cesarzem niemieckim polegają na praw -
dzic. Mają oni omówić sprawę wojny ro
syjsko-japońskiej i możliwego p-0średnic
twa pań~tw w cełu rychr·ego zawarcia p-o
koju. 

Ha g en. W środę o godz. 70 rano 
kat Engelhardt z Magdeburga ściął we wię 
zieniu tutefszem 22 lata liczącego robotnika 
kolejowiego nazwiskiem Otto Henkel z 
Wetter, który 30 marca br. zamonk>wał 
siedmioletnią Katarzynę Gaje-wską„ 

I n s b r u k. Aresztowano tn 6 nie1t11-
ców za udział w niszczeniu własności o
bywateli włoskitllj narodowości. 

Pitt te T' 11 hsto1indn. M rc:na b., l\lenay p., 
("'pito. ław). 

...,:>lota, 12 li t-Opada. rumberl,, ó br. Polaków 
('Vsz mn_,. 

S ł o ń ~ e ; W3 ·hod~l, 
Jntro. g. 7 n • Hi 
Pojutrze. g. 7 m: 18 

Sto.n }Og,1dy; \':c 8rnd.,, 
desza. \V czwartek pochmurno 

z.ru:hoJzi. 
g. 4 ...... ,l2 
g. 4. m. 10 

'r.ły d...:pfl 

'l' e r m o I!l e t r wsbizywal: \Vczornj 
połudnfo 8 stopui R. w „ żej Ecra.. 

12 w 

;~!!abozeńsfwo polskie. 
Baczność Polacy w Oberhausen i okolicy! 

Od dnia 5 listopada aż do dnia 13 Hs.to
patda 1904 r. c<lbędzie s:ę w kościele 
Najś\ . .Maryi Panny w Oberhausen Misya 
święta tylko dla Polaków. Przybędą ks . 
misyonarze z Pozna11skicgo. Poi.;zątck mi
syi św. w sobotę. dniJ 5 listopada o godz. 
7Yi wieczorem. Dalszy porządek misyil o
g ł{)-si się przy pierwszem kazaniu. O jak 
naułiczinietlszy ud'ziat uprasza . 

lis. wikary Scharte, polski duszpasterz. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray 
daje swym czfonkom i .Rodakom d-0 wia
dlomości, iż 13 listopada ·odprawiamy 5-tą 
rocznicę istnienia towarzyst\·ra naszego, 
połączoną z teatrem, koncertem i tar1cem. 
Szain. Tor\\·1arzystwa, które zaproszenia o
de1braty, będą przyjmowaine do godz. 4. 
Kartki dla! czfonkÓ\\1 wszystkich tmYa
rzystw 30 fen., dla gości przecl.J czasem 75 
cni., przy kasie. 1 rnr., U mczysto-ść odibę
dz1[e. się na sali p. KefcnhOrsten, zarnz przy 
dworcu r>oludni'O·wym. O naHicznicjsn u-
dziat uprasza1 się. z ar z ą d. 

Koto śr)iewu JSSłow1k" w Marxloh 
do111-osi swym czlonko-m, ii w zeszłą nie
dzielne kwartalne zebranie odbyć się nie 
mc·glo, proITTieważ by1C" polskie nabzy.lel1-
stwn i z powodu tego rnu·sieliśmy zebranie 
na nied'zielę 13 b. m~ o g.odz. ~2 PO' pol. od
/rQżyć. Prosimy szan. czlonków o wyba
cz.enie, O liczny uctzi al czlonkó \\ 'i gości 
prosi Z a r z ą d. 
~~~~~~~~~ 

Koło śpiewu ,,Gwiazda j;dności" ~ 
w Cielsenkirchen-Bismark 

don1osi· SwYm członkom, iż· miesięczne ze
branie od'będzie się 'v niedzielę 13 list.opa
da o godz. 4 Po pol. Nai zebranie zaprasza 
się wS'zystkich czJonków, gdyż mamy 
WlaiŻne. sprawy do zalatwienja. O punk
tualne przybycie uprasza się. Cześć pol-
skie)_ij pieśni. z a r z ą d. 

I(oto śpiewu „Harmonia" w Wattenscheid 
<lonas.i swym szan. cztonkom, iż w niedzie
lę dnia 13 listopada po pol. o g-0<l'z. 05 ab
ch~dzi wieczorek familijny, p.olączor~j- 0 
tancem, na sali p. Oramanna, przy i.Ji..:y 
Noro~tr, Rodacy, chc[lcy wziąść udział w 
zaiba\vi.e, muszą być czlonkami K-0la albo 
też przez c1t0inkó\v- tegoż być \\ prc\\!.:.dz~
ni. Cz.t1Q11ikowii! muszą być wryplatni. 

Z ar z ą d. 

Wiec v Brrckl.ausen„M arx:cn 
Wiec . Ziedn-oczenia" dla hui•n:·ków 

odbędzie s:ę w niedz~elę 13 Iistop:::ida w po
łudnie o godz. 12 na sali p. Rosenthala, 
przy ul. Prov:lf!zialstr. Oma\v~iane będą 
sprawy chutnicze i górnicze. Ro-daików z 
calej okolicy \Vzywamy, arby się jak naj
liczniejj stawili. 

~,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

ieo w rrohnbansen. 
Wiec „Zjednoczenia" <JcLbędzic s:ę \\' 

niedzielę dnia 13 listopad1a o godz. 1 }'J p0 

pol. na sali p. Ofrat, przy ul. Ade!kampstr. 
Oma\viiane będą sprawy rob-0cz1. i orga
nizacyi „Zje<lnoczeinia". Lczny miział Ro
dakó\\n z całej i0ko-11'.·cy poż4dany. 
___ ,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

\Viec ~v Ałren-ess~n ------
dla Polek i Polaków 

od?~dzic się w nied~ielę 13 I:stopada 0 go
dzinie 4 po I>Oludniu na sali p. J. Saala 
przy kościele św. Jana. Porządek obrad; 
1) Sprawozdanie komitetu dla spraw opieki 
duchm.~nej, 2) omawianie spraw nam<lo
wych 1_ m~t~r~alnych, 3) sprawa wycho
wyw~m~ dzieci. Na wiec ten zaprasza się 
uprze1m1e sza!L Rodaków i Rodaczki, aby 
za?~tes.towac przeciw krzy""dzie nam się 
dz1e1ącei :v. sprawach religijnych. Żadne
go z nas me l>Owinn-0 br2.kować. A~itujmv 
nai rzecz wie<!a. l(omitet. 



Towarzystwo loieryjnc „Zgoda" 
w Bruckhausen-Mar:xk>h 

podaje do \\iadomości swym czl'.on~wm_. iż 
zebranie odbędzie s'.c w przyszłą, niedzielę 
13 listopadai po pot o godz. 5 na sali p. 
Nie.ssen. O punktualne stawienie się upra-

z a rząd. 

Tow.gimn. „Sokół" w Gelseuk.-Hiillen. 
Cwiczenie odbywać się będą co wtc

r~ i piątek o godz . .08 wiec.zorcm. Przy
szłe zebranie odbędzie s'.ę w niedzielę <linia 
13 b. m. o gcdz. y; 12 w pc1lttdnic. O lkrny 
udział prosi· Z a r z ą d. 

Czołem t Wanne-Zacłtćd? Czołem! 
Tow. gimn. „Sokór' Il. w Wanne-Zachód. 

C\\~'.czenia od:bywać SiG będą 1:0 \VtC
niedziel~ dnia 13 li'Stopada o go<lz. 04 u p. 
Oerdesmarma przy ul. ttofstr. Za!rZ<l<l po
winien się już o godz. 3 sta.wić. Kompletne 
stawienie się wszysrtkkh druhów. jest dla 
bardw ważnych s.praw pożądaine. Goście 
mile wid'Ziani. Czołem! WydzJał. 

PQ z.ebraniu wolne piwo przy muzyce. 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
uwiadamia swych czfonków, iż w przyszłą 
nfed'zielę odbędzie się zebranie po nabo
żei1stwie polskim. Uprasza się wszystkich 
czlonków, aby się. jak na:ilicz.nie.j zebrali. 

Uwaga: Pooiedzenie zarządu odbę-
dzie s.ię; prz.ed potudniem o godz. 10. P.ro
si się tych cztonków, którzy należ4 do za
rzą<l'.lt, aby się stawili. 
' fr. Kubiak, p1rz:e'wl 

Koło śpiewu „Kochanowski" w Eicklu 
donosi swym członkom, 01nz życzli\vym 
Reidakom riż w niedzielę d'nia 13 bm. o 
godz.. 5 ~ pot urząidzaimy zamkniętą za
bawę z tańcem. R.-Odacy, którzy by si~ 
chcieli z nami udeszyć, za-razem ustyszec 
pieśń p:olską, zechcą się zapisać na cztion
kóv.i d~ naszego Kola1. Wpiso\ve kosztuue 
markę, na zahawę wstęp \VOilny. Lic21ny 
udrział pożądany. Zarząd. 

Uwaga: W prz.yszlą niedzitelę lekcy~ 
odbęd!zie się o godz. 2 po pal. Po lekc_YI 
miesięczne zebranie. Painiewarż mamy P.Il~ 
ne s.praiwy <lio omówienia, więc w lekcy1 r 
w zebraniu· .wbowią:iany jest każdy cz!o
nek ud.ział wz:iąść. Goście mite w:idzill1i. 
Oz-eść pieśni potskiej ! Przewodniczący. 

Ko,-;-śpiewu „Chopin" w Bochum V. 
Hoistede. 

Szan. czlonkom d'aje się do \\·iadomo
ści 1ż w nie<l'zielę dn1-a1 13 listopada p::: obr.e
dzi~ o g--0dz. 03 odbęd1zic się l~kcya śpi~
\\'":U'. Uprasza się sz.an. c-zlonkow, aby ~tę 
licznie i punktualnie sta\v1i·N, gdyi µo śpiie
\.vie bierzemy udział w zabawie, dlatego 
powiinni się szan. czlon!korwie \~-~zys-cy sta
wić. O liczny udziial w lekcy1 1 punktual-
TJe sta\vienie się uprasza Zarząd. 

Cześć polski ei pieśni! 
Uwag: W s·obotę d111ia 12 listopada 

wieczoretn. o god-z. 7 odbę<l.ą się próby tea
tru. Airruatorzy, którzy rolę odebrali, w>,n
ni się na oznaczony czas stawić na salŁ p. 
Natropa. O punktualne stawi•~nie się na 
.próby uprasza \Vszystkkh amaitorów 

Pr. Karbowski, prze\\". 

Towarz. gjmn. „Sokół" w Ober-Styrum. 
W niedzielę tl:nia 13 b. m. o godz. 3 po 

])Ot. ·odbędą się popisy druhów ·do ćwicze11: 
ObecnQść wszystkich druhów; jest,. w.)'7'< .. -
na. Cz.o1lem! _, r~~~zemik. 

'Towarzystwo śvt ·-.. ojciecha w Hontrop 
d<011osi S\VY1'1 czlonk.om, iż \V nie<lzielę drria 
13 list<r;Xt(la o .go<lz. 4 po rpof. na sali p. 
Knappmanina odbędzie się zamknięta zaba
wa z tańcem. Roda,cy, chcący brać u<lizial 
w naszej zabawie, a nie należący d·o to'wa
rzyst\"va, musz~ się '\\:przód do tQ'warzy
stwa wpisać. Czł·o·nikowic, którzy n:1~ są 
3 miesiące wyptatni, muszą się także ze 

klacfck ui$cić. W przeciwnym razie będą 
uważani za niecz.tonków. Czlonkoiwie 
muszą, podczas zab:nvy zaloży~ odznak to
warzystwa. O nc~ny ud'zia? członków z 
kh rodzinami uprasza Zarząd. 

Towarzystwo loteryjne „Nadzieja" w 
Recklinghausen 

donosi swym członkom, oraz wszystkim 
Roda:kom w -0kolicy, iż w niedzielę 13 listo
pad~ odbędzie się na sali „Vilb: franka" 
posiedzCITTie o godz. 12 w p-o·łudn i c, na któ
re s;ę wszyscy cztionkmvie zebrać powin
ui. O punktualne stawienie się upm,sza 

Z ar z~ d. 
Uwaga: Członkowie, którzy są zapisani 

do Apostolstwu. Serca Jezusowegd, mogą 
inrencye, (m-0dlitwy mies'ięczne) na zebra
mw odebrać. O Uczny udzial prosi 

W. OJeJn!r.wk. 

Bractwo Różaflca · św. Polek 
w Schonnebeck 

podaje d'o \,·i2.<lomości, iż Bract\\iO nasze 
bierze u<lziaJ w po-święceniu chorągwi Bra
ctwa l(óiailcowego w Katernb!~ng, które 
'Się ·odbędzie dnia 13 listop.ad:a. Szan. Sio
stry zechcą się zebrać o 2 god'z. po pot. na 
sali p. Nickamper o 03 wymarsz. do. Ka
ternbcrg. Liczny ud.ział Sióstr jest bardzo 
pciądany. Nadzeiator. 

Towarzystwo polskich strzelców w Marten 
don'osi szan. o:fonkom, oraz wszystkim 
R.od:a.kom w Marten i l()lkolicy, iż towarzy
stwo nasze przeprowa<lziJo się d:O lokal u 
p. Uimberg'a w Mairten przy kościele kato
licicim. Roczne walne zebranie Qdbęd'zie 
slG ~1 tym lokalu w niedzielę dnia: 13 b. m. 
o gooz. 5.0 po pot, nai które się uprasza 
szain·. czlonkó\Y o liczn!~ i punktualne przy
bycie, ponieważ są waż.ne 1sprawy do za
łatwienia. Goście mile w.:<lziani. Ko:chai-
my się! Z a r z ą d. 

Towarz. ~w. Mikołaja w Stoppenberg 
donosi swym czl1()!111kom i wszystkim Ro
iłnkom w Stoppenbergu i okołi-cy, iiż przy
szłe zebranie 101c1'będz..ie się w przyszłą, nie
dzielę dnia 13 listopad'a -O• godz. u~ po pot 
w l!okalu p. Br.andhofa. Na powyższe ze
łiranie zaprasza się \VSZystkich członków, 
pameważ są w.aż.ne sprawy eto załatwienia. 
Uprasza się, żeby ani iednezo: członka ni~e 
brałro~vał-0. Po zebrainhr wy-chotl'Zi t-0iwa
i;;ziystwo nasze na 5 roczni'Cę istnienia Tow. 
!Jw. Marcina w Kray. Członkow'ie \Vinni 
zatrać ze siobą oznaki. Pr.osimy też o u
wiadomieinie tych, którzy „Wiamsa Pol-
skiego" nie madą. A. Zyber, przew. 

Towarz. św. Antoniego z P. w Asseln 
donosi 1swym czlonkom, iż w niedzielę 13 
t. m. odbędzie się mieisięcrne zebranie, na 
które się sooin. cz.lonk6w i gości jak ·niarlli
czni-ej z.ap-ras.z.a. Donoszę zarazem, iż 20 
t. m. odbędzie się zabawa Jesienna, na .któ
rą już <lziś s~n Rodak-0m uwagę się Z"'.:Vra-
cw. Z ar z ą d. 

1fielll1 wlec polski 
w Langendreer. 

W niedzielę cfuia 13 Pistopa<la o g.odz. 
4 po pot odbędzie się w sali p. E. Sprtoedt 
w Langend'.reer-Dorf. ul. Katserstr. 28, 
wiec, na który się Rodaków z Langen
ckeer, Werne i {)kolicy ninieiszem uprzei
mte zaprasza. 

Na wiec przybędą mÓ\\1CY znmiejsco-
wi. „Związek Polaków". 

Wlec polski w Benie 
od~crzie sfę \Y nied'zielę dnia 20 listopada 
rb. o godz. 3 ·poi pol. w t01kalu La11'gerbein 
(zarnrz przy df\rnrcu). Porząd'ek dz~enny 
i·est następujący: 1. Sprawa oszczędności. 
2. Organizacye z.awocfowe robotników. 3. 
Sprawa wych:mv.ania dzieci. 4. Wol!ne gto
sy. 5. Rewlucya!. Rodaków z Deme i o
kotk.y zap.rnszamy do licznego t:.\1-zta;tl w 
'\"ie-cu. Przemawiać hęda """..~,\1CY ·zamiei-
s.c-owi. K o m i t e t. 

~·~~~~··~~··~~)•~{~~~{,'~~~· 
· Tow. św. Wojciecha w WQlper-Hattltrg.~n 
zasyła szan. czfonkom 

MARCINOWI TYCZEWSKlEMU 
MARCINOWI RATAJCZAKOWI 

\V d.zief1 ich Imienin jak na·iszczersze ży
czenfa zdrowia, szczęścia i ·blogosla\vier1-
stwa Bo·żego. Z ar z ą d. 

• ~~i·~~-(~~~'%~ ~1~$ ~~~~··~~~~ł 
4~$~ #ff!. ~~~~~.~!r~~if.. 4~ A.i~fl'~4~~l:A!rż$!i:. 
~,~- '7fA~ !ifi~ ~J{" ~.~- ~~•"Jfif~·~~ ::1„ ~/;-,;;; . ~~ "1a~·-

110\V. gimn. ,;Sokół'· w Gelrnnkirchen ... 
Bismarck. 

Szuno\'rnym dmhom, za tqpcy pre 
zc~n. 

MARCINOWI SZYMAŃSKIEMU, 
zastQpcy naczelnika 

MARCISOWI PILARCZYKOWI, 
ora.z wszystkim Marcinom w nas.zem 
gnicźd.zie \~ inszujemy zdrowia, szczęściu 
i błog o::>ławie11stwa Bożego, życia cUugi<l· 
go, i clobri~go po,rnclzcnia, a.żebyście dłu 
gie 1ata w nas?.em gnjcżdzic pracowali. 
Drnhowi Murcino\Yi Pil~rczykowi w przy. 
~złym rolm piQkną bogatą i pobożną żonę 
prny boką. Teraz jeszcze raz wam ·win
s;rnjemy, a po trzykroć wykrzykujemy: 
Na:,i druhowie niech żyją! Tego wam 
życ7.y . 
Tow. gimn! , Sokół': w Gelsenkirchen· 

Bismarck 

-·-•:tC•*C Olbrzymł wybór 
„Najtańsze i najrzetelnieisze źródło 

·nikupna"! 

~ł***łłOfr~~*~;,~~>łt 
W dniu godnych Imienin dnia 11 b 

zasyłamy serdeczne życzenia koc~~ lb. 
bratu 

MARCINOWI GĘSTWIE. 

Życzymy, aby. z~ pr~yczyną Twoje 
Patrona kochiala cię f\\noJa żonai, czy t'O ~~ 
ziemi. 1~ZY. w. niebie, ni.e~h ~'"i·.ccznie b~:" 
kolo C1eh1·e, a Twe dz1atlci Jesz.cze da< 
i niech wszystko Boga chwali. w k~ 
CU wykrzudemy: Nasz kochany brat z ca. 

Wstystkie moje zegarki są starannie obcią
gnięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze
garek daję 2 letnią piśmienną g~arnncyę. C?
bawy nie ma żadnej, bo coby ~1ę podobać ~1e 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba si<: koniecznie prz.ekonać, ~ 
kto gie kupi, toć trudno, te~ sam so~J1e ~zkodz1. 
Zamóweinia i podziękowania codziennie r.ad
cho<lzą. 

tą rod1ziną niec~ ~yje !_ ~~ s:ę; echo z Ob(r: 
hausen' do Wohmc odb11e. S. G. P. G, to 
**łr*****·~**~>ł•• ---.... oooccoooeloooo coooooo~ooooocaa 
g Baczność! Baeznoić 1 I 

i Obuwie zimowe ! 
o rozmaitego gate.u~ku o 
0 w wielkim wyborze, i 
8 p J cenach jak najtań5zyeh poleca~ 
§ Jan Bręborowicz, l:• 
8 mistrn szewski O p S w Bruchu, ul. Muryańskn nr. 3r. I c 
(S (naprzeciw Grullba.d). ~ 

Olbrzymi wybór! 
Czysto srebrne naipiękniedsze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zfoconemi brzegami i z naj-· 
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12f 14, 

goooooo:.:.000C200 000000000~0000~ -

16, 18 i 20 marek. 
Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 

zlocone litery, i naioz-Oobniejszymi ztoconymi 
brzegami, cieżki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka tegf) z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

mr. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowY cyi. kluczykowy 5,40 i 8 

Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie
niach kluczykowy 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie
niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 
prima werk 10 mr., - Ten ·Sam na 10 kam~e
niach po 12 rur. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 

Wlec w Remscheld. że 

Pierwszy wiec ~,Zjedno·czenia" cdbę. pr 

dzie- się w n'.edz!elę dnia 13 listopada o go. ne 

dz~nie: 3~ na sali p. Serwe:, przy .ul. Bis." i 

ma'rkai. Na wiecu ·tym omaw1ane bed1
1 

spraWIY' robocze i orgainiza-cyi „Zje<llnocz. W 

e.nia". Lic'ZlnY, ud'zilał Rodaków z okolicy 

piożąda111y. 

„Zjednoczenie zawodowe połskie11, t11 
b 

Ceaniki bogute.. na 5CJ0 ilostrae,'.) 
na zegarki„ lańcuszki, biżuterye, także skrzyp-
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy- \\. 
twy, portmouetki i różne okolicznościowe po- c 
dark! wysylam każdemu darmo i franko. 0000000000000 0000000000000000 k 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. O „ O 
format wierki. Egzemplarz oprawny w plót- O Szanownym Rodakom z Bottropu i O a 
no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr., z 8 okołiey doooe.:~ uprzejmie, że dnia 15 foto- ' 

• 2 l".O 50 f · u pada otwieram 0 zlc:tym br7.iege1m 1 ,u mr., z przes. en. vnę- S • • k k• 
cei. M. DANECKI Miejska GOrka. 2 ·~J,!~!~oje!1!e~te ~!~.1.!~,.1 R 

Oorchen, Praw. Posen. 0 starczanie chleba. do <lomu wozem i jak naj„ g c „„ ..... ~ _." .,,..,. o leps-ze pieczywo. 2 g 

ft~~ft'• ' · ··-~ 2 Tak: samo polecam szanownym Roda• O 
-------·------ t) kom m6,j dawno zaprowadzony 0 ~ 

Polak Gospodarstwo g int~r~s . kolonialny ! a 
lat 281 mający własny, 25 mórg dobrej roli w 2 b~awatów, bielizny i ?apieros6w. Ceny bnr· 0 
dobrze idący interes, tem 2 morgi łl\ki, dorn X dzo pr.zyet~pne. \ C 
po3zukuje jest murowany, atodcła 0 . LtC~l\C n:i. poparcie ze. strony Rcunk6w k 

ŻO~'W __ " nowa, inwentarz ŻY\\'Y i O krealę BI~ z szacunkiem 
- martwy. Można to go- c Jlateusz Ko.łvalsld, 

Panny do int 251 po- sp-odarstwo ta.kie na g B01'TROP, Ring II, nr. 58. 0 
eil\dajqce troc.hę posagu, wpół rozdzielić Do ko- OOOOOOCOOCOOOOO 00C00t100000000 
ll~hcą swe zgłoszenia Ścioła 15 minut. Szkoła - I 
pr·ysłnć ilo ekspedycyi w mleJ'acu. Dn dworca 
Wi P I 11 ,, m + aęw?1 & raz s „ a.rusa. o s '- ego w 8 minut, mam zamią.r 

Boohum, pcd lit. L. aprzednć za 4300 tAla-
D~ l„. ró'\'f. 1500 fal. wyłaty 

2 CZ.t}łł\~d ~;"~'1 ie<
~kicb nn. st:1.łe z:atm
dnienie i na dobrą pła
cę r)oszuku;e. 

"li Iłlifdzińsid. 
Herne, Nen<tr. r.r. 24-. 

ł'otrzelm it 

służąca 
z poizącne,i familii, któ
rn zna nbotę domową. 
w. Meoo!+łun"rali:, 

P.eckli11ghn.usen - Brnch1 
!Jeusbergatr. nr. 29. 
Skład kolonialny, 

b.:.auownym Rodakom 
w Hnrne i okolicy po
lecam niniejszem mój 
nowo ~al :Żony 

sldad mebli, 
min.11 owicie db nowo· 
żeńc ,w po!ecn.m c&łko
wite pii;kne wyprawy. 

O gorli '<\ e popar~ie 
me~o inlerern serdecznie 
upruzam. 

. M. Miediiński 

a reszta mn.fo pozoatać 
na hipotece. Bliżez~ch 
wi11.dom ości ud zleli 
Fr. Pa1!1.'łOW!j!.i . 

Zbt;chy p. Jerka, pow. 
Koiclnńahi. 

-----------
Dw6ch ozielnvch 

czehuin, ~aa..-. 1„.-. 
na dobrą robutq i st:Jłe 
zatrudnienie na widkie 
i mo.łe sztuki. Wvaokie 
pierwszorz~dne ·ceny, 
przyjmuje od zaraz clo 
awycb no·wo utworzOnJCh 
pucowni. 

Jen Popra"W> a, 
Ruhrort-L~ar, J<aiser

str. nr. 118. 

F. Toms~zewsk~, krawiec 
w Essen, ulica Stoppenberger nr. 15. 

P-Olcca się szan. R{)dakom dv wypracowa
uia wszelkiej garderoby męskiej i kcsłyum 
damskich. Pracuję tani0 i rzetelnie, jed
nakowoż tylko za gotówkę, kredytu niJw
mu nie d3Ję. Rzeczy będą odrob:-0nc do
brze, ponieważ sam siedzę z czeladnikami. 
Wielki wybór w materya-ch męzkiich i 
damskich. 

Ubrania począwszy od 40 mr. z rze
telnej materyi. 



' • "VOBz Boobam, sobota 12-go Ust9pada 1904. Roll 14. 

p1smo tHlowe a o ow na n czy we, w v l , dl. p lak" b ź ... ' p„~.<urięcone oświacie oraz sprawom narodow„'m. politycznym i zarobkowym 

ooo 
I ~ 
~ 

odzi codziennie z wYlatkiem dwi P°'wiqteczmich. 
W~plata kwartalna na poczcie i D listowych wynosi 
Pr" „ 50 fen„ a z odnoszeniem do dom~ 1 mr. 92 fe11. 
1 !llll · Polski" zapisany jest w cenmku pocztowym 
W arus · t ol · h" 128 " pod wak1em ,, . D łllSC nr. . 

W Imię Boże za Wiarę \ I 01cz1znę l Za tn~eraty placl si' u -..•lersz i>etytoWY 15 fe-9,, a H 
o,.,loszer.\a zamieszczone vrz.ed inseratami 40 fen. Kto 
c;esto oglas.za, otrzYma rabat. - Listy d? „Wiarus 
Polskiego" należy frankować i oooać. w ?ich dokld~ 

ny adres piszącei,to. Rekopls6w su: me zwraca. o 
o 
0 ~ Redakcya, 

i~· 
K . . 'duJ·e 81·P. w Bochum przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. ~ Drukarnia i su~garma znaJ " · 

a~ Rodzice p(}lscyI Uczcie dzieci swe 

~ 116włć, czy~ f pisać po polsku! Nie. Jest 
~ Połaldetn, kto potomstwu swemu zmem

~ mć się pozwolł ! 

. li- z wypadk~ dnia. 
Twierdza po.rtarturska p:rzed upadkiem. 

Wszystko przemawia obecnie z~te1:1, 
że zbliżają się już ostatnie dni· tak <lzrelme 
przez R<Jsyan brt0n·i<0nego~ Porti:, A:tu:a" 

bę. Do. To'kio nadl2'szl~ wriad'Omosc, ze Je-
g~. nernt Stoessel prosit . Japof1,czyk?1w ~ za

Bis. ,\ieszenie broni; w jakim celu, 1111e wia<lo-
111-0. 

ędq Wlasi austryaccy odpowiadają na demon-
cz. stracye niemieckie. 

.re spmv10idt0\\."a.l szałony orkan \V1 nooy z 
\Vtoirku .n.ai śr.odę. Wre!~ ludzi' znaiazlo 
śmierć \V' talach mo1.1skich, przew:ażrtie maj
tków których bałwainyi z.rzud1y ze stat:
ków do: morza~ Angi1elska lóctź torpe<ll(}'Wa 
z.ostałai wyrzuco~-i,a, na brzeg. Rosyjski ż.e
glowic·c ,,A1111.s" i c:.n;Lls~ ~ >: ~ .~~ ·ai" Zld.
•rzyly się. Osfatni zatonął, zal'o .gę z:dn
kuro ,, -yratować. 

Telegra1ny11 
p a r y ż. Syveton pio przesłuchaniu 

przez sędziego śledczego został wypu
szczony na wol:ność za przyrzeczooiam, że 
stawi się na każde zawezwanie. 

licy 

B e r I i n. Policya w I(amenullłia zo
stanie wzmocniona o 100 cht-0pa, tak iż li
czyć będzie ogółem przeszło 1500 ludzi. -
To bezustanne posił'kowanie połicyi w Ka
merunie świadczy, że i w tei k<>lon!łi mu

W śmdę wieczorem demonstrow'ali rzynj nie bardzo zadowoleni z działalności 
W!osi \V' Triescie na k-0rzyść uniwe'rsyte- kulturnej nie-mców. 

• 11 tu wioskiego. W p8ichodach ulk~1Y.:h wie de ń. Przez środę i czwartek 
ie' bra{QI udlziat oko.Io 4000 osób. Pohcya panował tutaj szalony wicher, który po-

wkroczyla„ by przeszkodzić ~em()lrl'stra- czynił znaczne szkody. Wiele osób wsku„ 
cyom i zct:erzyla. się z tlume~ l:czącyrnl o- tek nieszczęść uległo okaleczenjom. 

oo koto 800 ludzi. 12 osóib ranllOno. lekko, 11 K r ó Ie w i e c. Petersburski korespon-
i I aresztowano. dent tutąsz:ej ~,Hartungsche Ztg." donosi, 

o b . że nowy traktat handlowy rosyjsko-nie-
g Ameryka się z rot. miecki nie będzie mfał natychmiast mocy 
~ Pienvsze· skutki prnnlQ'Wnego wyboru obowięzującej, lecz dotychczasowy trak-
o Roosevetta: 1Ul! prezydenta Stanów. Ziedlno- tat będzie posiadał W'alor jeszcze rok po 
: czooych 1uż się u·widocznfają. ~eu~er o- wypowiedzeniu. 
ł głasza ~ ż..e u1rzą<l: marynarki bęid:z1e się -01()- Mu k de n. Przerwa w dzialałności 
0 maga! od· kongre.:su: pdnomocnict\v~ n:a 'bu- wojenooj1 armii nieprzyjacielskich trwa do. 
o umrę 3 pancemików, 5 krąż;owmlkó'\'.i 6 tąd. Głównie zajmują się tutaj według oo-
i antytorpe<lo>wców, 6 torpedO\\'ców: u _2 niesienia t,Local-AntŁ." pytaniem, czy 
o /statków węglo.w:ych. Kos'Ztai budowy obh- Japończycy rozpoczną ruchy zaczepne 

Io cz<m0 na 41 mil. 300 tys. dl()larów c~ylit o- przed czy po upadku tw,ierdzy portartur-

J 
kol()' 175 mili marek. skiej, o którym nikt już nie wątpi. O~ólne 

parwje przekonanie, że Port Artura me u-
: Magistrat berliński przeciw Sok-0fom. trzyma się do przybyci~ eskadry balt~c-

08 Magistrat berllflski \Vbre,v- ,zakaz~T\':i kiej. Jenerała L'ir.tłewlic7-a przyjmow~·t Je-
nrinistrai oświaity p-0'2:.Wolil u'Ż.y:\vac sal r.me1- nerał Sacharow, naczelnik sztabu p:i1erw-

połskich, tych więc każdy Pol~,k popie\ać 
OOO\\"ią.z.arny. Tem więce8 czymc to P?V.'1,n
niśmy, że niemcy bojkotują na: \Yszelk1 spo
sób tych naszych Ro~ków,, ·zazdroszc~ą'~ 
im kaw alka chfoba. Niedawno np. raf.ci.z:y t 
R{)ldak nas.z p. Walenty Dorożailski dro
geryę. Zaraz niemcy postarali si~ o za~ 
ł·oż.enric drugiej drogeryi w pnbhzu. Vv 
różmy potem sposób starają. się wabić Po
.illków1 1dlo sii~bie. Popierajmy zatem na: 
szych kupców i przemyslowiCÓ\\, a.te i 0111 
powinni sic z Rodakami dobrze ob.c.h()
<llz.ió jak brat z 'bratem, bo my tu sami ro
ootdrcy jesteśmy, a nic hrabi·owie. Pan
ków i pyszafków między nami niepotrze
bUJiemy. 

W kol1cu zachęcam Rodaków, aby 
k:aiidy starat się o roz·szerz.anie ,,\Viamsa 
Pollskiego", to nasza najlepsza obrona ~u 
na tej obc'zyźnie. Teraz ,,Wia.rns Polski'· 
jest wielki, o \\~szystkiem1 p~~z~ ohs.zernie'J 
nie ma ·więc nikt \\ yn1ó\vk1 zad111e1 .. Kt~ 
zaiś chdalby obok .,Wiarusai Polskiego 
wię.ce\i gazet czyta6„ to niech sobie zapisze, 
ale polską, 1naro.dową gaz.etę, k~óryc~ p~ze: 
cileż w. Polsce nie brak, a me moze 1ak1 
blaitt" potakożerczy. R<>dak. 

" ' 

Kilka uwag na cżasie. 
Ra u. x c I. Maniy w gm~nie naszej 

trzy t<Jwarz.yshrn Polskie: Towa~y~two 
św. &zczepana, 1 ,Sokó~." i l(oło spiewu 
,,Fi-0tek". Prócx tego istnieje tu Bractwo 
R<Yaiń·cowe Polek. 

Styszalem, że niektóre Rodaczki sk~r
żylY' się, , że;' mężm\·<ie inr.e chcą pozwtollć, 
aby1 się wpisywały dio Różal~ca. _Kto t.ak 
iczy1l1'i, '\1,·art na.gamy, ale się. tez \\1 Je
dnym przypadku przekona:tem, ze o:va 1(~
d:a<:zkai winę nai męża zwalala, a me mąz, 
tylko 011a sama byla winną. , .. 

Proszę też Ro<laków~ aby mfoow;~ 
zachęccvli do w.stępov.rainia ctio „Sokołai , 
gd'Zie godlzi wą: zrnatid.izi'ę mz ry1\\'kę po pra

skich1 szkół Jute.rskim \\nolnoolum<:om l' S-O- szej armU mandżurskief, któ.rej wodzem 
cyalis.tom1 niai ,gimnasty:cme ćwiiczeinia. Sc- jest obecnie Liniewicz. Trzyn11aJmy się Bracia silnie n~~ 
kól polski \V Berlinie11 który byt także ob~~- pet er s bur g. Namiestnik Aleksie- szej wiairy św.. naszej mowy oiczyste1 1 

cy. 

ty zakazem ministra, udal 1się do berlin- jew przybył już do Petersbur~a. • • na:szegoJ „,W-Larusa Poliskieg.o", ·~1?ry w.ka-
skiego ma.gistratu z pmśbą. aby mu po- pesz t. Czwartkowe pos1edzeme sei- żdym domu )Xllskim na obczyzme zmqdlo-
zwom nadal uż.ywaiĆ sal1 za,. OS-OibJ1ą, opł'aJtą. mu węgierskiego, na którem. prezes mmi„ wać się powinien. 

Nai to -0dpiowi'ed!z.iat magistrat pod strów T~s7-a mówił o obostrzeniu regula- Popie·raimy tez naszyichi. pol~kich ku~ 
I dniem 12 paid'ziemi'.lcai r. b., że kasie :milej- minu obrad, miało bardzo burzliwy prze- ))CÓW i prz;emyslowców. C1 zas ze S\~~J 
skiej p·o.J'e,cit ·wyptacić Soko.łowi 69 rnr., bieg. d strony pio1w.ilnni pokazać, że są rz~z·.Yl\VlS-
iui wpłaconych za dzierżawę sali z:a os~~.t- L o n d Y n. Z Tientsinu donoszą 0 cr:e Polakami, wychm y;waiąc d1z1ecL ·swe 
nie trzy miesiące aż do osta!tmiego grudnia. ,,Daily Ekspress", ie Chińczycy zamor- na Polakó\\~ i pracując dla sprawy nar~do-

A więc magistrat berlif1s.ki nne chce dowali fram::uskiego mansyonarza. wej nie sioowem tylko, ale czynem. l(·1~p-
\\ J.Juścić polski-eh SoJmlów na, miejską salę. Kopenhaga. Pod Lauwig zatonę«> sld to Polak, kiedy ma firmę tylko pa me-

5 n0>rweskich łodzi rybackich wraz 'L ca- mieckll! wypisainą, choć tak dobrze z Pc-
B arb ar z Y ń st w o. łą załogą złożoną z 20 łudzi. la:ków, jak z obcych ma zarobek _wsty-

P()icU Pleszewi~m zamieszkiwał pirzy Peters b ur g. Rosyjska ajentura dXi się. że dest Polakiem. J ai powiad.a.m, 
córce. Ż()nic arlmin.istratora folwarku, P· telegraficzna donosi, że Japończyc~ na le- że choćbyi PIOłak kupi.ee lub przemyst~ec 
Ja11i Kmlicki błisko 80..1letni sta!rzoc prawie wem brzegu rzeki Hun rozpoczęli ruchy nie mial a:ni jednego pals..kiiegOi oob1or~y, 
ociernniaity. ~rzebywają:cy tam <Jdl la.t <lizie- zaczepne i zajęli kilka miefscowości, z któ- lecz samych nie.mc6w, i wtedy .by~byi Je-
siix:itv za n~legaJniejszym paszportern., ·wT- rycb ich następnie Rosyanie wyparlr. . go obowJąz:kiem mjeć napis fmnoiw_y 
danYirn p.rz.ez {Jlberpofkma}strai miasta War- Admirał Skrzydłow przybył do Muk- Po p-0lsku obok niemteckiego. Paczu71e 
szawy. Naglf.! prz.yichodui mzkaz1 aby d;enu. "ósł gocfuości. na•r-Od'orwej winno g'o ·~10 t~go zme-
stiarzec w ciągu trzech dnl granice paf1- Paryż. W środę wieczorem wni \\m'ć. a jeżeli ()'Ili tego poczucia: me posia-
stw~ niemieckieg0 opuścH. Napróżno zjęć prezes ministrów Combes w łzhłe d~t~- da to lichym jest Polaikiem w oczach mo ... 
i kilkai hardziea wiply;wuwyx;h osób staralo wanych projekt do ustawy O· rozdztełWłu ich. Chce bowiem być patryotą. chce~~-

' 

się o cofnięcie srogiego rozkaz.u. Nast~- l(oścloła od państwa. że innych uczyć patryotyzmu, a sam da.re 
Pila· kategoryczna odmowa i zagroż.~.me Ber n o. W S<.\botę nastąpi pod)>isanle taki gorszący· przyklad. S~tkatem' .na 
Odstawienie pana K. przemocą, do gramcy. układu handlowego nłemiecko-szwaic;ar- obcz.yźn.1e kilku takich polsk1~h przeds1ę-
Pon:ieważl p. l(oźE:cki dtwg.iei podróży z slclego. biorcÓ\\-. Myślę, że te uwa~1 '' "}~tar::'Zą, 
JJOw1od1.L p:odesz:Vego wieku i z.lego stanu Ko Pe nb ag a. Eskadra posiłkowa aby coi rychlej obok swy:ch firm mem1ec-
Zdrowiai nie może odbywać. uiec tymcza- dla floty bałtyckiej złożona z pancernego kkh umieścili także polskJ.e. , . . 
sow"O zięć od'wiózt teściai o 1d!kai m~l ~o krążownika „Oleg" i flotyll fodzł torpedo- w danym razie trz.eba podac na f1mu e 
zn.a~'Omych p00 Kail·isz.. Wyrngx>Mame wych wypfynęła z Ubawy. tylko s\\·e na'Z\visko. ~ i.eżeli o~losi \v1 g_a-
starca ruastąpito w skutek denuncyacyi na- zetach, to o<lbiorcy. JUZ do mego trafią. 
uczyoiela. któremu s.ęd.Ziwy pan K.. przy p ł bczyźnie PrZe7;()rność dOZ'\\iok>.nai, na\\Tet godna P'O-
S!J<ltkan~u na plebani~ kilka stów pra'\Vdy 0 aey na o • chwaty, ale niedozw1olone pl.aszczenie SiG 
Po\Yicd:Ziaf. przed nierncami d1' · p-ozyskania ich wzglę-

ó · y do'"·. A tchorz.em n.ie patryotą jest ,, ~ -0-~' . k' h wał straszny P""-n1'era1.'my nnlskich kupc w I przem - "' 1

'a Wodach angrełs tc pano v„ Y"' c.zach moich, kto ze względu na niemiec-. he sto wców! -
wie r. Br u ck ha us en. Mam~' w nas~ej kich O:d'b:mcó\\' ma firmę tylkG po niemie-

d1i\d'e. na i1111ych Rodaków. Kto tak po
stępuje\, przycz.ynia się do gern1anizacyi 
Rodakó\v. 

W ko~ku p<:izdrawiam moich współpa
rafian plesze'\ skich i nadmieniam, iż nasz 
ks. proooszcz z Plesze\\'a po-zd'rawia za 
Jl1J0Jem1 pośrednictwem S\roich parafian. 
oraz; wszystkich Polaków na obczyźnie, 
życząc im ua'k na·j!epszego powodzenia. 
Żegnając Rodaków walam: Wytrwajcie i 
11tieJde nadzieiię, że dla nas lepszy cz.as na
stanie, słońce S\VObody jeszcze zajaśnieje, 
oco g-orą·co prosimy Cię Parnie! 

Wasz rodak i brat 
Czesław I(rakowiak. 

Tow. robotników polskich 
w Pozntańskiem. 

Smsty zjazd! ksh~żYi patronów katoli
ckich towarzystw robotn4kc),"· polskich \V 

archiidyecezy1 g-nieźniefrskiej i poznaiis:kiej~ 
odbyt s·ię na sa1i· Domu katolicki1;
go \\n Poznaniu. 

Zgromadzonych przesila 40 patmniów 
Powitwt posef ks„ prafat Sty.chel~ a następ
nie ztdlaJ' sprawę z rozwoju towarzystw1 w 

1
' roku ubiegtym. Ogótem jest 87 towairzy

stw pooia<laiących przeszło 12,000 czton
ków. 

Ksiądz: Adamski refemwał o ma
jąic.eu się założyć g,azecie d1a robotll'ików. 
Wyda'\vnictwa podją.J' się referent z pomo
q1 <lruka1rni i księgar.n:i św. Wojciecha. Pi
smo wyichoidz.ić będzie co tydzień w ce
nie: 30 fein. kwartalnie dfa1 cztoników, ai 50 
fen. dla ni1eczlonków. 

Następnie ks. Adamski mówil ,.O za
daniach t-0warzyistw robotnJków wobec 
zabezpiecze1i robotniczych". 

Nastąpiły uzupełniające \Vybory do 
komirtJetu. Wyibrnn10 ponmwrie ustępują
cych: 'ks. dlziekana Pligierskie'g'o, ks. prob. 

· Laubitz:ai i ks. proooszcz~ Mayera. 
Obecnie niaJJeżą dlo komitetu: ks. pra

lat Styahef, ks. prafat GoebeL, ks. dzi1ekan 
lJajowi'ecki, ks. ra<lizca Kolasiński, ks. 
dziekan Pligicrski, ks. rad'zca Laubitz, ks. 
proboszcz Mayer ·i ks. Adamski. 

Poruszono też myśl' zaiłożenia dJa ·rn
botników tmvarz.ystwai zabezipieiezerria na 
życie i od ognia. Na przyszlym z1eździe: 
wyiglosi 'ks. pralai: Wawrzyniak odpawie-
1drri ref erat. 

Wzjeżdz~e brali udzial wedł1t11g ,,f(ur. 
Pozn.": ks. prałat W aiwTzyniak, ks. pro
b01Szcz Zwickert. ksiądz, dr. Skrzydfow'Ski, 
ksiądZ: dziekan Pligierski, ksiądlz. dziekan 
W. Koiecld, ksiądz ra<lzca l(olas.iński, ks. 
prafa.t Stychel1 'ksiącbJ kanonik Adamski, 
ks. prałait Ooebel, ks. szambelani Kłos, 
:ks. l(apisa, ks. ttoffmaJnn, ks. prob. Borko
\V.ski, ks. prob. łfaupe, ks. prob. Kopernik, 
ks.. prob. Mayer, ks. prob. Schneider, ks. 
praJart Enrn, ks. prob. Marchwi.fiski, ks. pro
boszcz Oustow'Ski, ks. prob. Rosochowicz, 
ks. <lziekan Gidaszew'sk;, ks. Nowa,k z 
Chrzypska, ks. Malecki. ks. prob. Bronisz, 
ks. prob. Niklewski, ks. proh. Niesiołowski, 
ks. Slud.ziński, ks. Dratwa·, ks. prob. Smo
mwsk~. ks. Matyaszczyk, ks. Nieradziń1Ski, 
ks. Kow~tski, ks. prob. Raczkov.rski, ks. 
I(owalczyk, ks. Sniataia. ks. Dettloff, ks. 
prob. Kostencki, ks. s,,·Lniarski, ks. Niel 
diwiedziński, ks. Zielir'1ski, ks. dziekan Oa
i-owiecki, ks. Z.och, k.s. Kryza.n, ks. Zim
mermann. 

Uniewinnili swą uieoł:>ecność: ks. dr. 
Szaal, ks. Górski, ks.. dr. Surzyńsk·i, ks. 
Jarosz. ksiądz Sędłak, ks. Nm.\i'Cki, ks. ra
dzca Laubitz, ks. Malczewski, ks. Jasiński, 
ks. Sypniewski. ks. Oabryel. ks. Jankie-

z rcY.t.nycl1 strnn ,,· ybrzeża Angt:i d<:>- o-kolici:r garstkę kupcÓ\\. przemyslO\\"CO\V cku wyp:'Saną. Działa to też bardzo szko-

noszą o n:eszczęśhqrch ,,·-ypa{}ka~h: kt_o_-~ ___ .J ___________________ __:;].1~----------------------------



Z wojny rosyjsko- s apońskiej. 
PG dlułszym pobycie w Tangerze ca

la fl.ota r-0syfska opuścila ju:ż wody maro
kańskie. Torpe<i-Owc~i które wyruszyly 
pierwsze, doci.~rają już do portu Said i po
pfyną. w dalszym ciągu naakrótsz" drogą, 
t. j, przezi kan.al Suczki i lllQrze Czerwoinc. 

Z Port Saild. donoszą, że rosyjski jene
rafa'.)' konsul z. Kairu przybyt tam w towa.
rzy·stwie oficera mar:y11arki i narndxal s i ~ 
z konsulem z Port-Said. Czynją na.dzwy
icZ)ajne z.arZ<1<lzenia. celem strzeżenia kana
.fu. Ustawiono specyalne straże wzdtuż 
brzegów, by przeszko<l2ić zamachom ze 
str-0ey Japończyków. 

D:vwixya Felkersama, sklaida.iąca! sie 
e.e starych krążowników: ,,Nawarin", „Sis
soj Wcliki", zcstarych krążown1ków opan
cerzonych: „Nakirnow", „Dmitri Don
skoj" i z najświeższego krążownika „Osla
h!fa", opuśicila Tan~e:r 3 b. m .. zaPowia<la
iąc, i.Z ruszy tą samą, drogą i że zatrzyma 
sie przy !(recie. Dywizya krą.żowników: 
„Auirora", „Swietlana", ,,Almar'\ ,,Żem
czug", pod dowództwem a<llmirala Enqui
sta i1 dyrwiz:ya pancerników (,.Orel", „Su
warow", „Aleksander II." i „Borod'im") 
pod! dmvództ'.Ąrem Roż<licstwiefrs.kiego, D

.puścity Tanger dopiero 5 bm. i mszy1y w 
drogę przez. Atlantyk i dokolai Przylądka 
kru Ma<bagaskarowi. Wogóle flota baltycka 
7..amierza zatrzymywać się wyłącznie w 
portach francuztldch. 

fapończycy prz.ygotowmą pieniądze 
na d'aJsa;e. prowadzenie wojny. Nową 6-
procentoiwą japof1ską pożyczkę na sumę 
12 miliiooórw funtów szterl'iGgów (240 mil. 
marek), wydlają, po polowfo w1 Londiy.nie i 
Nowym Jorku; po kursie 90.5. 

Wewnętrzną pożyczkę w \.\rywk-0ś.ci 
80 mil. icn6w pokryto w la'})Onii trzykrot
nie. 

W Mand1żuryi o<li czasu ostatnich za
dętyd11 bitew armie nieprzyjacielskie sil
nie się umacnily nai zajętych pozycyach. 
W-OJis:k@ rosyjskie roztożone SCL wdłut pól
nocneg'Ol brz-e.gu pełrn~i mie.Hzn Sz.aho, paje
dyńcze zaś sta.niof\viskai z.a.imują na brzegu 
potuidniowyrru iak n. p. Sohzpu· i górą Pu
tilo\\~skal. Na cakj lin1i ta msy-Uska góra, wul 
k0111icz1111aJ styka: się z liniq JaJpOńską i mieij
sica'rni oddalona jest od niell. :zale<lrwie -0 kil
kaset krok·Ó"W. Pól.nocna aęść wsi Lin
czinpu, poroż-0ne:i nai zachód odi linii lrn1ejo-

w.ef. zajętą, Jest p:-z.-;z R~nyan., gdy C.ZGśt ief 
południo\'\ra., zaimu~ą J a-poficzycy. W Olina 
przybiera charakter uistaloay. Z p<)'WQdu 
braku i niedogodnych na pół roz,walonych 
fanz chińskich i nadchodeącyich chfodów 
nrz~~faane są w niektórych miejscach dt>ly 
glębokioe- na arszyn, na brzega h ich stawia 
się krokwie z żerdzi, a następhie te ostat
nie pokrywa latami i gęsto zaty:ka dlugim 
gaolamern; niekiedy ustawiaine są też pie
ce ziemne; w lepiankach tych iest cieplo 
pomimo oo\;nych mrozbw. JaPor1czycy le
pianki swoje również pakrywają gaolanem. 
Obecnie jest jasno i sucho, kcz w nocy 
zimno. Gló\\"nie na skrzydle le 'em, sly
chac; strzaly karabinowe i a!rmatnie. 
------ -·-„·-------··-----==--

l(upujm.y, c-o tylko możemy, u Po!.
Klck kuvców I przemysłowców. 

Ziemie polsk!e. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Kowalewo. Podlu•g zestaiwienła r.ocz.
inego wyka:Z'Uje bilans tutejszej cukrowni 
.nie00bór 7325 marek> przez oo z niedobo
rem zesz.fom,cznym! wynosi razem 18 408 
marelC. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Pod tytułem: „Na usługach komisyi 

kolonizacyjnej" zamieszcz.ai „Dzienntik .Ber
liński" obszerny ar.tyikul, w którym jest 
mowa o procesie cywilnym, jaki mai p. Ka
zimierz Chrzanowski z, Wdi<lafa przed są.
dem ziemiańskim 'W1 Gnieźnie. Skarży go 
żyd p. Berusch o prowizyą, którą mu prz:y
rzeilrl :zapłacić za jego dzialalność przy 
sprzedaży Matego Puillrowa. „Dziennilko
wi Berlińskiemu" przes.lano poniższe wy
wody ad.W10kata w tej sprawie: 

~·w sierpniw r. 1900 mialy dlobraJ Male 
Pulkawl(), pozostauące w polskim ręku, 

prze.iść za pośrednictwem firmy Krot11ihei
·ma, ile możoości w· ręce komisyi Iro1oniza-
1cyjnej. Do tego potrzebai było Polaka, któ
ryby Maile Pulkowo najprzód! na:byl dla 
.siebie, aiby je potem przez l(mnh1-=imai ailbo 
przez jego ~ż.a za'Ufalnia otlp-rzedać ko
misyn Jrolonizaieyjnej. Na ·Oldcgranie tej .roli 
zdecydował siG oskar.żiony (Kaźm. Cbrza
nmV>siki) zai zapewnienie mu zaimbku w 1 -;i,,vy
sokości 20,000 - 30,000 marek Po prze
jęciw tej r-0li na siebie choozifo oskarwne--

- Z piekla ie wyoobęd!zicmy .1 na ha-

Dz, ·1·e'na przepra· \U~~. rach przenie.siemy. Znam ia K.rakowskie z .I n u czasów sprzysiężenia, ·szlachtę i chtopów' 
wiem co który wart i gdzie szukać pomo-

Wspom.nienłe z powstania w rolrn 1863. cy. Kapitanie ·pójdziemy. No.cami będlzie
my ' maszmwać, a.i <linie leżeć w stodcfa.ch 

J edneg-0 dnia wódz. przywołał' ·innie do u chlopów. J eżeH już są. nanaszej str()!nie 
s1ebie. schowa1ne \V lesie belgijskie: k3'ro;biny, nie 

_ PV·wierzam d wrel.kic zadani·e, 2 przywieść ich bylaby łraińba!... - Stlrorski 
pod .samcgQ Krakow~ sprowadzisz. mi u- wlal ;we mnie otuchę, poszedlem z nim na 
kryte w lesie skrzynie z, swspotarni (Ga- pożegnanie do putkmvinika:, uradziliśmy ·ca-
tunek bardlzD dobrych karaibinów) belgii- tą mairszrutę i w samo polu'dlnie wymszy-
skiemi i dziesięć tysięcy do nich lad'un- liśmy na Swięty Krzyż. W nocy min~l'iś-
ków, po drodze weźmiesz rekruta> i ochot- my Slupią. 
ników. Czekają, aby ich zabrać, wrócisz - Sikorski znat kraJrol\vskie drogi i 
IZ ,nimi. Chwilai na:todpowiedinie;isza, mo- śdeżki, ai w każdej wsi od<lanych spra1wie 
skale po nieudaruej oblawie oopoczyWają. rchlopów. U nkh odpocZy\Valiśmy, U nich 
Sprarw się dzielnie. karabinów nie oK.kLać zaanawial I>Odw.ody. GotO\vc W0'7iY miały 
WJ ręce moskali. Biern dwud,zies.tu .naJ- na ms cz·ekać, a przy niell rekruci i o chor-
dziellnl.ejszych strzelców, a· dJo. pomxx;y daję nk:y. Kosynierzy dzielnie nam p:omaJga'iil 
d Sikorskiego; chrop jak ill\b, znai wybor- Na: czwartą noc dotarliśmy na miejsce. 
nie lud, wszystkie ścieżki '\\n l(nakowskiem Wlaścidcl włc'Ski z llud:źmi i koflmi czeikal 
i najlepszy ·w· odd1zizle strzelec. na naJS w lesie. Odkopali ziemię . skrzynie 

- Pu/.kowniktU' - szepnąlem - boję \\1-yd·obyte zloiyli na wtozy. LadU'n.ki przy-
się odpowiedzialności. Dwieście katrah l- ·wiezrono. ze <lw'Oru ma trzech wozach. 

, nów stracił?!... Uśdsnąlem ięk~ mfoidemt11 szlach::.hoo-
wi, fornałe siedli na '"l10ZY, my gdzie któ-

- Nie pójldziesz, - każę cie rozstrze- ry mógł i we.Ino, dcł:.-0 wyjechaliśmy z 
lać. - Nie wrócę bez nkh, lecz szkoda~ - lasu kfosern do pi~rwsz,ej staicyi. Przeł-O·-
J<ogioż ii'>OSZlC -- matiora ?„. Tn rol·nier7 , żyliśmy paki 111a d'rugie "'W'OiZY i <latej, aby 
lec?J nie partyzant. Poszed.Łbymi sam z: cai- tylko od<lalić s i ę ~wk na,jd'alcj od granicy 
lym oo•d:zialem, lecz zastąpi~ 1110m drog~, 2"d.v.tie moskale rozstawienii w ohvfo. czujni 
otoczą. Nie mam n ikogo, musisz iść. Si- byli na każdy sygnal. P ait role kmaokie 
l"l()rski będzie cię pmwadlz:il nocami. Co gęsto przeratyrwaly. Ucięliśmy od' granicy 
Peł!re mhl zmienlać podtwody -- póMzi.e !„. sześć mil w• gtąb kraiiu; d!zień ob laf nas . 
:Masz mapę, pieniądze, żywność. swem ŚiwiaUem i przerazi!. Paiki z.os.ta-

- Proszę wię.c jeszcze o pairę kosynie- wiliśmy w le.sie, pod\mdy podróżne v111ró-
rów z siekierami do poyr..oc.y. Jako sz:pie- >City. - Sikorski podiobny do leśnicz:ego, 
dz;y, a gospodarze w !·esie - wyborni. - wiziąl kij , PoSZOd1f do wsi z trzem31 kosy-
Bierz. ilu chcesz. Zaj-dziiesz. na rniedsce z nierami ·u.t.brojoroymi w siekiery. 
Sik-01rskim, jestem pe\VTIY, lecz z: powrotem Dwie.śdc karabinów, dziesięć tysi'ęcy 
ostr~nie. - Objąl mnie wpór, przydsną.ł ladiUnków .i nas garstka, las mały i rzJJd'ki. 
i pocatowat - Pom:>nślr dl\.vieścic szaspo- Mmwiai nas przcchoozily po skórze. Po-
tów i dziesięć tysięcy laduink:ów - oo za klatl'liśmy s i ę ina ziemi i fe.żeli, przen'()lsząc 
sil~!... Bogdan w sie.dmset łud!zl zbliża si~ duszę d'o oczu, i uszu. Jakże ten &ter\ 
d-0 nas. Niech wtedy Czengiery (dowód'ca wlókl s!~ povroli ! Godziny mijaty d'iugo 
odtl:ziailu moskile.w) zmbi' nai nas obfa- ia:k wiecznJOIŚĆ. 
w~?!... Na. Południe wrócil S Pkorskr, lrolSyrrbe-

Nie byfa rady; gdy sl(I niie uda, nie rzy w torbad1 przynieśli nam żyv.nrrość i 
~róc~, "~·y wi:óce, co ZQ sla~ ! Od>sZu- parę Hasz.eł wódki. Zrobiło si~ ra~1c1icł, 
~ S»lror&loego. Ofureym oobro<fłf.SZ- ~ nas omeź'W+tfl. - Szcz~ie niam 
•ie !Rt ~ifd na włc&! o~ ~'flO>- ' sprzyta _::.. 1Zawołti Słkorskl _ wt:mraj 

meli 1 ·tf«iesittclu tr~di ~*8w. , ., ~ 11t ~ ootm• ~nt()itJ ~ ~ ~-

m:u 6 w, my kuntraktownie ubezpieczyć 
sw·Qje p:raiwa i obowi~ki wo'be.c Kronhei
ma, ~ mianowicie także wysokość z.a1rob
ku. Do odnośnych rokowafl powód 
(Ben~h) poowlany, zostal przez oskarżo
nego (I(. Chrzanowskiego) za przyrzecze
nr.em mu żądanej prowizyj za dojście do 
skutku ko:Z1traktu z; Kronheirnem. Na tej 
podstawie rostalo potem Ma.Ile. Pul.kowo 
pozornie (zum Schein) nabyte przez oskar
żonego. Galą cene kupna: zaliczy! w go
tmvce Kronheim ł zapisal Yq na hipotyce, 
abJI się u'bezpieczeć, by oskar.bony (Karim. 
CbrzaOO'\vski) nie zlamat kontraktu i ma
iątku tego nie mógl odprzedać Polakowi. 
Później tci Male Pu~kCIWIO oskarżony 
(Kaim. Chrzaoorwski) za pośrednLchvem 
pewnej osoby trzeciej (Mittelmann) (tą oso
bą trzecią byl buchhałter Kronheima p. 
Sclnnidt. Przyp. Red. ,,Dz. Berl. ") sprre
dal lromisyi kolonizacyj:rrej. Dowód na to 
wiszystko: przysięga I(ron:heima". 

Wieś szlachecka Ujazd w p-0wiecie 
Onłeźnieńskim ca 900 mór~ obszaru zniako
milf:e:f ziemi, z. ok.azailymi budynkami i śli
cznym pala;cem, dotychczasowa wlasTIIOŚć 
p. Tadleocza J aficzakowskiego. z Dziadko
\\'a, przesz.la mocą ku>pna nia własność do
mu bankowego Drweski i Lal1'gner w Po
.znanh~. Ujazd, który uicboidz:i za jeden z 
naJjlepszyich majątków w Gnieźnieńskim, 
spr-zedany:m będzie dalej i to w catości llub 
też \V1 par-celaicyi, lecz tyl:ko rodia:kowi. 

Jest to ruż piąty majątek w pOIWiecie 
Gnieźnieńskim, który diz•ięki zabiegom fir
my Drwęski i Langner ostaje się w rękach 
polskich a mian.owicie Podrairzew„ U~az.d, 
Owrowo, Gniev.iro\Vl() i Brudzewiko, z tych 
trzy ostaitni:e maJ!ąrt:ki z rąk ne:m~eckich. 

O ponownym niegodziwym bluźnier
czym wybryku kok>nistó'W donoszą „!(ur. 
Pozn." z wiarogodnego źnódta. W dzień 
zaidu.szny trzech ·chlopaków, których' niaz
wiska stwfierdzono· i pO!dano do prokwra
torai: Goorg Matys, Heinrich Gerhard't i 
Heinrich Seib, ·rzucaili kamteniami na krzyż 
stoją;cYi przy szosie przed parkiem W1 Pa
k01Sta""''iu, i sttukli obraz Matki Boskiej, 
um1es:z.cz.on y pod figu·rą Chrystusa. Tym 
.razean przydybal zloczyńocó.w na igorącym 
UCZY'nktJI gospodarz. W a:wirzyn Lorak z. Pa
koslawiai-Olbiny i: gospodyni Ma!ryanna 
SzUlID11rai or.a.z kilku polskŁch chłopców. Po
botżny nasz h11d jest do najwyższego stoip
nia mzgoryczony i zgorswny tą niegcdzi-

!ELE -
choty - poszli cUo O lkusz.ai. W racaH z o
biła wy na nas, podlObno oficerowie klęli na 
CzeCJJgierego. - Odetchnęliśmy. - Droga 
S'WIO·bodna i wolna! - Z<l:ade si~ lecz w 
diz.ie11 nie możemy na1rażać ci'wustu karabi
nów i dziesięć tysięcy n~bo.i. - Niigdy, 
czekajmy, przezi siedm godzin nocy można 
u'bić kawai d1rogi. 

-- Noc zapadta, wyruszyliśmy. Nocy 
tej z 1edb'ym przebiegiem ucięl iśmy ośm 
mil, piętnaście od granicy. Nai dlrwgim 
prz.eprzęgu zabrallśmy cz:terdZ.tcstu rekru
tai i dwu'<iiziestu ochotnLkó:wl mbro}onych 
w1 idubeltów1d. - Jeszcze jedna do przieby
cia noc, na czwartym przeprzęgll' za:brnli
śrny resztę rekruta ·i .ochotników. Do Slu
pr cztery mile, do ~W'iętego I(rzyżia pięć; 
okoli.ca pusta, oo pral\\·em skrzydle laisy; 
idziemy śmiafu w bialy dzi:e(1, byte prędzej. 
Do podooża gor już tylko :mala mlika, za 
godzinę jesteśmy w. lesie, ·za póltoreu1• ura
towani i .kiarnbiny na:sZ>e. - porwta:rz.am: w 

1dlt1chu p.o setny raz:! Przyspieszamy kro
ku, nadzieja nas p;ch~ góry si~ zbliża.Ją., 
tyifko rękę wyciąignąć, gdy. 'Wi tern przy
padit oo mnie Sikorskk - Kapitanie! mo
skale! - wskazail ręką. - Obe}rz.alem sie 
- nic chalej }alk o tysiąc pięćset krOlków 
maszertrwali ku nam szy:bko w zwartej 
ko!fl.limnre oo strony Slupi. Chdeli rnam 
przedqć <lnogę na Swięty Krzyż, otoczyć 
i wziąć w n·i:ewulę. - Karabiny nasz.e! -
szepnąlerrni. - Wozy naprzód/ klusem -
wułalem - rekrud: kolo wozów, ochotni.cy 
db mnie. Strzeków wziąl pod komendę 
Sikorski. Ruszyli·śmy pod!wój.nym kro
kiem, wozy poszly ktusem, rekruci wy
straszeni biegli przy nkh. 

- Drogi już nam nie przetną ~ rzekł 
Sikorski. 

Moskale czoło kolumny rzucili w tyra
Diery, rozpoczynaj~c ogień. - Szkoda la
<lunków odpowiadać lm - mÓ\\.il olbrzym. 
- Byłe ku•łe nie d!osięgly w'O:z&wz naiboija
mi - zaWTOlalem~ 

- Nie strzel~ db VllOWw, grupcy. -
.I(U!le śwnstaly, lecz nłe robily narrn szikooy. 
- I(aprtanf e, m dopadniemy dlo lasu~ co 
robić? - LM r:mby, lecz rza<llki. ~dy się 
będziemy piąć 19" aórę., w:rstrzelaa't ImlS tak 
k:iX:dl.t. 

__..... ~ ce>-?. wf~ oo? _. fJJ'ł•gem 
~~D~~~l&io.-

\\"-O\ś.._ią obcych prz~hysZÓ\\', którzy;, 
wa<lz·:;ni przez rząd pru:s1d na od!\Vi 
katolicką ziemrę, targają si~ n"a świ 
religijne tubykzea ludności. 

Ze $łązka czyli Starej Polski, 

Katowice„ „Katowicerkw" pisze: że 
Sosrrowou na dworcu pewłelll podróżu; 
poi.~!ócil si~ z restauinatorem d;worvG\ 
I>0t1iewa1ż sądził, że mu restaurotor wy· 
5 kopiejek mniej. niż się oollezaJo. Wkr 
ce zja·wilo się 6 kozaków z mahajkairni, k 
rzy padrużąiącego wyprowadzili z ki 
na dwór i tam tak. <g-0 zbili, że mało co 
·v.ry z.ostai. - Trudno przypuścić, żeby~ 
dróżu~ący m:i:a~ być haikatys~ więc Pe\\ 
mu się stala krzywda. 

BytDID. Zapasy węgla na; Górni 
Ślązktr stairczą na: okolo 700 lat. 

Hakatyzm na Górnym Slązku. W n. 
tomiu UibchooziH zesz.tej soboty hakat}· 
śląscy 10-letnią rocznicę istnienia. Na · 
zkui na1eży d'O bractwa 600 czlortków. 
obcliiOCilzie w Bytomiu mówil jeneinat y1 

Pacze:n&ki o spnawie pioliskie} W1 Prus& 
z uwzględnieniom Gónregio Slązka• . 

W szechniemcy z Slązka aiustryaqk1;I 
.go natdeslafi da Bytomiiai nawtępujący te; 
gram: Orzmią,ce .pozdlrowienie <lzieln1 . 
bcti0W1nikom za ntemcz:y1zinę pionierom n1 

mieckiej kmltury na Wschodzie, zasyt,· 
Lch wrern.i sojusznicy z Stązka austryad\4 
:go, od Beskidów, odl Ciesz;ynai, srodze ~ 
ciśnionego. I my Niemcy na Slązku aim;łr) 
.ackim s1Joimy mu rem. ' 

Hakatyści w Bytomiu po od:cz:ytat 
telegramu, zeb-rahl pod ręką 100 mar.ek ru 
prY'\V1a;tny niemierc:kt zakbdi ooukowy ~ 
Cieszynie, w którym cht01pcy połscy mai 
się niemczyć. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. l(onsekracya nowego b1 

skupa1 d'yecc:zyi tyraspolskie ks. Józei 
Kesslera, odbyla się w Petersburgu; w k~ 
ściele św. l(a:tarzyiny <lruia 10 bm., a .lron1 
se1ki:acya- biskupa płockiego~ ks. Apoltna 
rego Wnukowskiego od:będz~e się 13 bm 

Wiadomości Je świata. 
Niemcy. Zmart dyrefktor mlnistery:al 

ny przy 1wrz.ędizie po:czt Wittko. 

sięć tysięcy lal(funków przepadlo !... - Sta. 
nęliśmy na głównym tra.locie do $więtego 1 
Krzyża; maskaJe przysunęH się na tysiąc I 
dtwieśoie ~roków, druigi plUto.n rzu.cająiew 
tyiralieiry, Sikorsiki pobiegl <lic; wrn/Jw. 
Strz.eky nasi rozsypali się równ.ilei. w ty. 
raliery, żeby zatrzymał iooskaJ.i. Wielkie 
zkmny kamieni wyborną, byty elfa nich :za. 
słoną. Kilka celnyich strzalów zatrzymało 
moska:l:i, stanę,li. - Do mnie - wrzmsr.ąl 
SiJw.rsiki. - W las mtowym Qgniern, dym 
nas ZaiSlonit, dając cz.as doiskoczyć dto wc
ZÓ\Vl 

·Wielka kotliina kamieninai pomieśdla 
wozy, .rekrutów i ochottnikÓlW. Strzielcy 
nasi wyszukawszy dobrych wylotów, za· 
azę1'i strndać. - Tw mu:s-imy się utrzymać 
dlQI z.achod:u sl10ńcai --oświaidlczyl Sikorski 
- inaicz.ej szaspaty i Mboje dostaną się 
moskalom. - Dwadzieścia karnbinów 
przieciwi trzystu - szepnąłem wściekly z 
bólu. - Do zachodu slońca trzy g-odznny! 
- Półtrzeciej - odparl Sikorski! - mo· 
~ale do lasu się nie kwapią, rekrutów' i 
ocootnikó\~~ vnięli za: :bolnerrzy. - Czem 
rclt odstraszyć? i. .. dwadzieścia kara1binóWI 
przeciw trzystu. - Cełny,mi strz.alarnh -
oici!par~ Sikorski, poch!wycil karabin, wyce
f.owal E nroskalai~ który tkrzycr.t.al wiskatU· 
aąc pafaszem na pra:we skrz.ydk>I swyth 
tyraJlier.ów, Polmyl. 

Ogień szedl, mimo ro moskale ciągle 
słe ·z:bliżali. - Obejd~ na:S z boków i wet.· 
~ - zawotatem. - R.ekrud padli na 100-
laina, szczęki im lataly. „J ezus Marra", 
szmer ten powtarza! się nieustannie. -
Ochotników z dubelitówkami rozrzudć 
szeroko po skrzydlaich, niech strzelają. 

Daile.m kh pod· komendę DO<l10ificcra, 
wyszli z kotHny~ Zwbilo si~ wesełei, o· 
g;teń ich ożywil, lecz moskal-Om nie we!e 
sz:kody robit. Manewrowali, kryijąc siQ za 
wynioslością ziemi i zai krzaki jalowcu. -
tle - sz:epnąlem do SikoPSkieg'O - za pól 
~iny szaspoty w rQkach moskalli, r~rn· 
ty uciekną,, nas rozdziesią.tktrla. nte W1róee 
oo obozu. - Ani ja. - zaiwolał dbrz)II\\. -
Czy Pan ~ na~ przek~, u u.Mn ks.te 
tonąć na brzeiru. l(apłtzmie ryzyiku;esz? 
- Ż;rcici - rzi.cklem l oddlłem te,. 
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__ Yomemle:ruJący j0nernl pier~ 1szego 

armikulu i naczelny prezes Prus 1(ról!elw
skicll uldałi się z rozkazu Wiłhełrna IL do 
suwalek na powitanie cara. 

_ 670 zabitych mają obecnie Niemcy 
"~e walkach z łlercros.ami. \Vitb-Oiowie w 
nr.:xrszu na Warmbad za.mordowali znowu 
kilkai kolonist6w niemkd\ich. W utarczce 
pod górami Karsas z.abili krajowcy ·'3 nie
tnieckich oficerów i 8 szeregowcó\V. 

Zdaie się, że murzyni. n.ie spocz·ną prę
dzej, d-0póki jeden NiemJec 'będzie przy 
żr.cru. z Rosyi. B. senator Scha:umanl\ oi-
,jcc z.aibójcy gubernatora Bobrikm~ra, zo
stał urwul11iony z. więzienia. Proces ~eigo 
rozipocznie się 6 grudnia. Swiadkowie nie 
:cznali nic szczegółnego„ 

z francyi. DetJUtowany Syveton, któ 
n• spoliczko1\\raf ministra Andire;, zosta~ }uż 
arcsziQwany. 

z Anglii. W mowie v,.-ygłos.ronej w 
<JuiJd11~ll kiemvmik zagranicznej polityki 
a:nrgielskiej Lansdo\vne z z.apalem clnvalil 
myśl Roosevelta zwołania d'mgiea kornfe
rencyi polkojo~wej. 

MmV'al ta brzm~ąca -ogromnie pokojo
wo po ostatnim zatargu rosyjskc-angiel
·skim nie robi \Vrażenia ·\mrzystr11~go dla 
Anglii. 

z Austryi. Obrady parlamentu amstry 
ackieigo z··wlOłanego nai 17 bIT'.i. nie prze<l!sta
w;aja się ~byt pomyślnie d'la p. Koerbera 
z pO'wl()Jdu zadść w Insbruku. 

Dotąd nie wyjaiśniioniai jesztcze sprarwa, 
czy rząd! ust..wi niemwm lub nic. Wkc
b·nrmistrz: Insbruku dr. Erler który pol\viró
cił z Wi.ecl:nfa, V\rydail' cdlezwQ, \V' której 
v."ZY\\":ł! oo spak{Jlju i· roz\vagi, oraiz zaipe
w1ni.a:, że połączona: akcya wszystkich 
Niemców uwieńczoną zostalllie z pewnością 
pomyślnym rezultatem. 

Talk 5amOi brzmią wia1<i•omośd z in
nych źr6deł niemie.cikich. Mfanowide mó
wią o przeniesieniu; fakultctil' wloski.e.go <l-0 
Trienitu, lecz z.a.razem panuje obawa zabu
rzcf1 ze strony \Vlochó\V. 

SeITTJalt inshmckiegO' unhvtrsytctu u
chwa1if }ed'rnoglośnic przesłać ministrol\Vi 

Z pmmdlu1 wydairze(J w nocy z 3 nia 
-0świ~y następującą dleklamacyę.: 
4 łisto1pada, które nie mogly być przewi
-dziarne , naistąpita no·wa sytuacya. Sr,nat 
akadmnicki wobec obecnych stosunków, 
uw)1tal w swój obowiąizek wyraizić prz:eko
naniie, że prorwizorycznych kursów pra
winticzych z. j ęz.yildcm \.V)"ktaÓO\.\rym wlło
:Skiln wi żaldnym wypadku nie można: obe
cnie prown<l:z.ić w fosibmcku, ·g<lyż ca.fa 
wlSzec.hnica: mdglaiby się zniale:ść w ,niehcz
pteczeóstwie." 

W każdym rarzie p. Koerber jest obec
nie \V· ·wiełkiich ldopołach. 

Z · róinvch stron. 
Bochum. Nowa taryfa kolejorwa co do 

pre.ewoie.nia osób i pakunków weszt,a \V 

;żyde z dniem 1-go października: br. i jest 
:wtaiżnai n.a wszystkich ko!Qjach państV'l()
·wych pruski.eh. Ważnie.tsze zmiany, jakie 
tai no'Wlai taryfa zapr(YWiadzifa, są na':ltępują-
ce: 

BHetyi kolejowe dla szkol<i!rzy moi~ 
być wyxia:waine na dni pav.nsz.edinie i na 
niedziele i święta. Dotąd bikty d'la szko
l'arz:y były w.aż·ne tylko w dnd po'\\nszedinie. 

Bilety kole&o\ve robotnicze będą w:/
cEawaine także i dla takich robotników·„ 
'którzy z miejsca zam.ieszkainiai sweig.o pra
codawcy udaią, się koleją do irm;ych miej
scowości pracY' przejśdowef krótszej htb 
dluzszei. 

Bilety robotnicze zvirrotne, jeżeli zo
staną kupione wYjątkowo w hme dni , J)iż 
w d'inia~h na zakupno biletóv." w-yznacw
uyic.h, S3J ważn...; co do. puwrotnei Jazdy 
przez 7 dni, licząc od dnia , W' którym bilet 
kupkmy wstal. 

Dfa chorych lub okalecmnych rob6t1<
kóW1 można w. podągu d\OS!tać osobny prze
dział III klwsy; w tym ce}u należy kupić 
tyle biletów. III klasy, ih1 chorych Iwb oka
i1ecronyich robotników \·11 owł>nym tym 
Wzedziałe maJ Jechać. 

l{otthausen. W poblitukopalni „B-0ni
f~„cius" zderzyły się dwa 'W'OZY dęż.arowe, 
trSZ!kad:z.a!)ąc się nawzajem. Potrzeba1 bylo 
kiilkia god!zin czasu, ai '.\'\(J'Cj zre'J)atr0wano, 
~ daf ej ml(}[fy jechać. 

Bottrop. W kopalni „Prospor" został 
g6r.nik Bo11ka poroxryw~my wi kawały 
przez strlill1. 

&ttrop. Podczas bójki 11Ii.cznei zo
Std z.albi'ty ~órnik Pr~bor z Bukownk:v. 
~d Podetl'rza.nycb o ud'Ziilrl w bójce arc
~ Ptłl<%ka, Wttk~ ł ~ -·~. 
fa .te sm.tae, te ;podobne ·l"lltQY si~ 0d!a-·· ..... 

Oberhausen. Kopalnia „Konkordia" 
zamierza podobno w najb1iższym cz.asie 
stopnio'\.vo WO -górnikom d~.ć tenninatki, z 
JX}\\Wtt braku P"PYtu nai ęgle. 

Hattłngen. Z zakrystyi tutejszego ko
ścioła! katolickiego skra<lziono kielich or.az 
z monstrancyi kilka drogich kamcni. 

Charłet·oł. Szerzy si\~ tu ;;,or-.z bar
dziej bezrobocie górników. 

Rauxel. Górnika Józefa Ch11mp ;<a 
spotkato nieszczęście w kop.alni •. Vi(:t<H". 
Dostat się biedak pomiędzy '\vózki, które 
go z,gniotly. Dawniej prze.bywał -011 \V 

Bru-chu, a w Rauxcl nie jest znan}\ bo był 
tu dopiero l .Y.:i mies:4cai. Pmszę to 7.:.ł.mie
ścić, aby się krewni dowiedzieli, bo 01~ tu 
żadnych: krewnyich ani bliższych wajn-
mych nie ma. J. G. 

Dorstfełd. Rewizya policy}na wyka
ziata, że w Ma!Iicn 534 osób mieszk,1 !la 

stancyi u obcych, w. Dorstfeld 445, w łiu
ckardle 383, \V1 Raihm 23 a \\" Wischlingen 8. 

Holzwickede. Na dworcu tute.iszym 
roootnikow~ Dresselhaus uciąl wagoru t-0-

warowy prawą nogę i le.wą rękę. 
Ka.strop. Zegamiistrzowi łfaimanowi 

Skra'Clz.:iooo towaru ut 600 mr. 
Horde. Na dworcu liorde-Iiacheir2y 

mbotnik Bliimeł diosta~ się pod kcfa "~ago
nu, które- mu obie nogi ucię;y. B. umarl 
w drodze do domu chorych. 

Essen. Zastrzelił się tu 27 lat u~zą~y 
S. l(lonetz1d. Praoow ai on 11' Kmpa i przd 
kilku <liniami sam wzią{ lbimfrimkę. P otl<J 
bno z:a,wie-O'ziora mirość pc:pdmęta go do 
tak nicrozumneg0 i I'OZJJaiczliiwego kroku. 

Monachium. Burz8J iaika tu szalab, 
wyrzą·dzila ,wielki e ~:zk•c„~y . 

thi Aedakeyi. 
Panu J. Poznańskfomu w Brunświku. 

Za naid'eslanie „Braunschweiger Landes
Zeitu1n·g" dzi·.ęku1e!T.y. O sprawie tej pisa
liśmy w przeszłym nurrnerze. 

Panu T. Oikońskiemu. Prosimy swe 
wfaściwe nazwisko p.oidać. a zamieścimy. 

Sohotll, 12 Hatoplid:\. Knofbe1· :4, 5 br. P,l•ków 
(Yvuemil'). 

Niedalela, 13 lil'liopada. Dyd:i.>a, Stanhiławv 
Jfostki (Wuerad). 

8 ł O U O e j '\Vtmhodlń. !il&ehorunt 
Jutro. i· 7 m. 18 g. 4. DL 10 
Po,jntne. g. 'l m: 20 g . .t. m. 9 

1:3 t A 11 pogody ; W c zw !łrte'k: 08).y dmet 
pochm.urne. W pie.tok także 

'l' er m om ot r wak:azywa.ł wceo~ 12 
połltdnie 6 etopni R. wyżoj llłll'f.. 

'~\(abożeńsfwo polskie. 
Baczność Polacy w Oberhausen i okolicy! 

Od dnia 5 listo.pada aż do dnia 13 listo
palda 190i r. odbędzie się w kościele 

Na:tśw. Maryi Panny \V Oberhausen Mlsya 
święta tylko dla Polaków. Prąbędą ks. 
misyonarze z P@naflskiego. Pnr..z411ek md
syi św. w sobotę, dni.a 5 listDpad„ o ~odz. 
70 wieczorem. Dalszy porządek misyi o
giosr się przy pierwszem kazaniu. O jak 
nailicznieus.z.y udzial uprasza 

ks. wikary Scharte, polski duszp~sterz. 

Czołem! W an.re-Zachód! Czołem! 
To1'r. :lmn. uSokół" II. w Wanne-Zachód. 

Cwikzenia odbywać się będą c01 wto
niedzielę dnia 13 frsto,1xtda o go<lz. Y~ 4 u p. 
Qerdesmanina przy ul. łi-0fstr. Zatrząd po
winien sie już o godz. 3 stawić. I(ompleine 
stawienie sict wszysitkkh dmhó\Vl jest dla 
ba•rdzo ważny-eh spraw IJ-Ożądam:e. Goście 
miłe widziani. Czołem! Wydział. 

Po zcbranri.u wolne piwo przy muzyce. 

TowarLystwo św. Barbary w Bo\!hum. 
db:chooz.i 19-tą rocznicę swego istnienła w 
niedziele clbiai 13 b. m. na sali p-. Fischedi
cka, Wiemelhauser Str. Zapraisz.a się Szan. 
T<YWairzystwa mieśs·cowe i sąsiednie jak 
na.juprz.efmiiej, lecz bez chcrąg\vi, oraz Ro
cfaików z Bochum i, bkoLicy. w~t~pne dla 
cz.Jioinków wYnosi 30 fen., dla gości przed 
cza.isem 50 fetn., przy kasie 75 fen. Począ-
tek tańca o god:z .. 4 Po pol. lar~. 

Towarz. 1dmn. „Sokór' w Ho.rde 
donosi ni·nieJszem, iz w niedz.i«:Ję 13 bm. 
obchodzi pierwszą zabawę zimow~ na sali 
u p. Atf. Zaumanna, dawniej tL Ba'll'!nbeka, 
naprzeciw dworca Berg Markisch. Pocz<t
tek o godz. 4 po pol. U rczmaicona, bę<l'zic 
w sokolskie ćwiczemia, deklam~yei. a w 
koncu tattlioc. Szan. Rodaków i RO'Ctalczki 
"' tlóree ł okolicy zapraszam:v n~przei
nfei nia nasz~ zabaw~. Tak ~mo Tow. 
~'inm., lrtóre ~proszenia od~bra•ly, i te, · 
ktfłre <Ma br.ka adresów ich nie odebrały, 
jJk o:a#.n1lcl •plUZQ.my. ~em. 

lWLJiMał. 

Towarzystwo poł5kich strzeJcól'f' w Martea 
donosi szan. cz.lonkom, oraz v.rszystldrn 
Rocfu:kom w Marten i d\:olk.y, iż towarzy
stwo ![1:3.Sze 'Prz-epro:wadzilo sie do )o.kału 
p. Ltimher"'a w. Mairtcn przy kcściele kato
lickim. Roczne walne zebranie odbędzie 
si~ 'Ił.Tl tym lokalu w niedrziel~ dnia: 13 b. m. 
o godz. 5~ po pot, nai które si~ u-prasz• 
szain. czltonków o licme i punktualne przy
bycie, ponieważ SO\ ważne sprawy do za
latwi.cnia. Goście mile w~dóziani. l(-0chai-
my si~! Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray 
daje S\.\ ym ćzlonkom i Rodakom do wia
domości, iż 13 listopada D<lprawiamy 5-tą 
rocznicę istnienia towarzyst\.va naszego, 
połączoną z teatrem. koncertem i tańcem. 
Sza111. Tow.arzystwa, które zaproszenia o
debrały, bedą przyjmowaine do god'z. -1. 
Kartki dla: członków wszystkich towa
rzystw 30 fen., dla gości przed czasem 75 
en.t przy kasi:e 1 mr., Uroczystość odlb~
dzfo się na sali p. Kefenh6rster~ zaraz przy 
dworcu poludnfowym. O najliczniejszy u-
dzial uprasza.i sl-ę. Z a r z ą d'. 

Koło śpiewu „Kochanowski" w Eicklu 
donosi swym czfonkom, 01ia'Z życzliwym 
Rodakom, dż w nicdz1ele dnia 13 bm. o 
godz. 5 po pot urzqdzamy 7..amknłętą za
baw~ z tańcem. Rodacy, którzy by sie 
chcieli z nami ucie.szyć, zarazem ustyszeć 
pieśf1 polską, zechcą się zapisać n"'1 człon
ków d:o· nasze;go KoJa.. Wpi~owe kosztude 
markę, na zahawę wstęp woJny. Licz1ny 
u'dz ial P-Ożą<lanry. Zarzą<J. 

Uwap: W przyszłą niedzielę lekcya 
odbędlzie się o godz. 2 po poł. Po lekcyi 
miesięczne ze'branie. P"miewart mamy pil
ne spraiwy .ct10 omówieniR, wiec w lekcyi i 
w zebraniu zobowiązany jest każdy czlo
nek uti.ział wxiq.ść. O.oścóe mile wilidziwii. 
Cześć pieśni p-ofs'kiej! Przewodniczący. 

Baczność! Rodacy! 
Tow. św. Wawrzyńca w Elberleldzie 

diooooi swym czi.tonkom i Roida!kom z El
berfel'd' i okolicy. iż w niedizielę 13 listo•pa
cfa urządza, zabawę jesienną na sali p. Mill
lera, przy ul. Ba-chstr. nr. 27. Początek o 
gocliz. 5. Program zaba·WY urozmaicony 
śpiewem, di'eklamacyami. przedstawier~icm 
amatorskiem i tańcami. Szan. Rodak·om 
z~racamy uwagę, że zabawa nasza polą
czona będzie z. ćwiczeniami, gimn. ,~Soko
la" z Bairmen. O ja1k na<lt:czniejszy udzial 
R{)ldaków i. Rodaczek prosimy. 

Z ar z ą tl. ---_______ , ___ , ________ _ 
Towarz. św. Antoniego w Ueckendoriic. 

w nied'ZieJę 13 b. m. oochodzi towa
rzystwo n:isze jesienną zabawę. Po{'zątek 
po pot o godz. 6 przez kDncert, przywita
nie cvłloruków i go§d, śpiew 4 głosor\vy 

przez nasze koło, deklamacye itd. O 
godz. 8 rozpocznie się teatr, ilaki jeszcze w 
Uooken1diorfie nie byl grany, p. t.: ·1Poie
dynek amerykańskiH, „srebrna i złiota sie
kierka" i jedina sztuka żołnierska. Upra
sza się o na1licz:nit1sz;y udz.ial czlonków 
i .gn1śd. Cz.fonkow.ie sąsiednich tmv-a
rzystw uwziględnieni zostainą:, gidy się ksią-
3;ką ustaw10wą okaiżą. Zabawa. dest zam
knięta, wię-c kaiżdy, kta by chciał ucilzi< 
'\VZ:iąśó, musł być cz.lonkiem towarzystwa. 
Czlionkoryvie niewyplatm~ b~dq uważaini jako 
niecziionlkowie. 

Uwaga: W t~ samą niedzielę po p.oL 
o g·odz. 4 mamy zebranie, na którcm ma 
każdy niewyplartny sposobność ze składek 
~;ie uiścić. Także Ro<l'acy, którzy nde są 
w towarzystwie, moigą się dać wipiisa.ć na 
czionka. Czlonkowie po-winni wszyscy 
mieć 1czaipkę r oznak towarzyski. O ia'k 
najlic'Zlll.iejszy uid\i;ial w ])Olsiedzeniu i za1ba-
wie prosi Julian Grabowski, przewt 

K<>ło śpiewu „Biały orzcl" w Dujsh\;,""'l"Z 

podaje do wradomo'Ści wszystkim ~l. 
Rodalkom. iż w niedzielG 13 list0>pada ~
d'zamy zabawę z tańcem na sali p. 1\ilo:rnen~ 
bmck (f riedrich Wilhelmspl1a1tz), połączoną 
ze śpiewem i dieklamacyami. (Zabawa 
zamknięta). Początek o godz. 4 po JXJl. O 
riczmy udzLal w WOOr\vTe uprasza sie. 

UW1i1gai: O gcdz:. 2 oobedzie się ze
branie Kola na: sali zwyktych posiedzeń. O 
licz.ny udzial w zebraniu prosi 

Sz.cz. Ciech.etski, przew. 

Br2ctwo Różańcowe w Kattmlbe~ 
obchodzi w niedzielę dnia 13 bm. poiśwrię
cenie chor~r na sali u p. UnhOfera, ul. 
Rotthausener Str. 1. Przyjmow.anihe Braictw 
Rói:ańcorwych od giodz. 1 aż do 3. 2. Po
chód do kościiola na prolskie naboiefrstwo. 
3. Z k:ośdola powrót na s~ę i mrazern 
przywiunie iOŚd. aprasztlmy wszystkie . 
bradV1ł Ił~, ktar~ 2a1'~ia 
otijO'tttaly 1 ~re -2' braku Qjresów kła lłił 
etmYMałr~ Nł~ 

T ewu.1. .św. Jlwleia w Hoł'stłaause. 
ur2ądza w niedz' le dn. 13 listopada li. r. 
8 r-0czn· e istnieniCJJ swego. połą~ z 
koncertem, deklamacyami, śpiewem, oraz 
teatrem p. t.: .,Czarodziejski dik' . 
W step dla czlonków 30 ie.n.. dfa gości 
przed czasem 50 fen.. przy kasie 75 fen. 
Zaprasza sie uprzejm·e bratnie Towarzy
stwa, które zaproszcn!e otrzymaly, i 
które zaproszenia nie otrzymaly, a 
chciałyby nas swą obecnością zaszw,-y:
Prosimy przybyć z chorągv.iarni, lecz 
pałaszy. Przyjmowanie tov. arzystw' o g. 
2~ Po pol. Wymarsz do kościoła o ~. 
3~ na nabo'leńsl\vo z polskim kazaniem. 
O iak namczniedszy udział prosL 

Z ar z ~d. 

Wiec '' Brnckł1 ausen-Marxlob. 
Wiec „Zjednoczenia" d1a huinrików 

odbędzie się w niedziele 13 li-stopada w· Po
łudnie o godz. 12 na sali p. R~enthala, 
przy ul. Provinzialstr. Omawfane będą 
sprawy 'Chutnkze i górnicze. Rodaków z 
calej okolicy wzywamy, aby sie iak nai
Iicznietl starwili. 

~,Zjednoczenie zawodowe po Is.kie". 

Wieo w l'robnhaasen. 
Wiec „Zjednoczenia" odbędzie si~ w 

niedzielę dnia 13 listopad!a o godz. 10· po 
po/i, na sali p. OfraJt) przy ul. Adelkampstr. 
Omawfane będ'ą spra\VY robocz:e i orga
nizacyi· „Ziedinocze:nia". Lcz.ny udział R.o
daków z catej okoFky pożąda.ny. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
------------------

Wiec w Altenessen 
dla Polek i Polaków 

odbędzie się w niedzielt: 13 listopada o go
dzinie 4 po południu na ·saH p. J. Saala, 
przy kościele św. Jana. Porządek obrad: 
1) Sprawozdanie komdtetu dla spraw opieki 
dluchownej, 2) omawianie spraw narodo
wych i matcryalnych, 3) sprawa wycho
wywaniai dzieci. Na wiec ten zaprasza sie 
uprzejmie szan. Ro<laków i Rodaczki, aby 
zaprotestmvać przeciwi krzywdzie nam si~ 
dziejącej w sprawach religijnych. Żadne
g-0 z: nas nie powinno brakować. Agitujmy 
na rzecz wicca. Komitet. 

lltelki wteo polski 
w Langendreer. 

W niedz.ielę dnia 13 listopada o godz. 
4 po 13ot o<1będ:zie się w sali f>. E. Sproedt 
w Langen<lreer-Dorf, ul. Kaiserstr. 28, 
wiec, na który sie Rod'atków z. Langen
drreer, \-Verne i ()kolicy niniefszem uprzej
mi:e zaprasza. 

Na wiec przybędą mówcy zamiejsco-
wi. „Związek Polaków". 

Wlec po sill w Deroe 
o<l!będ'z.ie się w niedziele dni3l 20 listopa<la 
rb. o godz. 3 'PO pot w 101kalu Lamgerbcin 
(zaraz przy. <l\w1orcu). Porz:a'<tek dzienny 
ieist następujący: 1. Spraw.a osz1..-zędności. 
2. Organiza.cye W'\\'(Jldowe robotnikóv,·. 3. 
Sprawa '\vychowania wcci. 4. Wofne glo
sy. 5. R.rwluic~. RodakóW1 z Derne, i o
kolk.y zaipra?Szamy do licznegQ u<lzia!fr w 
wie:cu. PrzemawŁać b~ mÓWICJ' z.amie!-
swwi. K o m i t e t. 

Wlec 1 Re1schei~. 
Pier.wszy wiiec •. Ziednoczenia'i' od.be~ 

<lzie się w niectzielę dnia 13 listopada o go. 
dzitnie 3~ na sali p. Serwe, przy uł. Bis
ma•rlaii. ~ wiecu tym oma:wri'lne będą 
sprawy robocze i organizacyi „Zjednocz.. 
enia ". Liczny udz.ial Rodaków z okolicy 
pożą<laJrl y. 

„Zjednoczenie za ·odowe polskie". 

Wiec w Hombruch„Barop. 
Wiec „Zjednocuni.ai G:dbędzic się w 

ifl!cdzicli: dnin 13 1bto1)ada o godZ. 11 0 na 
sa:łi Schn-etke. Liczny u<lzial Rodaków· z 
okolicy poZądany. 

„Zje.G.:1~ze.nk zawodowe polskie". 

Wiec w Laar. 
w nkdz:ielę po pol. o godz. 3~ oobę

d2ie się na sali p. WittCJ1kamper'a wiec 
t..Ziedno.czenja" w sprawach sądów proce
oorowych, które się już w krótkim czasłe 
ot11>~tl'ą. Na wiec ten zaprasza. się wszy
.ich nietylko czionków „Zjedtnocz.enia", 
ale W; ogół'e wszystldch Rodaków. aby 
tmeć. sooso~ dać si~ na czfonka zapi
sać~ załąć się tak w-.ż.ną spra~ Jak soi<lY 
procederowe. 

Wiec ołlbędzle się w nłedziełę Mia 
13-:• ~ 

„,2'1i1111e..ie ~nvetbłwe fOMdc". 



&, ... ,1„1\ 

:,. :~ ~ :r 
Panu T~ogu \Ys7.cchm:;gącemu podobało 

się cl ni a ·i O bm po południu o godz. 3 po 
krótkich lecz cię7.kich cierpieniach~ opatr.zoną 
św. Sakramcntaini moją najukochańszq 

• 
ZłłD~ 

matkę naszą powołać do wieczności. 

Tow. św. Walentego w Wanne . 
VV niedzielę, dnia 13 bm. po południu "o 

godzinie 3 i pół odbędzie się pogrzeb zmarłej_ 
ś. P• . 

żony naszego przewodniczącego 
Michała Pietrowskiego. 

li 

Cze.lado, krawiec. 
biegły w swym nwodzie 
przy stałetn utrudnieniu 
i wysokiej płacy me>że 
siQ r;amz ~sić, • 

·Ad~'ft• !Home. 
pracownia garderoby 

męzkiej 

vr Bruckha.usen n. Ren. 
Grilnstr. 10. , 

15 do 16 letnia 

dziewczę 
do prac kuchennych i 
domowych n& ·wieś -po- , 
ezukuje oą zaras ' 

\V. Wiebuscl1, ·, 
Neuenherwe~ b. Havlar 

i. w. 
Baczno,ic! 

z powo.du . choroby' 
me,l żony mam na sp rze
daż posiadłość 88 n 6rg 
~ tem 6 mórg łąki 2 -
k'()śnej, z iywym i mar
~wym in\Yentarzem i 
budynkami. Dom ma.eyw 
muro t ax:y. Z żniwem 

i zasiewem, 3 ogrody 
owoc<nve. blizko mias ta 
Poznania i . zara:z przy 
le~ie. Cen:i. kupna 8400 
mr., wpłaty potrzeba 
2,ó50 mr. reszta pozo• 
staje na hipotece. 

w .. Gra~~,k, 
Zaknewo b. Dombrow

ka Kr.' Posen. 

? 

--------

IDłporterzy ci;;ar 
poleeają najlepsze papierosy po 2 f enygi 

„Yaro" Sulimy 
k,riccistej ja.ko;;ci .z czysto tureckich tytoni. 

inne znane papierosy , i,Sulimy". 
Op:r.óc.z tego 

Tnrc fort (etykieta zielona) nr. 3'.J 10 
·Passe-partout (niebieska etykieta) nr. !>O 1 O 
Sphinx (etykieta czerwona) , m. 11-1 15 

Prosimy spróbować nas.ze 5 fenygowc cygaro: 

„Lo:.a.aon Docks''· 

.,., !~~~~''t~~!~.YJ.~~~· ... ··~J!..~ ... 
•~--i,~ ~- ~ł\;;-~~-~~~v.-~ 

Towarz. św. Alojzego w Cottenburg;u 
·zaisyla szan. przewodni'cz.ącemu 

p. MARCINOWI SIEKIERSKIEMU 
oraz \V'szys1kim cz lcnk·om Marcinom na
szeg·o tD\\ arzystwa w dzieli ich lmic i1: n 
serdeczne życzenia zdrowia, sz:częścia i 
bli0goslawieństwa l5ożego. J. W. 
~tłio .~k ~'llłŻc~A'~ ~A"'-~ ~~~1:."łl\. .!l!~J!"'-.::\'!V"'° 
~ -,~~V-.1illt:'"<',l!'-"'V"m""li<'·V~~ • ...-~~ ~„~ 

sztuk 

" 

] 5 fon 
10 fen. 
10 fen. 

C:1Jonkowic zgromadzić się winni o gock 
3 w lokal~ posieclzmi w czapkach i oznakach 
Towarzystwa. O jak najlicznicjs:t:y udxiał u-
prasza .Zarz~1.d. I Księgarnia Wiarusa Pols!<iego. I 

l(oło śpiewu „Dzwon" w Essen. 
Szan. Rodakom w1 Essen d okolicy do

nos·imy ninieiszem, iż. urządzamy pię.kne 
przedst:l\vienie teatralne w niedzielę dnia 
13 listo·pada b. r. na wielkiej sali p. Maistra 
(Aliredushaus), .Frnhnhau.sen Str. nr. 19. 
Początek zabat\vy o godz. 4 po pot Bcd:zie 
kancer~. ·czteroglosO\vy ś.piiew, przedsta
wienie teatralne, a \V kofJc11 taniec. Ode
grana z:ostarnie p: ękna sztuka ludowa' z ży. 
cia ludu wiejskiego ze śpiewamJ w d'\vóch 
aktach p. t. „Przybłęda''. Koło nie szczę
d!zi ni trudów1 ni kosztów, aby sń ę do u
św1ietnie.nia sztuki tai przyc.zyntl ć~ także, 
aby szan. publiczność pod każdym wzglę
dem zaoowolfi ć. Mamy za.tem nadzieję,, iii 
saila11\VI d:niw tym pod brzegi zapełniona· zo-... 

"\V czwartek po południu za~nął w 
Bogu, opatr.wny ś.\''· Saluamcntarni 

' tj. 'P· 

Józef Dayer. 
Pogrzeb odbędzie sią w niedziel~, 

l 3 bm. o ~od.z. 3 i pó! p!il południu z 
1lomu żałohv w Brucbu, ul. Bochumerstr. 
nr. :t07 u Walentego Włodarczaka. Z&
prasznmy wszystkich krewnych i .znajo
mnych. także członków Towarzystwa św. 
Michała na pogn:eb. 
J. M , R, M, W. M., F. M., J, M. 

W. W„ P. W., 

Towarz. św. Wojciecha w Duisburgu 
Podaóe ido wiadomości wszystkim człon
kom i wszystkim Rodakom· Wi Duisburgu, 
że w i przyszlą niedzielę t. i. 13 listopada 
()Obędzie się p-0Iskie nabożeństwo z ka
z.anJem w kościele Ś'\V. Józefa o g.adz. 5 
Pol pot W niedzielę wieczór I w1 ponic
<l:zialak du P<>hl<lnia: sposobność do spc-
w iedzi św. Przybęd'ą d'waj poi!scy 
księża z. Poznaniiai. Po n.aoożer'lst\ve z.e
branie to·warziystwa w lokalu zwyk!ych 
posied!ze.fi. O liczny u'dzial w naboż~lt-
stwiie i zebra11Łu uprasza się. Zarząd. 

Tow. M. B. Szkaplerzn.ej w Beckhausen. 
W nied2ielę <Inia 13 lislopadai o go<lz. 

3.Yi po J)'OJ. odbędzie się mi,esię:czne zgr.o
madz.enłe. w loka:lu p. Voigt, Esserl!erstr. 
Li!czny udziat czfonków pożądany. 

Za· rzą -L 

Towarzystwo Przemysłowców w Brudtu 
podaje do \vjadomości, iż w niedzielę dnia 
13 listopada r. b. urządzamy czwartą rocz
nicę swego istnienia, na którą zapraszamy 
-w'ISZystkie ni.am życzli\ve Towarzyst.\va i 
I(ooaków z Bruchu i oko.Jicy. Program u
'"'Oczystości: 1) Koncert zaiczmie się o ~od:z. 
5 po pot, który hędzie W}'konany przez 
kapelmistrza p. Maksymiliana Law1ck1c.~o, 
2) Teatr będzie odlegrany p. t.: ,,Ulica nad 
Wislą". 3) Taniec. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół'' w Rottbausen 
donosi swym druhom. iż. ćwiiczenia w .\"P.i
d'aiią, \\11 niedizielę 13 listopaid1a, gdy.~ Io-kal 
naiSJ.l jest za~y przez. inne towarzystwa, 
przeto ąprasza się szan. druhów, aby siG 
w dniu owem sta.wili pwnktualnie o godz. 
4 po obiedzie do lokalu }>. Schmitz. Ztąd 
w yruszymy na zabat\\'ę „Sokota" \V Schon
nebeck. O liczny udział prosi 

C?.aiem.1 

,ołeca wielki wybór ksidek do nabożdstwa ł 

fo czytania, włązarków, powlnszowa1' ltd. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld 
-01anosi swym członkom ora'Z sza.tli: Roda
k·om H~icz:kom z Osterie Id· i ok-OHcy, iż 
w niedzielę 13 listopada r. b. ob.chodzi na
sze towarzystwo 9 rocznicę swego istnie
nta, na. sali p. Iiu.semanna, naiprzechv ko
śdolfa · katollckiiego, pOllączoną z koncertem, 
deklama:cyamh, śpiewem. oraiz, •teatrem p. 
t.: „Geoowda". Ws1ęp <l1a .c.z1on:ków 30 
fen., .:dta gości 50 fe.n. Zaipra:sza się uprzej
mie brntrtie Towarzystwa, które zaprosze
Elia oi<febraly, i1 te, które · dLa bra:kU1 adre
SÓ\v~ tegO".ł nje od'ebraly, a zećh'Cialyby nas 
s\vą, opecnnścią zaśz.czycić. Przyjmawa
n ie bmtni:ch tow1arzysitw od godz. 2 f)o poL 
O godz. 4;4 wymarsz do kośdotai na: na
hożeństwo. Goście mHe widzi~nL · O ja·k 
naiłi!cz~~Fszy u-dzial prosi Zarząd. 

Uwaga: Zaraz Po wierkrm na:bolżeń
stwie \\1 oonaczooą niie.dzielę odbędzie się 
zebrnnje miesięcz.ne, na sali 'Z)W',yklych 1po
siedzeń. ' l(to na >OWem zebraini1u na ·cz:.Jio·n
ka się -zap~sze, płaci jurt wistęp.ne jako cz.I-O
nek. Zwr.aca się uwagę tym czfionko111, 
którzy są zalegli z skladkam1: ponad 3 mie
siące, ażeby z takmvych się raczyli !liście. 

Zarząd. 
~~~--~~~~~~~-

Koło śpiewu „Zofia" w Sodingen 
donosi 1S\\~;·~lonkom. iż w nied'zi-elę dnia 
13 listopada odbędzie s~ę łekcya śp:1e·w11· 10 

godz. 9 przed: pofudniem. O licz:ny u<l'zial 
W i lek.cyi uprasza się. Cześć pieśni pcJ-
skiej ! · Z a r z ą d. 

Uwaga. Donoszę \Vszystkim czJon
kom i nam życz1iwem Rodakom, iż zehra
n i ai o.dbyw,aią się oo trzecią niedzielę 1rnż
dcgo m.Jesiąca w lokalu p. Mollera. 

M. Marcinkowski, przew. 

Bractwo różadcowe w Ueckendorfie. 
u\\iadamia swe siostry, iż w; niedlziidę dlnia 
13 listopad3" 'bierzemy ud~iaJ w urocz,ysto
śd poświęcenia chorągwi Bractwa rótań
coweigo w Catemhergi. , Sioistry,· które 
ohcąi brać udział, ~echcą się stawić w Jlie
d!ziielę o godz. 1 w potu<Lnie do. J;>aini Seres. 
Ztądi w•ymszymy na dWO'rzec do Ge.faen
ki'rchen. O liczny udzia1 pmsi 

Przełożona. 

Towarz. św. Antoniego w NeumiihJ 
podaje do wfaooI11Q!Ści, iż nasze towairzy
St\'1Qi dade się 01d'.ebrać (odfotctgrafować) w 
niedizlelę dnia 13 listopada o godz. 11 za
raz p.o sumie. Upraszam bardzo aibyi ani 
jeid'negn członka nd>e brakowało. ' 

f eriet, przewod1n. 

Tow. gfmn. „Sokół'' w Rauxeł-Habinghorst 
donosi s\vym druhom, iż roczne walne ze
branie odbędzie się w niedzielę 13 listopa
<l a o g-od'z. 2 po pot O Eczny udz::a~ dru-
hów prn.si W w '-.... ,~:ł f 

Towarz. św. Barbary w Unser-fritz 
odbędzie swe miesic:;czne posiedzenie \V 

nii·edz.ie-lę dlltia 13 frstop~da b. r. o gi0·dz. 4 
p{)f pot w loka·lu p. Loeven. 

Uwaga: Uprasza się, aby szan. za
rządl -CY godz. 3Y~ się stawił , \}Onie;waż waż
ne sprawy prZJ!!id'ą µa-dl -obrady. O 1a!k naj
liczniejszy udział czlonków t gości upra-
sza się. Z a r z ą d. 

Towarzyswo Przemysłowców polskich 
w Bruckhausen-Marxloh 

<lono.sr swym czlonkorn, iż \\11 niedzie.Ję 13 
'bm. o god!z~ 7 wieczorem {)dbędz ie siQ 
walne zebranie. Pawhmością jest, ażeby 
kiażdy czlonek bez wyjątku się stawi!, po
:nie,x.·aż sąi ważne sprawy do zała1wie:nia. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Laar 
urządza w niedzielę dnia 13 listopada za„ 
bawę połączoną z 'ćwiczeniami , strzelaniem 
do tarczy i ta:ikem, na którą. zaprns:z:amy 
w1szys.tkich Rod'aików i Roda·cz:ki z Laar i 
olrolicy. Początek ·o .gc<liz. 4 (JO ·p<J.t. 

Crolem! Wydział·. 

Towarzystwo św. Stanisława w Heme. 
W t11ieKfaietę 13 list()lJia.dru btierzemy u

d:ziaif w roczni-cy Tow. św. Józefa \ V 

łforsthaiusen. Wymairsz z tlerne o g<J<lz. 
2.Yi po poi. O Jak naili'cznie}szy udziar w 
czapkach i oznakach prosŁ Zarząd. 

Tow. św. Józefa w Altenbochum 
uwiadamia szan. czlonków t iż zebranie to
warzystwa odbędzie się w niedzielę dnia 
13 b. m. -o gOOlz. 4 po pot Podfog. u~hwaly 
walnego zebnmia z dnia 9 P3JŹ<llz:ie.rnika 'V.· i
nien kaiżd:y człooek Posiadać czaipkę towa
rzyską, d'la: tego przybędzie niai zebran:e 
czapnik, więc każct·y może w.bie czapkę 
oibstalować. Po zebraniu bierze towany
st\.\oa udzial w 19 .rncznicy Tow. św. Bar
bary w Bochum. O raik tta:Hficzniejszy u-
dz.:atr uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
d'onos.u swym cztonkcnn iż dJ1ia 13 fistop.a
dai bierze udz!.at w roc:zmicy bratniego Tcsw. 
św. Józefa w Horsthausen. Czlonkó\v. i 
chorążych uprasza 1się przybyć w oez.rup
kach i oznakach o godz. 9 d'o lokalu poste-
d'zel1 p. Marzyny. Z ar 'Z ą d. 

Baczność! Druhowie! 
Towarz~ gimn. „Sokół" II. w Marten. 

W niedzielę dnia 13 listopada· o godz. 
3 po poi. odbędzie się zwycza\ine zebranie 
na: saLi1 p. Limberga-. Donosi się tak samo 
druhom, iż \\" nie~z!e!ę po naboicl1sh\ ie 
będą ćwiczenia. Uprnsza się, ażeby dru~ 
h-o\\·ie: stanęli jak jeden rnqż. Cz.alem! 

Wvdr.:at 

sta1nie. Z a r z ą d. 
Uwaga: Zabawa będz.ie zamknięta . 

Ka:rtki wstępu tno.żnai na1być u1 mistrza kra
wieckiego p. Jana.i Bocha, przy uli. Th1.11rm
str. m. 14, u p. Tomasza PietrmvskŁego, 
przy uil. Orabenstr. nr. 44. u pp. fr. i Józe
fai Parzy sza, ul. Viehof er Chaussee nr. 17 L 
u sze\.vca polskiego· p. B. Bether<rn"Skie:go 
przy ul. Oorllingstr. nr. 36. 

l(oło śpiewu „Sobieski" w Herten 
podaje ·członkom d'o wia:d1omości, iż w llie
fdzielę 13 t. 111. uest walne zebranie o gcdz. 
4 pa pM. Zaprasza: s1'. ę .wsz.ystkich czto.n
ków, t2Jk samu k0irnpletny zarzą.dJ i1 rewi .. 
zorówr ka·sy. Zarząd. 

Koło śpiewu „ Wanda" w Distełn. 

LekcY1'.l śpiewu· odbędlz.ie się: w nie
dzi1elę 13 t. m. o godz. 110 . Po lekcyi ze-· 
br<l!nie. O godz. 4 rozpoczinie si.ę jesienna 
zabawa, urozmaico na konce:rtem, śp1i·e\vem 
4 1gło.s.owem i tafrcem. Cześć polskiej pie~ 
śn.: ! Z a1 r z: ą d. 

·- -··-- ------------
Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 

Zebranie c<lbę<lzie się 13 bm. o ·goldz. 
4 po pofud'niu. N.a porządku dziennym jest 
waiżnai sprawa d()1 <Ybra'dlowanj1a1, dl'a te,go 
Fi'cziny u<lziat pożądany. Goście mile wi-
dziaini. J. D., prezes. 

Towarzystwo św. Józefa w m~rten 
Prz.yszle zebranie odbędzie się w nie

dz.iielę <foia 13 m. b. o zwykfym cza·sie. Pc
niew.aż będzie mowa o gwiazdce, więc Jak 
naHUczniejszy udzia~ po.żądany. Zarząd~ 

Towarz. gimn. „Sokół'' w Castropie 
·zwyicz.aine posiedzenie odbędzie się w 

niedizielę dnia 13 Hstopda na sali· p. Szultc.
~eJckrai. Początek o god!z.. 3 po. paf. O 
lkznyi udz.ial szan. dmhów ·prosi 

Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podiąie cz.:ookom do wiadomoś'd iz· zebra· 
nie odibędZie się o ~Ddiz. 2 po P-Ol: 

Zarząd.. 

tłtttfQ~l:JłłU~1!!Rilttfli 
Tow. M. B. Szkapłerznej w_ Beckhausen. 

W dniu godnych imienin 11 Jistopaóa 
za'Sylą:qiy naszemu szan. sekretarzmvi· , 

MARCINOWI SENDROWSKIEMU 
i skarbnikowi 

MARCINOWI NO\YAKOWSKJEMU 
życzenia szczęścia. zdrmvia i bołg-osla-· 
'1Yie{1sh\'::, BC:'2cgo. Niech ży;ą 99999 razy.' 

I ~~:~~~~~m~~~~~~~· 



Nr. 262. Bocbam, al1d1lela 13-g llstop~da 1904. Roll Ił 

toozienne pismo ludowe dla Polaków na obczvżn.1 0; ·paświęcon6 oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowy „~ 

Wycboaz.1 codzien:a1lt .t w:r;-.tki!.m. d1.d pc.iś...-.14t~cznydi: 
Przedpl::ita kwartalna na p~czc~ 1 u hsto'1.rycl1 v.y.rn;;. 
1 mr. 50 fen., a z. odnus·lamem Jo domu 1 rnr. 92 fen. 
W~rus Polski" z.iJJ!~•rnY jflst w cenriiirn r.oczło\\.·vm 

W lrnł@ Boże za Wiarę I Ojcz1znę 1 
Za inseraty P11cl ei~ u wiar' :z vttyłowy 15 fel!., i. i~ 
og-lot.zeuia r.amicsz~zor-c urzed !r;gerntami 40 fen. l(tc.i 
cze~to Oil;asz.a, otrzyma ui.b~t. -- L!stt· do „\Viar ·S 
.,ois kie~o" nłlleży frankow:a.ć · 110dać w nieb doki :: · 

' p<>łi ~n'"kiem „t. goh.:l~ci" nr. 125. 

Ro~zice ,omcy t Uczcit dzieci swe 
~6wić, czytać ł piseć po imł!1h? Nre łzst 
Poł3kiH1, kto potomstwi!! awCRJ.>:I z~k~m 

~.or~ si~ ,etDurnm 
~---- c ifj~~J ~ 

Rozrnchy w R.m;yi przyb_ier~i~ cc·raz grnź-
11iei§z:e, rnt:miary. 

Wedlug &~pesz naid-2szJycJ1 z Peters
btl'fga z lu pili rezerw iści 'N Byr-<k)\vie, \vi 
~uhernii mohyk\vsldcj wszystkie dl.)my 
i pod'lożyli ogiei'i, który zniszczyt polowi: 
miasta. W Witebsku dzia.fy się p;odobne 
rze.czy. Zat.oga wojskowa '.'<'Zbr.aniab się 
\\"ystąpić przeciw rezerwistom. 

Niepokoje większych rozmiaró\V' by!y 
takź1c w Charkov.~ie. WoJE>ko przywalane 
da:fo ognia n•a: zebr91!I1ych sti1d'en:tó-vv• i ro
lYYtników. Minister spral\.V. wevmętrzny.ch 
udal się dlo Charkmvia. Gubernat.or mohy
lewski, w któregio obwicdzie ostatn:o1 naj
częściej za.chodziły wykroczenia. przeciw 
~ydom1 zost~r z~ożo11y z urzędu. 

're!egramy. 
B e r I i n. Na telql1!„ z życ:lA\łil'1.ai I 

H.adesbdł prezyde.t Roosevelt Vłi~eb~owi 
Il. odpo.,,,.··Ied~ 2rzcczną, ale hardLo :tl~ną: 
„Dziękuję W am (H1ne11) ser<W-cznie; umię 
ocenić XłMizt:.1.'H!łr!lef W211z ta.1.i iH" :zy~2z~~ i 
przyckyhiY o~mbisty telegram. 

Kr ó Ie wiec. C~r odzu;.czyl 'fl'y§o~ 
kim! orden11i łio.mendenjącieto ~;;:eriaf;.i'l 
v. d. loltz.a i prezesa naczeh1ego Pru~ 
l\róle~1siiid1 \'Oil Moltke&o. 

B e· r I i •" Guberm1tor Le«twefn ~~ I 
destał spi:a~1ozdan!e, w łitórem stara się 
prz~5fawić itiko rowód do i.nvwsfamia Wit- 1 
bo~ów obł~d rel12'ijny. I 

Pete r s b • r g. Oh~at tu p0gfosk.2, 
że kdtr.e11u1 z dwóch parowców wysfamych 
z aunmicy~ do Portu Artura powiodło się 
istotn~c przełamać blokadę i dobić do Por
tu Art11ra z 83 tys. granató1''. Drugi otrięt 

-zabrótU Japoiczycy. Właście.kl pierwsz~0 
go ~rowca otrzyma w n.igrndę milion ru
bU. 

Londyn. I(omisya -wyznacz.ona 
Przez trlf7~d h:iitd!owy tio zbadania na{Jladu 
flot}' batiyckiei n.a łodzie rybackie rozpo
CZ!ti• sw~ czyuość 15 b. •· Śledztwo bę
djjfe Pilbficzne. 

pet er s bu fi.!. ,NOW08ti" dOft{)SZ~, 
że minister spraw wcwnęfr.znycit przyjmo
wał ·w CZ'!J/~Hieil: n~ r,;oshtdmnlu deputa~yę. 
tmlny żydowsk'iei, której oświadczył, że 
zdaniem ie10 starać się trzeba i,-..rz.ede~ 
~'i!zystrdem o równouprnlA-·r.!enic tiia 
~1 szystkicia ludów w Rosyi. 
~~·~~·„.~Jt.~_,ffl::? :..-E!.~~~~ 

żale Po~l\a z I(aternbergu. 
I 

ł( UJ ter nb erg. Dziwić s i ę d1opra
~d'Y muszę1 P'aJtrząc. .na te bibuly polakiO·
zercze, porozwieszane po śc ian~ch w r.-01-
Skich rud:z;im1ch. DLa czego, py~a1n, nic rn~ 
każdy Po lak m·L ,obczyfoie pis1:r.1a po.1-slric
ro? Bo ciemny i nic dqży ct:o, tego, aiby 
się oświecił prz.e.z czytan ie z~z.ety pol'-
Skiej. . 

Z piopieraniem S\Y~o'.ch też. t'u nic har
tl:zo. Odyby każ.dy piQćr.:izie1s.~ąty choć 
ty.tka. Ploktk kupo.wał u swoich, t.o1 1~rze
mys !'{Jwcom polskim lepiej P0\'.'1oidzićby się 
nuvs;a11o. Dla c?ego !lgniemy dlJ oihcyd1, 
którzy :.:a oeczaimi tylko. kpią sobie z 1x1·s? 

)\'lnszę się też użaE1.'.:, ie tuteJsz.e k-0lo 
śpiev:1u ,,\Van<la" m~1ió d<.ii]e z:nalku żyda. 
I<ada-cy ! Przeci~t picśll polska· tB.ka pię-

kna., ż,e go<l!na-, abyśmy ją p:1eię.gnowa.li. 
\Vstępnjmy przeto do. Kola śpiewu1 „Wan
da" i uczęszcz::i.:jmy p'.lnie na lekcyr~. 

~So'.ko!:e,vi" taikże ·niie barda:o si~ po
w1o<l'zi, chociaż wkmy wszyscy, że girr:na
styk:1 przyiczy11ia się dl; utrzymania zdro
\\ ia. Nakfar:i.ajn:~ r. r ;.': .... ..: ;:: '.v1 :_ '.~i r.as~ ~\, 
aby Ii:cznie ,,~stępo\'. ab \\~ szcrt:gi: Sdk·ol
skic". 

Naijst;:nszea 1 Lowa1rz.), stwc.rn jest T01w. 
Ś\\r. Stan'.s.ła\va. Niestety piowicdl:ó~·:: mu
sze że i tam wię.:2j czloników być p.owin
no~ 'naJ tyln. Pol.akó'W, jacy miesz'a~~ w1 pa
rafii Katernherg. 

.fak V·tid.ać trzeba ~onieczni~,, abyśmy 
się tu y,- l(atcrnbergu' poprm;·iJi;, aby JX>l
sk!1 ducih y, ms 'Się OŻYWi;- t. Niech 1:.atem 
J, ażd'y z nas z:aczmie PDPnliWG od siebie, 
1niech imidy Polak z Katt~inbergu wstąpi 
do 11o;warzyst"Na1 i uczęsZ1\.'7.!a.. regularnie net 
zcbra11ia, a ani s:ę sP'())d:zic:iemy, iak v,. 1s..zy
stko pó}cEz:c po<l'ług nasz.ej ·myśli. Tak, 
w1Szy:stim wyląC'z:nie {){r nas samych Z#Jle
ży, a z.atem tylko do dzielai! 

bczyufz;cy od si~bi~ popnnrer. 
Od Refii. Nader sJuszn.e s4 uw.agi 

·s:z.an. ·h::rrespondcnta. Co się jedn~ko\voż 
tyczy {Ji\~ ' ych Polakó\.v, którzy czyt<J.ją za
zcty nicmicckit:1 to malo tutaj po!mi(),g<.1 żale 
i narztlkaui.a, b.o przecież. ci, do których si~ 
to ·stiOsute, i tak te~ o nic czytają. Kto 
szczerze pr~gnie. by si~ stGsunki pod tym 
wzglQd'cm •naprnv.rily, ·winien R· d'akom ta
kim 1~icl.Z:ielić ,Wiarusa Polski.ei;ro'\ by się 
przeł=-c::1aJi, j~~ą ta przyjemność spr;i.w·a 
czytanie wiasm:1j po.Js,kiej z22ety. Tyl;!w 
n~ tc.j drrnilz~ dojd·~ierny do cdn. Zatem 
pro~„:rn:y czytelnU-:ów n~szych, by w ten 
spcsób 'Star;c.li się mnvrac.a:ć mn'ej Ś"\Viat
łych braci na·szych. 

Nei!miibl. Sz~inow1m1 Rcd'akcyo ! Mu
SZG też kilka s.łórw donieść z Neumiihl, bo 
nicpod·~bno tego zarnilczcć, jeżeli sio pa
trzy na, p10.stępowai11 ie rodaJ.:ó v , którzyiby 
'l:hc.ieli ;;,g·oknva<: upadek IJ(llsldF:mu to.wa.
rzyst\\u, prn:z swą oplesui..!oś·~ i cJt-0,: e
tność. 

Maimy tut:::u trzy iow·arzyistwa: 1) 
T<l\V .. sw·. Anito;:d.:1go., 2) Kol:o. śpiew·u ,, .Ce
cylia ' i 3) ,.Sokola". Przyzm1ć musimy, 
że Liczba: towarzystw nic· wi.~Ika, na tylu 
PGla:ków. ilu iK~h w Neumtihl jest. Na li
stad1 cz·kinkótVv1 tych towa1rzy.stw, Z'1pisa
ui są liczni riod.acy, a.le. cóż, kiedy cz.fo:nko
wic •nic iVi.'.Z~szczaią na zebrarni.a. 

Przede:w'5z.ystkiem w Kole śpiewu za-
1 az. 1ro ZJeźd·zic 'd'aJ się uczu,:. brak ucze
·.s.bni'lcó\V' w kLcyach śpicv.ru. N„ \valne ze
branie sta\\ ił!() s.;G ty.lu, że nie moż1nai byto 
przystąp'.:ć d:~. uborn prze.wodnicząicego i' 
sekretarza:, którzy pi01szli d~o. ·wl()jska. Pięć 
ty1g.r·<lni vbY\\,a s:c K()~'OJ hez tych u:.i~:iiló.· ... v
nietiszych kieW\V'I1i'ków. Si·1mt r1 ;~, t~ 
taki zastód spo\rndmvuli wrlaśni czlbn
k(l'\Vic K.ola. 

Ah. i tych nrtrodb\VC uświa<larr:.\anych 
naszyich ludzi, którzy mają cz.as i IJ()'\V'i1rnni 
dobrym przykła<ltm prz;yświ.e.cać , d\ucha 
drcidaw.ać i ze snw tnd'z ! ć mło<lzileż 1111~zą 
i tych 11icma. 

R'°d:acy ! Spod-r.iewam sie1 że przy 
najbliższej S!Xl'St0b11vści stawicie si~ na, ze
bran:e i nar J.ckcyę. Wybierzcie z pcmle
dr,y siebie dzieinsch kiero,\•nik6\v dla I({)
la. Nie daijrny zginąć śpiewo\Vi, ieżeli is
kierlrn mitości dla.i spra'\VY na11odmvej \V 
sercach naszych się znai<lu~ie. Pamiętaj
my ż.c zaniedbanie pielęgnci\van·;t śp1e:\\ u, 
toh~ byJ })l()Stępek wart potępienia. 

Nie wątpię też ani na ch\t.·ilę, ie dyry
gcntmvi rnszemu sprawimy '.ici,;;~hę, j~-
0di się stawimy na Jelc'c:rę ·w J:·.:.~-: r· i~ do . ąd 
nieb} wialeU. 

Tie mogę zakoi'1czyl:, nie potrąci·\\ ·szy, 

y adrN pisz.llc•~o ~•lmr.i &w •i.Il nie zwrac~ . 

o niektórych inaszych kupców. I tak !)e
wie!] przedsiębiorca ma podbbnl()I zamiar 
'Założyć tu filię; ale wątpic,, czyby znalazł 
poparcie, \\:Obce jego \\ yst~pvwan1a prze
ciw „WiaruS-O\t. i P()lskk:mu". Nietylko on. 
ale i inni przemysłowcy p.ols.cy troszczą 

s·lę barc.fzio o p.ol i tykę wyższą. Tak. ty ro
botniku piols1\ i kh wspi eraj, a O'"li będzi za 
t·a- kręcie~ bat na twioją politykę lud.().w~1. 

Mąd~l~. 

fa 1~ a 1 robotnika 
Gd referatem pani dr. Sk..arżyńsidctj. I 

Hente. Szan~wiia Rc1d.akcyo! Jc.s1em 
czytelnikie·m pisma Waszego cd jego zaf()
żenia. Czyw.jąc w nr. 256 o ' ";ecu ko lJiet 
w Poznaniu na którym zosta.t od1czytany 
referat piani Sk::iTżyl1skiej. w :.dzG; że potrą
cono w1 'flim o W c.stfali~ i Nadrenię tł. o 
łfome i Essen. Z tego powodu jestem 
zimuszony· w tej spr2.w:e kilka• siótw1 n,:-tpi
sać. 

J estto: ładnie i przyjel!lrnie, p;sa~: po 
gaz.etach lub na wieW::i.ll'h mówić: Jeden 
tyikc, óeden cud, z· polską szlacht~, polski 
lud! 

Aile czy· t.a:k :il.::st? Nie! Jestem na 
wisi wychtow;:my i znam stósunki, jaJk się 
niektórzy panowie z; ludźmi obchodzą. 
Za1rzyJmy tylko \V niektórych dwornch do 
pomfeszk.ań pierwszergo lcpsze:go zci1cię:l ... .ni
ka1, a· zobacz.ymy, ~ald iarn porządek. Po
dlogi nie z.nai<lziesz, tak pr7·1n::: ~mnie) icst 
w ic1obrach piana Z .. a dobra. owe skladaią 
sie z: d\vóch wsi i dwćd1 foli\.v•arków. Co 
'li!'tOfS'Z2J mu:szą nawet mieszkać po dwie fa
milie w kl!pie w jed!neJ ·i tr,i s._mej s t~.:;1c y;, 
gdz,ie obie fa.m:ilic m~ ic'Clnym komi:1kn i;v
tnh i v.r te~ samej izbie sypiają. JCcdy Ie
de,n za:cięinik zachoim\v.ali b go koli nrzy 
pracy wdc:?;rl , a ;::{rn.3.' jegio posz•la dio p " n~ 
rząd.:y }(„ aby go poprnsi6 o fun.ia·nil-;:ę po 
ks:(!<lz~. to j.0j d:l odpow.iccUź: idź ty ps„. 
d0 ~ról~ Heroda., bo ja koni na. spa•~ery 11ie 
rnaim. Za.ciężuik O. z ż. już byli- sta:rzy i 
praoor\vać nie mogli tak. j,3k młodzi. ów 
rządc-. WY:piOl\vied'ział im miejsce, ~ że &w
robotnik już byl \V' podeszJym wie.ku, to go 
n.U::t ·inny też przyjąć nie chdat. Co r m 
rz.qidca K.. robi? Prz.ysyl<: v:óz w tirahia.ch . 
i; dwóch chlopów; ci po1xJ~owcli WSZY'stkie \ 
sprzęty ncv wóz i zawieźli !la granicę i tam 
gxit:.de się awe dobra kof1czyly a im1c za
czynaJy, :to wszystko puskladali, i tak ów 
·czfotw.iek przez cak 6 tygodni musiał' pod 
golem ·niebem z calą swoją rodziną przeby
wać i życie cygaflskie prmv;uizić. Ten 
s;i:m l{)S spotka-! i w<lMJ>\ t ę; któnt miała iść 
db króla Herod'a Po futrmankę. Ludzie ci 
udali się n~ sąd1 i pa•n pn:.egra~· i musiał 
ich napa\1.rrót pod' dach wziąć. 

Pisze pilJni Skarży{1ska 1 że chJ.eb ra
zmvy dobrze sm1aknJe. Oj tak, harć:w do
brze . .<i>lc czy go zav.~szc jest poddosfat
kiem? C<J. sie tyczy czyste.go ręcznika i 
wyświeconych butc5w kaiwy i mięsa co.
•d'zie.11, to prawda. że tu się cr,owiek la:diniej 
nr..ichodzi i kpic•j Zk', OO \: rjęcej zarobi, ale 
sądzę. że w Polsce też cokohviek w:ęcej 
mo·gliby płacić. 

A ter.a.z O'.v.e altcmki ! .M.óJ Bai.że, JJ~j
przód! Ż#<lnej nie w!dziai'em, a dmćby hy
fłl, kroby db niej miaf CZ'-'S iść? Chyba 
·knry, alb.~J. matka zanieść v„·idly i moty1ke. 
dak przyjdzie z. pafrskiego. oo cjciec robi 
odi ranai du wiecror~. a ma~a. iak i-cizie 
pańskie krowy doić, to musi o czwa1rtei 
albo c 3 go<lzi·nie wstać, iak ma k\vad'nms 
albc i dalej od d·\\'Orn. Przyj'Cl1zfo d'O de.mu, 
ro musi Śllia<lanie gotJo ;vać , in\\·entarz o
prząt11ąć, dzieci \VYSZY'kować do sz}·oJy, ~ 
mak bez dioz,oru wrosta :\ ić w domu. Te
ra:Z trzeba iść w µole do rohoty i Jesz.cze 
mężo .ri '"ziąić w1 po.Je śnia:da:nie. :!\fotka 
must mb'.ć do po.fUidL1ia <I.o 11. ~ tza CTl d() 
;,fl2, o dio t~o rm si jeszc:i;c iść k·v~rn·:lr !IS 

dlQł domu. Prz~njdzie do domu, to nil'..!.v.·iada, 
·co tu najpierw zrobić, czy perki strugać, 
czy dz.iocko. nakarmić. O trzeciej mus~ 
żo11ia, wychodzić i jest ~, praqr doi \v ie\::'z.o
ra siódlmcj, czasem ósmej, m;:iż i dzicw
C7..Y1na robią \\·L~ żnh\'a czasem eto dzi~wią
tćJ i dziesiątej, więc kiedy tu \\'ziąć uzie
cko .j iśl, do altanki? Co się tyc.t.y moral
ności, to tu we \VcstfoJii i Na<lrenii tei tak 
s i ę n.ie clziejc, i<.1k Pan Bóg przybzuie, ale 
·czy tam in.ai~zed? C-0 z~ś sic tyczy oszc:zę
'd'nl()ści, to, co prawlda. mógłby niejeden 
mieć żyde swkoi'i1iejsze, żeby nic ten 
brzyd1ki ałkohdl ! Ale czy zly przyklad .nie 
idzie z góry? ł(ieidy pan m<'~..Z„ u które
go sfoży/i~m, oddzied:ziczyl pn Ójc.u <li\\ ie 
wsie i d\va f.alwarki z. borem, tak ów pan 
bawił więcej za gr:micą, niż we swoich do
brach, <l!le zato żyd't;k L., co ty<lzief1 pczy
jechal dbcra obaczyć, i tak gOI ży<ldk <l'ą Jc_ 
kQ wyzyska/, że musial j ·d.na wirś i fol~ 
wark sprzedać i piotov. ę ooru,·OiŁ po dv1ócla 
latach się zapa•s wy.czerpał i p;oszfa reszta 
boru Pod siekierę. 

Pytam teraz. kto \\'ięct:U okrad'a ()jczy
znę1 ten co idzie do Herne i .Essen, a:by so
bie i swoim dzieciom dolę poprawil, cz:y 
teu, w ziemię polską sprze<i-aue Qbccrnu, .a. 
pioniądlze wyw\Jozi d~ Paryża. LondyJrn: i 
M-0111ac-0? A t2c~dch nie polrz ba ze ś\dCcf\ 
szukać! 

Pani :~karżyf1ska ck1żo d!obrych dała 
'1."skazówe'k, jaJk się z lu.a.:~'Un obchodzić 1 
nby tylko v. szy cy tak che i ~1.i iXJsfęPov. ~. 
Trz.ebai <lać ludow·i lepszy z~ be~ . Icpsz 
pomicszkanic1, Po 11l'dzku ·sie z nim obcho
.clzić, trzeba nm d'ać 2'.azctę, aby siQ oś,\ric
ci!, trzeoo zaklaidać towa,rzystwa, gdzie 
m6~0byi się Pouczyć, swoje żale wypO\vie
dzieć, oraz zabawić się, a Jud polski na ob
c•zyz.nę \\.'"}"chodzić nic będzie, bb dbpraw
dy, że tu nie ża.du1 raj. jak się maże zdaje 
niejednemu. 

sirr ~. Staniiław f raocuzi.k. 
- --- - „ _ _ _J.:,E~:..., 

N~·ce piany a typolsłf a Pt!. c .. 
Niimo bczustarn:ych gwaltów poµel

nia'llych na ludności polskiej dot.id ludzi/
by się każdy sądząc, że polityka ~,ntypol
ska1 wyczerpała sie już w środkach. Prze
ciwnie ze wszystkiego wnioskować trze
ba, że. walka' przeciw polskości coraz wię
ksze przybierać bedzic rozmiary, a za
machy pope-lniane dotychczas na w·olunść 
naiszą oby\va teiską s;i tylko zapowiedzi~ 
catego szeregu nowych 11ierrmiej 1gw.alt<J
\1,nszych środkó\\r, które m-ją ,,uchron ić 
11ci'śr:~ną nien czyzn~". 

Urzędnicy wraz z haJrntą na caiym 
>0ł>sza:rze d·zielnic p0lskich pod panQiwa
n.iem pruskiem śledzą. uwa:-.lnic wsze;kie 
objawy żyda polskiego, odsylaią swe sp<>
strzeżenia do wladz wyższych, które wra:i 
z minist~rstwem wedlug tc•go dobier.ai~ 
środ'ków. Dowodem na to z dni ost•t'nidt 
choćby klamJ'ivra de1mncyacya mt lk~. Kfo
sa, jakoby te!IŻC na·Utk:i przy~otoWa\ rczcj 
do Sakrament6\•; śś.użyv . .ll do na 'ki 1}0l
skiego czyta;nia i pisania, ornz dolączoną 
do teg:o. brutalna wydeczka. przed-w du~ 
chowieństwu· polS"kiemu. 

· Od czasu do 1.:za.su odpo\\ iedn:10 na
pisane artykuły w gazeta-eh niemieckie.ił 
maITą. przyg!uszyć poczu-cie sprawiedliwo
ści1 i przygotować opinię publiczną na 11()-

\"'. 

1e środki wyjątkowe przeci .r Polakom. 
Systematycznie prowa'Clzon.a oolitvka 

an1typolsika nie. gardzi zaś środ.l<ami na~Yct 
malostkowymi i śmiesznymi, lecz vtsz~
dzie zaciera t f~pi śla'Ci.'y polsko5ci ,, na
dziei, że ją P W'Oli zatrze zupe~nie. P-0-
przekręcano ·odwieczne nazwy miast i 
wsu polskich i kaleczQ11i0 rrazwiska pols1de, 
ca nawt:t niem.cy sami piętncwaili. jako nic~ 
c-oanc narodru niającesro pietens);ę d:q kul~ 



inry. Posprmvadza.no ko3oni tów ze 
""'rszystkk-h stron świata, na seryo 'Zastano
wiano się nad tern, czyby nie spro ~radzić 
tdo Poi'ski bękartów z, całych Ni mice., by 
ich t<nn wychowa-ć na germanizatorów. 
Teraz zrodzil siG w głowach hakatystów 
nowy projekt, wart poprzednich. 

Czytamy bowiem w „Gazecie Torui1-
skicj"': „W szkotach pruskich zaprmva.
dzone będą, cd Wielkieijn-0cy dlw szkól ele
mentarnych nowe J-siążki niemie kie. Ga-
zety niemieckie wyraźnie podnoszą, że 

J1'0WaJ książka: bedzic zmierzała do wznm:
nienia nLmczyzny w umysłach dzieci. Nic 
micLbyśmy nic naprze-ci\'•l temu, bo każde
mu narodowi wolno bronić ,\,,.lf::i.ściwiości 
narodowych, przedc.wszystkiem zaś języ
ka cjczystcgiO, ta obrona: \V tyrn wypadku 
będzie jednakowoż 1uzy:\vdzila sp-0JeczeJi
st\\.~o polskie. „Thorncr Zeitung" pisze 
bowiem wyrafoie: „W książce tej przed
stawione będzie ciężkie po!ożcnie niem
czyzny na naszym wschodzie \V sposób 
przcma:\viający ·do :poiGć dz.iecka.'' Jeżeli 
J)()idręcznik będzie rzeiczy\\riście miał tę 
dążność, jaką mu przypi,suje „ThornerZei
tun>g", naówczas zatruwać się będzie ser
ce dziecka, wyrrośnie później prawdziwy 
krzyżak. Z drugiej strony po·glQbLa.ć bę
-Ozib nienaw1iść do nienrczyzny w sercu 
diziecka polskiego, 'które zmuszone do 
!ksztakeniai się na tyan politycznym pod
ręczniku, późnieli z. tern większą goryczą 
-0dlczuje upolk·orzenie, którego mu pTZ·ez P«J1

-

niż:anie naroidbw10śd jego w szkole nie o
szczędzono." 

Dziennik Kuj." w artykule pod tytu
. iem ,,Nowy zamach n:a dzieci polskie pis·ze 
z Inowrodawia: 

.~W tutdis'Zei klasie V dzie.wcząt, w 
sz:kole efomentamej przy ul. Pannę Ma·ryi, 
rozpoczęto odi św. Michalai ni stą<ll nt zo
wąd' naukę religii \VI pęz}'!ku· niemieic:kim. 

Podtwg obowilę.zuiącego ·dlotą<l rozpio
rzą,dlzienia władzy pa·ńst'WlOWeti ma się nau
k~ religii w najniższym odldzia:lc ooby·wać 
dla polskich dzieci w języku Qjczysty;m. 

Skąd' więc ta nag.la zmian.a, iktoi wY<la·l 
to nieprawne i niespraiwiedliwe polecenie? 
Nie pod!obną przypuszczać, ażeby tej kary
godne} samowolności dopuścił się nauczy
ciel pain1 C., który przez tę zmianę 'Sam so
bie w c·Z1Wónnasób trudności, by tylko 
przymnożył przy wykla<fz.ie religii. O od
nośnem roo-porzą<l:z.eniru k.rólewskiei regen
cyi także moWYi być nie może, oo nałen
cz1as cz:emu nie we wsz:yistkich klasaich naj.
nizsz.e·go OOdzialu tę zmian~ za;prowadm
oo? Nadto rozporządzenie talk wielkiej 
oonioslośd musialoby prze.iść przez. instan
~yę władzy duchowtriej i doiść do wiado
mośch szerszef publiczności! 

KtG<i więc jest spraiwcą tego n0W1ego 
zamachu nai nasz.e bietl~1e d!zied polskie? 
Czyiby i w, tym wypadlm nJe .ch>wycooo 
si~ Wrj"próbowanego w skuteczności ·s.wej 
środkai, że wyS\unięto naprzód podrz~ctną 
wladzę sz.kólną do zaryzyikl()IWa:ni'ai próby, 
którn igdy się UJda, zachęci dl{)' cDailszych kro.
ków, - ,g.dy chybi nie skompromituje wła
dzy naczelnoi, wrzelk0J110 ni•c nie wiedlząicej 
o samiowo~nem postę{)(Ywainh.t piodrzę&ie. 
go uirzędlnika ?" 

Niemczyzna, iak widizi~myi nie zna 
wzig-lędów żadnych, brutalną ręką stara się 
niszczyć wszystko co polskie. 

Co my Polacy czynimy wobec te!go? 

Dzielna przeprawa. 
Wspomnienie z powstania w roku 1863. 

(Ciąg da!sZ'Y). 
- Do mnie strzel'cy - zaw:Olaf, stamlł 

na najwYż.szym pwnlkde wyk>tu zastonięty 
skalą. - Na1bijać brol1 i J;>Odawiać mi, ja 
jederu tY'l'ko strzeilairn. Odwrócil się do 
mnie. Ostatni ratunek. 

Strzelcy otoczyli olbrzyma, nabiiiaJr \V 

milczenh1 karabiny, podając mu p0 kolei~ 
Su'korski st>Oj~c na dl(}ll1lin.udąccm podnie'sie
niu, zoba·czyt prawe skrzydto moskiew
'Skile kiemjące się do Ja1su. Pieć strzałów 

) . 
posłał i pięciu moskali przewróc·in, pr~e 
~krzyidto zatrzymalo się. Następnie pięć 
strz.atów po.szlo do środlka, - lewe skrzy
dro byto znacznie oddalone. Ogiel1 nas'Z 
szedł. Olbrzym wzrok mia~ sokola, oko 
pewine, pozycyę. wyborną. Padilo d1wa
dizieścia strzaitów. Siedlmlna:stu moska•li -
zaiwo!al. - Powtórz~a się druga kolej na
bitych lranubinów. Dwadzicśioiai strzatów 
padt9. - Zaśmiał się wesoło. - Dafekol d'o 
zaichodu? Pólt'orej goomy. Po wiele na
boi? ~ ośm - odpawi·edzieli: strzelcy. 
- Sto sześćdziesiąt, nrożnai pohUJlać. 1(()
fuinma moskie'\Vska: ·zdale:ka ukaza.ra si~ na 

Rozumiemy, jak: nizkie, jak nieg<Jdne czlo
wLka uczciwego są. śmdki używane przez 
P<Jlakożcrcówi, odczu \Vamy przy tern pe
V.'11<\ moralną wyższoś-ć nad przeciwnikiem 
naszym i daliemy temu wyrazu - w elcgii
no-sentymettitalnych artykuiach. Na tern 
kończy sic nasza przcciwdzialalność. Nie
mcy prowadzą politykG czynu, my polity
ko slowa. Tu konieczną jest zmiana.i póki 
czas. Przyszt.oś.: narndu· n::szcgo w ludzie 
spaczyiwa, nad nim i z nim n'.lm teraz głó
wnie pra~:ować. \V tym kierninku ''-'Ytc
.7,yć \ n[nniśmy \\ szystkic s:ly. 

Najsilniejszym i mi,jgló\vniejszym środ
kiem w t:ej pracy nad ludc111 naszym jest 
organizacya. tego ludu, czy to w zaw.c<l-0-
wych związkach, czy też w ti0warzy
stwadi. Jak daleko zaś p.ostąpila Polska 
p.od prusakiem w tym wzgl .dzie? Oto na 
·wielkim zjeździe delegatów Tow. robotni
czyich \\'' Poznani·n wykaza~o siQ że towa
rzysh'.~ai rołxJ<tnicz:; lkzą c~rnfo 12 tys. 
.cztonkóW' . Ucz ba śmiesznie ma la! Po
w inna być przynajmniej 10 razy talk wiel-
ka. 

Niestety mało który z pclLtyków n:>.
szych! w Polsce zci.stanawiat się kiedy po
wwżnic mudi kwcstyą robotnłiczą. Wyro.
bi•einie: spote-czne u wiel'ld.e1j części prz:r
wódzlcó\\1 \Vt PolSice równa się zeru. 

Gdy nai wiecu ''' Essen wska!z,y,v. ·ali
ś.my na to dlO\vodząc, że. czasy minęły 

w którydr lud' sluchal potulnie szlachty, 
jej pozosta1wial pracę nw porLL polityicz
nem, że ·obecnie śr-0d'eik ciężkości na.szej 
polityki1 naimdbwcj przesuwai się pa.woli na 
·llurd~ który organiz1ować trzeba, „Dz:. Pc
z,nański" zroz.umiał tylko tyle z tego, że 
nawymyślaliśmy szla:chcie. Tak horw'i·em 
poinformowar .,Dz. Poznailski" swych 
czytelników. Nam zaś a:bsoTwtnic mało 

chio<lzilo o wymyślainie szlochcie, rnczej 
opierając się 111a falkita:ch starnliśmy się. wy
·kazać Qdpowie<lzial11ość t obowiązki luldu, 
jakie ciążą niai nim obecnie jako 1grównym 
czynniku w naszej polityce narodowej, 

Pewien niby to przyjaciel 1ud)u. poJSLlde
go z Poznania podczas swego pobytlt' we 
Westfalii w te zaś mni€\iwięcej od:ez\Val się 
slowa: 1,Co d robotnicy tutad tyle Wiieców 
mząidz.afią? Na,; cM im te V{iece? Niech 
oni 'SOlbie lepi ei w kopa1lni węgkD t-u:pią, !" 

I pan ten z ta:kiem: zrozumi·eniem spra ... 
wy ludowej pragnąlby na: dobitkę chętnie 
r.ej w00zić pomiędzy ludem! 

Te diwa przykl.aidy wcale. ui.e -vv-Y,jątka
We' .charakteryzują dosadnio zrozumienie 
'SprafW/ społecznych u polityków i1.a1szych. 

Orlg.ainizujcie lud'. W10lamy zawsze do 
wszystkich światlych Polaków W\ Połsce, 
oo w nim przyszlość na'sza. To najsku
tecz:niejszy środek w walce naiszej przedw 
niemczyźnie. Robotn~k i nemieślniik ror
g.aini!zowaini, okaZfują się z czasem CZY' w 
rodziinie, czy w zavro<lzie, .czy też w żY.
ciu publicznem Qlbywa:telami dcarzaitymi, na 
których swkoinie opierać się; można. 

Org.alniZ'a:cya łudlt.1 jest najlepszą odipo
·wiieid'zią nai wszelkie zamachy antypolskie, 
nie z·atś a.irtykuly elegijnl{)J-SClntymentatne. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Za ehodnich Warmii i Mazur. 

Z I( widzyńskiego. Pewien posiedzi
cieil. z: Aplonek 'Zniatlazl w tyich <liniach na 

wz·górzu. Spróbujmy - z.aiwofal - zfo
żył się., strzem, padl moskal. KaraibinY' -
krzyknąL - Dz.iesięć strzalów1 padto jeden 
po: drugim, wszystkie pra\vie celne, 11110s
kier.vis.ka· kolumna oofnęlai slę. Zatrąbiono 
na tyrafierów d:o odwrotu. 

Od!etchnęliśmy, olbrzym się śmia:t, u
ściskałem go. Uratorwaleś szaspoty, lar
d~nki i nas. Jeszcze nie, czuję, że szelmy 
wrócą. Mu~zą być \vściekli. Da1eko do 
zaicho'<iu? Godz:Cna. N.oc nas uratu·je, je
że.JL nie przypwsziczą sztuirrrm. Gdyby je
sz.cze dwóch do mnie. 

- Daj p-O~\Qr, nic nadążyliby \\~am 
strzelcy nabijać. Poslalem do {JodJoficera 
dowodząic,ego orch>otnikami, aby nie 'SICho
dzilU z. zaj·ętych stanowisk. - Trąbki mos
kiewskie zagraly do ataku. Olbrzym sko
czyil na stainowisko, strzelcy z nabitymi 
'karnbioomi otocz:yH go, wszyscy zasłonię
ci. Gęsto rozrzucone w tyrnl~·ery prawe 
skrzydto moskali·, żywo pomykalo dtoi laisu. 
P()'stainowm ·nais. obejść i zmusić dlo udecz
·ki z pozycyi przed. zachodem st>of1ca lub 
żytwtce:m wziąć. Kolumna: szeroko rozsta
wiona! ukazala się na wzgórzu. Bronic; 
przystępu lasu- - zaWDłaJ ol'brzym - ka
rabl:ny przybijać mocno, z całych sił. Ba
crJllość ! 

Celował na· prawe skrzydfo, strzały 

swem ~ful róg by?lęcy, w ~tórym z,naid-0-1 
wiato się 42 dukatov,'" w zlocie. Monety te 
pochodzą z 17 stulecia. 

Gdańsk. Towarzystwo rolnicze, wę
dr0\\1ne niemieckie, które co rok urządza 
wystawe w innem mieście - urządzilo je 
na wiosnę w Gdafrsku - mialo jednakże 
niedoboru 134 tys. mr. Jestto największy 
nie:dobiór, jaki Tow. to w Hgóle miato - , 
a.ie że towarzystwo to Eczy 12 tysięcy 
czt.onków. a każdy opłaca 20 mr. rocznic, 
zatem nie upadnie. 

Starogard. Zadeklość halrnty nie ma 
granic,, jak wszystkie jej u:Z:ucia. r-0<l.z~c~ 
się z nienawiści do P-0laków. 

W okolicy Starogardu wyrabiają, duż.o 
cogly z białej gliny. Pc.\vien obywatel w 
z. postawił dom z takicij cogty, a fugi dat 
czer\\·cne - za co kaz:ano mu zaptacić 30 
mairenc kary p.orz~dlkowej. - V/ e wsi L. 
taki sam domek bialy stanął ale na1Xlżniki 
i część ścia1n byla \\ yl·o.ż-0na cegłą aerw10-

ną. Przechc1d.ził okolo tej bud{)wli ża.n
danrll i 'Z'.\Vrócil uwiagę wbśckielowi, że 
może z tego 1xnv-0du mlOglby mi•eć \Viele 
nicprzyje:mnl()ści. At'Orli uspokaj.o!ny od
sz·edll. gdy mu \vlaścrcicil oświadczy~, że da 
dach czarny i ni0mieckic kolory narcdi:)\VC 
będą z da·leka świeciły! 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Trz~meszno. Zbytek zaufania i !at-

•\.Vl()wie'rność stafy się przy.czyną 'b:anikru
ctwa tutejszego kupca i pielrnrza p. Dere-
1siewicza. - Od żyda.i RogozińskiegQ \V 

Gnieźnie, który jak wfadiomo się otrut, brał 
od' D. dtulż.szy czas mąkę~ a oprócz. tego po
życzyf od ·niegQ na· bu•dovtę 2 tysięcy ma
relk 1J1'.a: wekiseL - z. które.go juiż 700 mairek 
rupfacil. Z reszty 1300 mairek uros!o obec
nie 8000 marek, albow:•em zai każdym ra:
zem przy upla:cie wystawiał D. owemu1 o
sfawiooemu r.,bogaczowi"· Rogozińskiemu 
weksel na ca~ą resztę. le1cz zwrotu· starych 
weksli się nie d:OUnagał, 1:ak że dziś wiszy
stkie sta;re rwekisle są. w. obiegu i zapla·oone 
być muszą. 

Września. Do dozoru tu~eiszej kaito
lic.kiej szkoły wybran1· 'ZlO\Stalii ks. tabę<lzki, 
.kupiec L. N()lwailrowski, dyrektor St. Snro
dllioowski i kupiec Jan Grześkiewicz. Ka1rr
dytlaci polscy otrzymali· 174 glosy, a nie
mieccy tylk1o 17. 

Poznań. Nai Teatr Polski w Puznamiu 
Na pod; trzymanie siCeny pofskiei w Pozna
niu zebramo: 4000 mr . .t>ulg. 6% list. za:st.; 
fr. 1000 bU:g. 6% poż. państw. 

Ostrowo. W girnnaizyum ostrmvskiem 
zmieniają się stosunki. 1 ak pisze „Gaz. 
Ostrowlska", profesor religii ·ks. KJiclte z,(t
powieid!zlaJ u·czniom, którzy matią pobi,erać 
naukę przygotowavrczą; db spowiedzi, że 
będzie przygotowywał po niemiecku. Kto 
zaś chce pobierać naulk~ w języku piolskim, 
mutSi przyinieść poświaid:czenie odl rod:zi·
ców. l(iłku przynioslo talcie poświa<lcz.e
·nfa ale czyi wszyscy tak postąpią, bairozo 
wątpić 11'1!Deży, jakko11wiek obaiw.a kh jest 
nieuzaisadnio.nai. Oczywiście synowie u
rz.ędników uczę.szczać będą na niemiecką 1 

nciJtJJkę przyg10towa1wczą. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Mikulczyce. Górnik Paiwer Baitz. p.o

sprzeczawsz.y się ze swoim o~cem rz;ucil 
się nai nieigo z siekierą, i riozbil mu czaszkę, 
zabiiia1jąic. nieszczęśliwego. Zbrod.1ni.air'Za 

szly spokojnie, miar<Ywo, lecz strasznie. -
Kolumna molskiewskai posuwa.fa się. na
prz.ód wśród g~steigo Qgnia. O<lpowia:daly 
ue.i ·chla zasmako\vani.al naszych. malutkich sił 
strzaJy ochiotnhków z pięćdziesięciu d'wb<el
iówek. 

Prawe skrzytllo' tyralierów moskiew
skie.hi złamane c()lfnęlo si~ szybko, wsta
wiając kilkunastu lu·dlz~ na placu. Cofa1ą 
się po iza naisze strzaty i póidą, w tas!... 

Stońce staczając się nai zachód, Z'ITiie
niafo się w kulę ognistą, rzll!caiąc krwa1've 
bla.s:ku na: ziemię. Tak poWtoli zsmvaJ·oi się 
\\1 ciemną przepaść, że aż nam z niecierpli
wiooci' w mózgath hucz.ato. Prę-dzej - po
t\.VtarzaiVem, patrząc na1 stońce. - prędzej, 
- dirżalem z: wściekłości. Moskale zasko
cz<ii nars w lesie, któż zdolai zatrzymać ·re
krutów1 i wo·zy. A terazi z wami spraiwa 
- imówit olbrzym, - celując ina skrzydło 
r-0zwteczonej k()Jumny, tam gdzie staje 
.starszY'ZJ1a. - Padlo .sześć strzarów, pięć 
celnych. Moskale rozdzielili się na: plu1to
nicxwe kolU't11Jnyt szli narprzódi siz:ybkQ. -
StrzeEcy nab:~ałi kairabbny ze wśdelkfuiścią, 
pat m splyiwał z. czół. Oibrzyrn stal rak 
PoSą'&' nieruchomy, odbieraiłl bro:ń, prcykra ... 
da~ się. i strzelat Pierwszy pluton. przeła
many oonąf sję. 

- lhr ła-dunków? - zapytał. - Je-

are.szto:v:ano i odstawiono do m!ejsoorw•(!g\l 
więz.ie111ia. We wtorek przybyla komisya 
sądJo.wa· na miejsce zbrodni. - Smutny to 
zaiste objawi zdziczenia mornlnc~, jeżcti 
syn podnosi rękę morderczą, na wlaSineg0 
ctica1

• Ale i tuta3 przyczyną, byh znó\\ 
nieszczQS!l3.J wódka, g<l:yż ojciec z synem 
p-0klócili s'.ę najpicr.w przy kJelisZlh1, a na, 
stępst\vcm cstatecznem bylo mo1{krcze 
ojcobóist\vio. 

Załęże. Po wypiciu jedena·stu kidsz. 
1k6w 95-procentO\\ ej wódki zmart robotnik 
Wilhelm Boin na za.trucie alkoholem. Znów 
jedm. więcej .ofiarn nieszczęsneg-o. piJaii~ 

stw.a ! 

Z ~Jrnyc!~ dzie!n:c Po!ski. 
Warszawa. Rosyjski minister skarbu 

nie uvnględlnU pe-dania: o U'stainowie.nie ta
ryfy ulgowej na przewóz otrąb, ma:ku. 
·chów, siana i sfomy do staJcyi k<Jlc1'.mvyc!1 
Królestwa: PoDskkgo, o która), weobc.ic wie!. 
kieg.o nieurodzaju paszy. warsz.a ws.ki CKf • 
dziail. Towarzystwa przcmystu i har.dlu 
zwrócH sic •do ITTiego. Mi:niskr motywuje 
swą od'.m0iwę tern że j.akko.iw:1cik uznaje, Iż. 
w Królestwi~ Polskiem jest rzeczywiście 
nieurod!zaj wielki roślin pastewmyc:h, ulgi 
tej przyznać nie może, ponieważ jest to tyJ. 
ko nieumdzai częściowy, który \V tak roz
ległem państwie jak Roisyai powta:rz..:i.1 się 
rok mcznie. lllme czcści cesarstwa r.osyj. 
skiego cieszą się w tym roku .ctobrymt bar
dzo z.biiorami. 

Przypannin.amy przy tej sposobności że. 
tak w: Austryi iak i w Prusach rz<ld'Y przy~ 
znały ~ul•gi taryf{)łwe t:y~m wszystk:m <Jkoli
com, które nieurodzaj podobny d•otkną,ł. 
J edinio tylko Królestwo Po1lskie nte ·dozmło 
uwzględnieniai swych slus·znych żądaiń. 

Wiadomości ze świata. 
Z Ttll"cyi. Rz.ąd turecki zawia:domit 

piS'emnie ambasadorów austm-węgierskie
go i rosyjskiego, że się nie zgadza na po. 
mnożenie liczby oficerów 1obcych ·z. żan-<f.ar
mcryi maaoo'Ońskiei. 

Z Rosyi. Sprzeczne n.a<l:chodzą wiia
d:amości o losie księcia ~wiaitopelkai Mir
skiego. ,„N. Pr. Presse" otrzyma~ai depe
szę z: Petersburga, że niepraiwdlą jest ia
koby stanowisko ks. Mirskiego, miiilistra 
spraw wewnętrznych, byro zachwiane. Z 
tyeh urwa.g, które car MikolaJ II porobi: 
na marginesach sprnWlO'Zd:ań przedioi-0-
nycb przez: nlOWlego ministra w sprawiie 
zWIOlania ziemstw w g-ubemiach uchodlzą
•cych za: nielojalnie, wynika, że car stai:now
czo z,gadzai się z. myślą ks. Swia~ 
MkSkiego, aby wszędzie ziemstwom po
zwolorno na roz:winięcie szerszeij dzi;afalno· 
ści. 

z Austryi. Wobec rozruchówi nie· 1' · 

mieakicłr w lnsbruikUJ ic'Zeska gaz,etai ~,Na
rodini Usty" umieścila artykuł, w 'którynn 
wyraża obawę, ie rz~d po raz wtóry ska
pi twhde przed roxwydrzonymi niemcaimD. 

Wszystkie ludy niemieckie Wi Austryi 
cierpi(ł! wskrułek tej nienaturaln~8 i sfabei 
politykii <l1ecyidują;cych cz.ynnilków .w pań· 
stwie. Czesi z obawą patrzą na ro, oo się 
obecnie roz.grywai w lnsbrwku, g.dyż zdają 
soibie dosko:naile SP'ral\vę, że w chwili obe.c· 
ney chodzi nietylko specyalnie o uniwersy
tet wttoski, ale także o interesy polityczn~ 
wszystkich ludów- niemieckłch. „Narioidn1 

·szicze poi trzy - <Hi!powiedzieli. - Hulai· 
my! Niech żyje Pols.lrn ! - zmierzyt się, 
strzelif.

1 
dru!gi pluton st<l!nąl. Kaipitan p~dl 

- zawolal. - A teraz tyralierów potrna· 
cać, przyszli n.a najpewniiet;szyi strza.L -
Z wścieik lośoi<t roz.paczy, blady ·ze zme· . 
czenia, lecz z co.raz: większą zadęt-Olścią 
prncnwar. Czul, że odJ jeigo ~ki i ()łka: tr
cie nasze .zależy i co ważniiejsza dwidcie 
·helgtjsk~ch karabinów i ·dzLesięć tys!ęcY 
laidun11ków. 

- Nagle mrok spiyn.ąl w kO'tline, 
:krwawa purpura.i objęła moskalli, u1rośli, ol· 
brzymiel~, slońce kh z.bliżylo. - Teraz al~ 
bo nigdy - wolal olbrzym - laduITTk1 

przybijać, bo mi szczęka od'pad'nie. Dz.ie
-sieć dla.i mnie zostawić, a.i dziesięć strz~Ió\V 
na trzeci pluton, odra'zu !... 

Trzasnęly zamki, dziesięć strzia16\\' 
-dobrz.e wym.ie.rzonych padl'o odraiz.u, a za 
nrimi· szedil poVJ\oli s-trzal po strzaile, pewnY, 
morderczy. - Trzed pluton skryl się: z~ 
wyniosfością ziemi. Slońce ostatnie .bla.ski 
purpwry przez wierzcholki .c.trzewi rz:ucilo 
i zgasto. - Wiele na•bOii? - zapyta{ ol· 
'brzym. - Dwanaście. Jeszcze trzy pO· 
słał strzały. Jakoś dziwnie daleko rdZll'~ 
sly ~e echa1• 

(Dok011crenre nastąpi.) 



LisiY" wyr~żaj~ obawę na .P?cl!s.tawic zn~
jc·mości pol'1tyk1 ~u~trya~klel, ze obe~me 
decyduiące czynn,k1 panstwowe skap1tu
lui'l wobec „furor teutonicus". 

Ze Stanów Ziednoczonych. Zwycię
·t\rn prezydenta Rcosevelta oznacza zwy
dcstwo republik~n?v.r i je~t o~o. tak sta
r.owcze, że przesc1ga na1dak1 idące na
dzi.eje. W wyborach brato ndzfa~ okol-0· 14 
uiilionów' vyborców. 

Wszystkie stany pólnocr.c głDSO\\ aiy 
za. Rooseveltem. Większość wyborcó\\' 
11a 'korz.yść R.oosevelta' \vyu,csi przeszło 
in:Jion. Równocześnie wi.ększość repU:bli
f(aóska w Izbie reprezentantów powięk
szyla się z 30 na 50 głosÓ\\1. 

Ro>0·scvelt -0trzymaŁ 325 głosów wobec 
151, które padły naJ Parkera. 

W stanie nmv1c(orskim zysk.al R.oosc
vclt olbrzymią \Viększość w zapcwnilo je
go wybór. 

. Republikanin łligginis zostaf wybrany 
gubernatorem stanu nowojorskiego. 

Większość, którą zys1kaA I~ciosevelt \V 

stainie ,n1owojms;kiim, przewyższa cyfrę 
200,000. Większość, którą otrzymał Hig
gins v,i stanie now:oi}orskitn, prz.ewyższa 
yfrę 100,000. 

W Esopus, mtcjscu zamieszkania: Par
kera •otrzym~V 1\-oosevelt 183, Parker 159 
grosów. 

Roosevelt ogtosił odezwę, w której 
dz:iękowal za wybór, wyrażający mrn zau
fanie! ,narodu za to c-0 zd'zialal i co ztdzial.ać 
pragnąJ. R.oosevelt ko6czy s·wą odlezrwę 
zapewlllieniem, że pod żaidnynTIJ wwru'nkiem 
nie będzie się jeszcze rnz1 ubiegał o g,od'
I1'0ŚĆ prezydenta, a ewentua1lneg-01 wyboru 
nie przytjąłby żaaną miarą. 

z powodu w-y~born otrzymal Roosevelt 
także telegrami od cesarza niemiecki~igo 
Wifhelma Il. 

Z Włoch. Zwydężyl' zatem w wy1bo
I r~ch dlol no:w~1g?. parfamerutu włoskie'go ,ga-

l 
brnet p. 01olrtt1ego. 

Wystąpił? też. na wicLo\vtnię obywait~l
stw10 katolickie, L by~o do przew1dzema, 
że, o Lle nie staiwi swoich wlasnych kandy
<iaitów - czego padbbno Papi·eż sobie nie 

• życzył' - to będzie zwalczało ży\violy ra
- dyik.a!hl!e, a tern poprze kandydatów lITTlliar

imwaniych należących dlo obozu n-aro.do
- wtego. St,o.wem, przyina'}mniei na: pazór u

d2ia1 katolików w wyborach musial w3r;Jść 
m korzyść stronnictw mmJsteryalnych. 

Talk też się stafo. 
Ud'Zialł: katolików sprawil, że stronni·~ 

~tw'a raidykafne zostały po pir-01.Stu rozbite. 
We wszystkich wie.lkich miastach, iruk1 w 
Rzymtet Neapolu, Med'yoianiei, u~adl'i kan
dydaci socya-listyczni1 1 .repuiblikańscy. So

- cyaliści zdlobyfi wpraJW'dzie okofo 30 
· marndat&w, ate stiracm wszystkich przy-

, wooców i Zidolali przeprowaidz·ić wyłącz-
: I uie umi1arkowanycb kan~ydatów. !~k 

więc pier\v.sz;y, bair<lizo mez.nocrny ud'.z1al 
katolików w glosowa111iu:, dowiódt, j.ak sil-

• nym ~ '\\.~ptywowym jest czy111nik lrnt<J!)icld 
we Włoszech. Gd'Y Papież odW()fa zakaz 
Piusa IX, pairlament wfoski zm~eni się. do 
gmatu. 

Z wo}ny roiyjsko japoóskiei. Prócz 
drobnych potyczek pojooyńczych <)!(idZ.ia
lów nie byld w Mand':żuryi starć żadnych. 

. ',,Morning Post" dlcmosi z Szainghaj~: 
R.osyjska armia na<l rzeką Szabo otrz.ymruie 

e dą-g!'e Posiłki. Uczba żo.~ni:erzy ma: obe·C
.nie wyniQłsić 300, OOO, armat 1200. 

„Daily J:xpres" d!onO'si, że Japof1czy
(,y oo<lziell!nie otrzymują, posi'tki tak d:la ar
mii mandżurskiej, jak ,r dlai zalo.gi oblęiżni
czej 'koto Portu· Artura. 

We wtorek po 6-do godzim1y1m sz:tu r
trrie na Port Artura zdobyli J.apończycy 

· fort l(ik!uszaini nader w.a<żiną, pozycyę na
prz.eciw Uaoteszan. Jak słychać, fap0f1-

'· tzycy przybliżyli się <llo mJasta już. ro pól. 
ie mili. 
y ~~~~~~~~~!!'!!!!!!~~~! 

ę, .z różnych s1ron. 
l· Suderwich. W kopalni „Konig-Lud-
l· Wig", w szybie 4 i 5 świętowano ~O bm.! 

gdyż pokbd węgli się zapaHt Ludz.1e uszli 
cato. St. S. 

Berghausen. W niedzielę ubi'eg·tą wie
cz.orem, iakie.ś piia,czysko niemieckie po
trzaiSkalo f:guirę ukrz.yww'a!nego Paina Je
zusa, stojącą przy żwirówce, wiodlą~ei z 
Berghauscn do Sudłerwig. Zbrod;mairza 
żandarm ,wrcsztowal S. S. 

Sodin~en. W kopalni ,~®rtcenis". z 
Jll()waid!u fałszywego sygnał'l.l!, zostar górnik 
fan Zimny przez kO!Sz poszarpany. Na pół 

: u.martego odstawiono oo domu· ichoryd11 w 
łierne, gdzie po kiłkaigodziwychl okrop
~h cierpieniach pożegnał ten padół pla-
Q;u. N. o. w p. J. K. 

Wltte.tt. Ody na: .wi~ norwegQ ko-

śc~ol8J katolickieho wciqgano dzwony, 
spadl j den z ni h i potrzas.kal się na ka,
·Wal'ki. 

Bottrop. Górnik Woj ie h R.at2.óczak 
został w kopalni „Graf Moltke" -dosyć nie.
bezpiecmie pokaleczony. 

Husen. \V kopalni „Courl" zniszczyl 
J,ożar jeden z v. arsztat6w rzemieślnicz~~ch. 

fiirtb. Potworne matk.obóstwo. 'A' 
miejscowości Dobersberg zamordowała 40 
letnia córka, niejaka Baschncr, w niedziclG 
·w czasie nieszporów swą 78-lietnią matkę 
w potworny wprost sposób. O<l'rąbala sita
mszce tasakiem glowG, następnie ręk~, a 
potem jednę pierś. Trupa z.nalezio11-0 po
między porozrzucancmi pierzynami. Po 
spetnionej zbrodni p.asypa:la moni'eTczyni 
mqJką wśród slóv1: Tern.z zabilam cz.arta. 
Mordc:rczyJnię cdstaw:ono do więz.ienia: w 
Flirth. 

W Berlinie odbyl się. przy wielkim 
natłoku' ciekaiwych ślub 26-letnicgio atache 
ambasady chirłskiej '\\ 'e, Wiedniu, łistich
chi Czonga z 17-letnią Niemką, panną Za
rrnoitte z. Berlina. Pan mlO'dy ukazał się 
w: stroju narodowym, w hogatY1tn kostyu
mic mandaryn6w1 chiliskich, pa:rnna. ml!o<la 
\vi bieli. P.omię<lzy goścmi weselnym4 znaj 
dov.ralo się kilku dygnitarz,y chi6ski'ch z 
tute:iszej ambasady 1} nie·odiz'ownym war
k>0cze:m i :kilku J apończyk6w1 we frakach. 
Ślub odbyt się w I(aiser-Wilhe~m-Gedacht
nisskirche, gdyż pan młody Zl()stat protes
tarnteim. 

Ostatnie wiadomości. 
P es z t. Układy handlowe austryac

ko-ruiemieckie, dla których sekretarz stanu 
hr. Posadowski udał się do Wiednia, na
potykają na różne trudności. 

Pa r y ż • Poseł japoński Motono od„ 
był konfeirencyę z ministrem spraw zewnę
trznych Delcasse w sprawie kilku kwe
styi tyczących się ·zachowania neutralno
ści. 

S k ut a r i. Wybuchły tutaj rozruchy 
1 bunt oficerów, którym od 5 miesięcy żoł
du niei wypłacano. 

Pa: ryż. W przedmieściUl Issy-les
Moulinieaux wybuchł pQżar w fabryce che
micznej. Dotychczas stwierdzono śmierć 
6 osób w płomieniach, kłłku odniosł'o cięż
kie obrażenia. 

R z y m. Zam>si się tutaj na ponowuy 
strąk robottdków kolejowych. 

N owy - Jork. „New-Jork-Herald'• 
donosi, że prezydent Roosevielt zamierza 
wystąpić przeciw trustom. 

W a s z y n g to n. M[nistec marymr
ki oświadczył, że rozbudowanłe marynal'· 
ki kosztować będzie 303 mil. dolarów. 

Kalendarz. 
Niedziela, 13 listopada. Dyda.h, Staniaława 

Kllfltki, (W&zerad). 
Poniedśałek H. li!st.opt.do.. Marciua p.1 Laui·en-

tego. (C!choeław ). · 
S ł o 1\ c e ; wMhodzi, Hehodai, 

Jutro. g. 7 m. ~o g. 4.. m. tł 
Pojutr~. g. 7 m: 21 ;. ł. m. 7 

Stan pogody; W pil\ tek cały dsłej po
chmumo. W sobot& także. 

Term om et r wskazywał wczoraj 12 w 
południe 9 stopni R. wyżej zera. 

Od Redakcyi • 
Panom J. W. i M. K. w Obermarxloh. 

I(napszaft o którym panowie prszede, nic 
ma zwią.ztku z knaJpszaftem \.Vl Bochum. 

Panu P. Sz. w Kirchlinde. Może Pan 
sta-wić \\"!l!iosek o zwriot skfa.dek. Czaisem 
zwracają choć obol\Viązku takie.go n.ie ma. 
J eżelb zaś Pain chciatby nadal prac01W1a:ć, 
może PaJrr stawić v.rniosek. a1by Panu przy
wróc.oinio pra\\1()1 do pierwszej klasy, bo Pan 
chce 7,a: caty 'CZ as składki zapłacić. G<lyby 
Pam >Chciał nadal górnikiem pozostać, to 
b~>toby to. na!bepsz.e. 

~ 
Towarz. św. Antoniego w Ober-Styrunt 
donosi swym członkom jak na_,juprzejmie~, 
iż we czwa·rtek rano o godz. 4 podobało 
się Panu Bogu zabrać do wiecz.ności ·na
SZDg-0! dlugoletniego cz~onka 

śp. MARCINA BRODALĘ .. 
Tawa.rzysh\'"O na-sze bierre u<lwal ~· 

pogrzebie z chorągwią. Pogrzeb odbędzie 
się W! Obe:rhaus·en. z, d~mu chorycłl, gdyż 
on w osta tnkh tygoomach tam pnełetal. 

Za:rz~dl. 

Towarzyswo Przemysłowcó 'I polskich 
w Bruckhauscn-Marxłoh 

donosi S\vym czl011kom. iż w niedzielę 3 
'bm. o god'z. 7 wieczorem <Hibędzie si~ 
walne zebranie. Powinnością jest, ażeby 
kitżdy czlonok bez ' r yj~tku się stawił. po
nieważ. są ważne sprnwy do zalatwienia. 

Z a rząd. 
-------- - ~-

Towarzystwo gimn. „Sokół'' w Laar 
urządza W' niedzielę dnia 13 listopada za
bawę połączoną z ćwiczeniami, strzelan:em 
do tarczy i tańcem, na którą zapraszamy 
\VSzystkich Roda:ków i I~<Jdaczki z Laar i 
(lkolicy. Poczqtek o godz. 4 po pol. 

Czolem! Wydział. 

Towarz. Ś\.Y, Wojciecha w Duisburgu 
podaJe do wiadomości wszystkim człon
kom i wszystkim Rodakom w Duisburgu, 
że \Vl przyszłą niedziclQ t. j. 13 listopada 
odbędzie się polskie nabożeństwo z k~
zaniem w 1 k-0ścic1e św. Józefa: o godz. 5 
poi pot. W niedzielę wieczór i w po·nic
dzialek db polu.dnia sp.osohnnść do spo-
wiedzi św. Przybęd'ą d-waj polscy 
księża z. Poz.naniia. Po nabożcl1stwe ze
branie towarz.yst\-x/a w lokalu. zwykly~h 
posicdzcr1. O liczny udzial \V nabcż~ft-
stwiie i zebraniu uprasza się. Zarząd. 

Towarzystwo Przemysłowców w Bruehu 
podaje do vviad>OITl()Ści, iż w niedziele dnia 
13 lis'bopa'dai r. b. urządzamy czwartą rocz
nicę swego istnienia, na którą zapraszamy 
wszystkie nam żytczl'iwe Towarzyst\va i 
Rodaków z Bmchu i okoli~y. Prngram u
roczystości: I) I(<mcert zacznie się o godz. 
5 po pot, 1który będzie wykonany przez 
kapelmistrza p. Maksymiliana Law1ck1c::;o, 
2) Teatr będzie odlegrany p. t.: „Ulica nad 
Wisfą". 3) Taniec. Zarz~d. 

Baczność Rodacy z parafii Xiąża! 
Pokwitowanie dailszych skladiek, które 

ziosta!fy zebrane w Witten: Stain. I(owalkai 
3 mr., W. frąckowfak 5 mr~, Jakób Brz.e
Zhński 5 mr., Stan. Ptóoi-nJ.alk. 4 mr., Piotr 
M$dykal 5 mr., Jan Skrzy:pczaik 5 mr., 
Jan Szrwe:ikbw:ski 5 mr., Ant. Nruwrot 5 mr., 
Ant. Zaichairyasz. 2 mr., zebrane p1rzez~ Jana 
Medyke; w R.auxel: Anit. Kn~der 3 mr., 
Anlt. Dykier 5 mr., Szcz. Dykier 5 mr., Mi'
clraił Przymusiński 5 mr.; zebrane przez 
St. Sz}'lmlmwia:ka; w Bruckhausen: An
drz~ M~sicrk 5 mr., Aiid1

• Wojtkowskli 5 ~r., 
Szc:z. Filipiak 3 mr., Rom.art WeMeł 3 mr., 
Kairoi Straibel 5 mr., F-ranc. Growlńskv 5 
mn., Jan l(()!SZ'a•relk 10 mr. Z Oerthe j1 Her
nei proszę składki ood'alWać na ręce J 61zefa 
Sikiakd:i egO. 

Szan. parafianie! DotydLC'Z.a!si zebrali
śmy 400 ma·rek, a d'uio nam deszcze brak
nie, dla tego prosz~, żebyście się nie wry_
marwiali tylko każdy o ile możności jaką 
ofiarę ;aiczyf zlożyć, to wne~ będziemy 
mogli. pamiątkę sptawić. Będzie to na 
chtwalę Bogu. 

Szan. paraframie! Wiecie wszyscy do
brze, oo nasz: kościół uderpiaJ przez tak 
dllugie la.tai, gdy byl zamknięty i sipusroszv
.ny. Więc my z. ,obczyzniy p>Olwin111iśmy o 
teim p&niętarć i kośdótek nasZ; pięknie 
przyozdobić. Do dzieła tediy, aby jak naj
predzej u c:elu stanąć. Skladki proszę u 
tyich samych mężów zaufania skl.aidać, ~a:'k 
,OOtychczais. Sklad\ki, które obie·crune a.i je
szcz:e nie: zloione, pro'szę, także' jaik nafprę
<lizej zrożyć. Parafiainie, 'którzy• w1 d'al: 
szych stronach mieszkają, mogą sikłact'k1 
na<les.łać <lot mni'e. 

Józef Roctzielskł, 
Witten, Krummestr. nr. 108. 

Wlec w l'rehllllaasen. 
Wiec .„Zjednoczenia" odbędzie się w 

nJedzielę dtnia 13 listopada o łl:odz. 17'2 po 
pol,. na sali p. Ofrat, przy ul. Adefkampstr. 
Omawfane będą sprawy robocze i orga
nizacyi „Ziednccze:nia". Lczny udział Ro
dakó\.V z calei okolliicy pbża.dany. 

ZtD.A"'OCzenie zaWOOOWe połskJe". I H ł~U.U I 

Towarzystwo św. Józ~fa w Horsthausen. 
W niedzielę dnia' 13 listopada po \.vic.I

kim n~bożeństwie o godz. 110 cdbęd~1e 
si~ z,wyicz.adne zebrani!.!. O liczny ud.z1al 
uprasza Z a r z ą dl: 

Uwaita: Nadm.ienia sięi, iż na roczmcy 
winni się członkowie w czapkach i orna
kwch towarzyskich stawić, }uż o godz. zy;. 
Przyi wstępie winni się czkmkowie okaizać 
ustawą. Kto ~ członków zalegai 3 mie
siące z składką, whtieln! przy !kas.ie się z 
niej uiśdć, lub uważać go b~dz.iemy za; go-1 
śda:. O jak najlicz:nierjszy udiZiał członków 
wraz z rodzinami oraz Roda.kÓ\lli uprasza 

·"' uprzejmie Z a r z ą d 

T w. ł'.·; „H. „ oliół" Rau..,,.e:-Ha:.. ·~orst 
ddr; si szan. druhom oraz ;i, szystldm Ro4 

dakom '· l(auxel i okolicy. iż w niedzielę· 
dnia 13 b. m. o ~odz. 2 po pot. cdb dzie si 
roczne walne zebrJnie na sali pani \\ esel 
\ · Habinghorst, na któr si szari. drnhów 
uprzc:[mic zapr sza. Uczn i pm 1·h1 1e 
przybyd koniecznie J)(Yi,ądanc.. pon:c ~~ż 
' ażne sprawy są do zah :\ ienia. Oościo 
mile ' 'idziani. Cwlem ! Wydzłaf. 

Uw:a~a: Wydział win! n się stal\vi' 
g<ldz.inę prędzej. M. Moce , prcz. 

\V dniu gcc:nych imi .nin (Il listo
pada) y,o.syłamy naszemu ,zan. kumotrowi 

Marcinowi ł'liaćlto i kowi 
z \Y annc-Zacł1ód najszczersze życzenia 
zdrowia, szcz()ścia i błogosła,•rieństwa. 
świqtego. Od Himalajów aż do Apenin, 
niech się sławi clziei1 twych iniil'nin, Ocl 
góry Mont-Blanc do swojskid1 'J'att·, niech 
imię twoje roznosi wiatr. Zcś mocny 
niby lew w geografii, to ka.żele dzicck<> 
uznać potrafi. I nie chc.ąc pochwał mó
wić ci w oczy, po cichu proszę byti be 4 

czkę piwa ·wytoczył Tego życzą S7.an. 
kumotrowi A. Jl. z iouą. 

*1~ .łttm!łtHtiD~&tBt!lt~tłt 

~~~~~~~~~re~;;:~~~~ 
Koło śpiewu ,.Lutaia ' w Linden 

zasyła s'''cmu członkowi 
pa11u Antoniemu Calińskiemu 

oraz jego narzeczonej 
pannie Cecylii Zawadce 

w dzień ich śl-1 bu ( 13 listopada) serde
czne życzenia zdrowia, szczęścia i błogo
sławieństwa Bożego. Młoda para niech 
żyje I niech żyje l niech żyje! ai cały 
Linden zadrży. Tak wykrzykuje 
Koło śpiewu „Lutnia" w Linden. 
~~~~~:G~~~~~~~~~ -
~UUłlHNłlOlbrt•llłOłtfOli 

Tow. Aw. Wacława w Llade-n 
zasyła śwemu Bzanownemu podchorĄżemll 

panu Antoaiemu Calińskiemu 
ora~ jego do.'.łgonnej towa:r.zysv.re życia 

pannie CeeyUJ Zawa4ce 
w dzień ślubu ( „~ listopada) jak najser
deczniejtt ze życzenia zdr o~ ia, szczęścia i 
błogosławieństwa. Bożego. :Młoda para 
niech żyje! niech żyje ! 11iech i:yje aż 
cały Linden zadriiy. Zar•ad. 

011-łłtD
Wiec w Altenessen 

dla Polek i Polaków 

od!bęckie siQ w niedziele: 13 listopada: o go„ 
dzin.le „ po polu dniu na saH p. J. Saał-a, 
przy kQŚciele św. Jana. Porządek obrad: 
1) Sprawozdanie komitetw dla spraw opieki 
dochownej, 2) omawiam.ie spraw narodo.. 
wych i m.ateryalnych, 3) spraw~ wycho
wywaniai dzied. N~ wiec ten zaprasza si~ 
uprzejmie szan. Ro<laków i Roda:czld, aby 
zaprotestować przedWi krzywdzie nam si~ 
dzie}ączj wi spr~wacb religijnych. żadne
go z: n4l'S nie powinno bra'kowa.ć. Agitujmy 
na rzecz wiec.a. Komitet. 

1fielll wlec polski 
w Langendreer. 

W niedziele: dnia: 13 iist'opadai o go&. 
'4 po p(}f„ odbtdlzie si~ w sali p. J:. Sproedt 
w lan'iendreer-Dorf, o.J. l(aiserstr. 28, 
wiec, na kt6ry się Rodaków z Langen
dreer, Werne i okolicy ninietszem uprzei 4 

miiei :zap~sza. 
Na wiec przybędą mówcy zamłeisco-

wi. „Związek Polaków". 

ee polski erne 
oobęd'Zie się w; nied'zielo dniai 20 listopada 
rb. o godz. 3 po pol. w lokalu La.ngerb<!in 
(za~ przy divriorcu). Porządek dzienny 
jest następujący: I. Sprawa oszczędności. 
2. Organiza.cye zawocłowe robotników. 3. 
Spra~wychmvaniaidz.lect. 4. Wołne i:~ 
sy. 5. R~lrocyai. Rodakówi z Deme : o
kolicy z.apr~y do licznt4ro trdzłalu w 
wiecu. Przema.wiać~ mówcy zamiił-
swwi. I( o m lt e t.. 



111łec w l1111cbeld. 
Pie-n„szy wdec nZiednoczenia'' odbo

<łzie sic w niedzielQ dMł 13 Hstopaick o ~o
dzienie aYz n~ !tali p. Serwe, przy nł. Bl9-
Clia'tbi. Na w iecu tym oma'W11arro b~ 
sprawiy· robocz~ i or~a:nizacyi „Zied1.110CZ
enla". LiCZITTY ndz;ia.l R()d'aków z okolicy 
JJ-OŻiil~Y· 
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Biuro prawne w i1tir~pie 
W. Lew-kov..~fai, Pfer.'=en'larkt nr. 1 L 

Poleca Rię do wykonywt1.nia w„~:el
kich prac pisrnienn-ych w spra.,yach wspar
ei11 (rentowych) procesoYvych itd. Fisa
n;c. :cik~rg, odpowicd;d na takowe, protby 
i podania na s~:dy i ur~ę;iy, atarania się 
n rn.7<lzial 1'\Spólnego majątku. Reklama· 
eye rC>datku, ułożenie p-ra.womoene kon· 
trak~ów k.upna i wypoiyo.111eń. 

Kai.dego cza~u mam t.G~ domy mies .· 
:irnhic i z skłndunv lUt. ~Or?,edlft.~ . takte 
rniL'.i:""a bude~rl1rn; n& wsi i ·w ~koliey. 
Dosfo.rcu.m pieni~d r.:y mi <lomy i Y.1' bn
<l en~~; a oi a. 

U!ówna ~m::tio"l.rtt .u.bezpiec1.m1 ogaio· 
"' ~·d1, liyeiA, ni~~.7.Cz~śfo.>'.r. wyptdlm (Un
fr,ll), por<ic.M:niia.. 

Ubogim dorat~.si:tH!I chrrno i wiłka.zów-~ 
kj d..,_j~. \V Melkii'l Ct[Jr&wy Zl4.ChQ<l.r11tC~ w 
in1 err-s~ch, ubt'l'fiam fonio i dobrze. 

Meliilc i inne rz~er,y jak sprv~t,- iU. 
hicre 112. licy11a1.cyę. . g,,..m w,Ą~cy;\~ H'i f<,~~J.l. Gi 

B.m·o '·'·~r~ite. l~tterN•. !l plite'j 
~. l.tl.'~U }t.@ ~~0~11.~! 

~~? ~ tei~~·'f1~,~~j·~~"' Bo11tn.nl 
""''"" r1 ~~ ~ 9.i._'i\W \\'ti !Ułł~~ . · · f.. •· • !" „ 

m. f.defotiu 9lłi. Pfordem.arkt 14. 
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5 zan own r,i f't P ic n , . 
ici w Gelsenkirclien
Ueclre:idorf poirwalam 
sobie jak najuprriejaiej 
donie..tć~ .i:o oaiedliłam sto 
jako 

akuszerka 
przy ulicy Bochumskiej 

( :Bochumerstr.) nr. 105 
i u prA11-am o łasli: ewe 

popa re: o. 
Z wysokim. sza.cu nkie m 

Aielriątke w~ka, 
prakt. nku sze1ka. 

Gospodarstwo 
70 mórg 

ilłt 

ira czny u 

~ Ste fP. Ne;rwaa~ 
Wanne, ul. Ka.rls tr. ~

rrelefon nr. 2289. 

? o 

najlep '.'lzej zi-emi i zupeł
nie n Ywymi budynko.mi 
(dom mieszkalny, sklep, 
stodoła. obora itd.) wszy
stko ma:<1ywjei't na sprze 
do.i kn2de~o c~aau a do 
objęcia tl& I stycznia, 
1905. Puy wdłacie 7 500 
m. P"'~Gstanie jodna. je
d.ma htp~ 1 ek1'. bs.cr1rnwa 
tJll 50 h~t. Blirtaaych 
windo llOS~..i - t-rlko ro
d4k;11m - ud.ziela: fAf. „ 
f'ta«!! Ił.w "l!#l~•~i, ~o 
~sq, Y' b~4>.i."J" i:. 

Kto ma najletiezy krój w Bochurn? 

r' l . , . . ~.T· l . • ł i...1(,.";T swe;r, P')pn1szg~ ..L·,1ec 1ęt.me p~.no;~,'rn y1ye 10-
d.zą bez k@~1'.~ft, I cy,y ;.:1'.ba'.',a l:lh (>dwiedzi„ 
ny, Gr.y dla cichi<': .zbyt słod:tkit~ g<>d1,i~1y. We,zę-

1 

d;:;!c prze1.~cni:1ie o każdej <:L1l:ie, ~:a.\~'.:;zc łi'łl]e~Ai)d 
• j!,. I .• - 1. - q l l 1 ' • ! ~it~ un1?1~z.r,11 .. h.<H .a.rn po tr.;~e .my t•:Drn. . 

A znu10 J. t~g1 rnr1J;>; rno7,1.>. t.,c, a ktłl\w1tc 
Gtnlfrnn prJctoty lnbi s,r.;yć; a BzJje jo po 1fog 
miary. I n107,o v1· nich cho1-.h~ić rnłody l st~ry. A 
wi~c dalej bra.cia. d~lej ·wr.1rn~ Jr.a.run,-wi11jcic pa.1e· 
toty, lio t~rn.z czas t 

Ni.ech r~JHłrnięt!tjl!l Rocbcy adres tu podany, 
z gi.tatll ·w csJ:j :- : ~h.1i7 .>n2~y : . 
J~1} •'! f~fa ,~ ~.J~~ biev~~Y t ~lłii~i~ymy 
Jan Gavrouł mhtrz knnviecki 
~ •uch;.~~ MarieiHiir. 17 obokkościoł~ht. 

Polec.am 7w:.tff:O\Ynym Rodakom mój bl'.l!!'l.to 
r.~rip.z.:tizony :31.:h~d rM.nei rr.1tkr 1;i na u.brMi;,t i 
;_~f;,}dut,1 i t. a.num h ... k~~-~ °ł';•ivJ.'!d ę:.1yhór 
· "mRei~jewek 
z. fi~·rn.y ~~- ~ll~k.~~ a ~$0:-rJ&la 
b1· łunę, K:r.awatkl~ f11.elki. r~kt.wic.v.in, 

Mł.u·;ani~ do kopahrii 
wszy!:ltko po 1n:ni.ukoiv1;rn.ych ceaach. 

ProsJ.;ę rodaków o łt>.skatve popescie 
prze·dsięhior~hv a 
~~'·:;e ~~ !'lfi'etl' ~' 1 

Szl"tln~~d t~t1·a.l~~ ~fil ith R~redzen~e,. 
er~t*f'l'•- S ct ea• ••~~~i11' 

Ol':yl1 lak S\"Nl.."'<'l „Ji.\SEL\'A'; 'W e~t<i:a@l1 act~k„lifi;tc'!l i'!łl Śp i C• 

?.:;:i Mi, zebn'\} i ułoi'yl r!.e. Fr. "°"illcgy:iak<i. Oni!. 78 fen. 
p{3rt,o fl frn . 

,~~f\8-t!~k\ll. ł ~"Jw-f~-·!i'. 
J:bJ/•r dra.macikSw: kornt·dyck~ dyAl$~•Tr i włi.łlW r.k 5lll•·pktt·i'l'qfeh 
ne. gVfiazdkę i lrn!~dę. ułe-*sł i E&brd J. Ctacl~~sw,/d. Oana 

BO fee porto 10 ! M. 
~i-"Ht1t ~~$~'1" m~"g„;..-.ł~ 

k1m.edyjlrn dla dzic~l uł !&~& pr,;e-z J. ehoł'~ł:i.Hrn·aft.ag~. 
4ł foa. p·)l'~ iJ f&.'1 . 

Polecartti'J na tera llłieji>()W vr!~kB.1ty •blór ło;t-..,11t iramaci~ 
tów. k rotochwil, fr42r1ek l.ioiaaicuycb, l:\Httl.~glrw~ dyalorw i 
wicr<1zy, EJ"(}SO\ł~yolt n „ fr a e cl at „ w i' es f l\ ( • • 1 .,, • pot 
t.ytulem ,)SCE NA LUDO'fiiA'', wyd.ima pra•m J . CJ.\oei11,uwdti• · 
go. Cena 1 eo n· . , w opl', ~ wr. fOrtg, 10 i'"a WiQ1'łj 

O irnmówfonia p1•osi 

K'~ i~g:'.lrn;~ ,,~V~2rtP_l;;;1 P0~t•,~d~go·: w ' Bochum 
. .\r}:c,;: .J; i.t,,-.· ,:+~ t.!!%:\ht.-..f, -· ~;~\C-hłP~>.', 

Chłopiec I 
do pHyłłri, k'6ry nio- f 
dawM epdclł azkol~, a ~ 
mieszka w Btehum, m•- ~ 
is 11 !_ę z:Jo >ić da kii~- / 
garn1 ·, 

HWia.r. Polslt.': 
lV Boaum. 

Szanownym Red ako m 
d!łlec!lm mój 

skład rz~źnicl1. 
( p ozrnu'l.sld wyrób). 

Rcn~&D Faul~ 
HEH. NE, Neu~tr. 50. 

Usługa r l'i etf'.lna. 

c~"-l&d.a. iiili"awiH«. 
biegły w a.-ym z~wv<l. .iu 
p rzy stałma .11atrudnl~n!e 
i wy.llok.iej p1;;.:·y rn0że 

slę uraz zg;),.. • l15.. 

j. tiiaa §1•.H't,"lll.t'„ 
pr~c11wnia. 1arderob;r 

:tn~z~iej 
w Brncłiliws!'tt n. Rei.a. 

Grtiu tr. 1 O. 

Olbrsym.i 1arobek: 
osięgn~, wędrowni i podróżuj~cy 
pr~._g rozprEedaż górsko-ka.rpa. 
ck.1{'J herbeity. P rospekta polskie 
i memieck.ic darmo i fran co. Bliż. 
u ych wiadomości u.dzieli 

llakewleekl. P osen W. 6. 

D.rweski & Langner 
'I'~lafo1.i dł n&1.11 

rl~ P~·zua.ufa 

i''i..t~H; ~~N;~~· 

'1'~1efon· do zaatęplf 
w Uaeldzie· 

Weir. a u :t.6. 

c ~ei<.m.b.e.mi Wydawntctw·1 "WlJu-u.-v. ,\"1;.!~~t.;g<f' w D·'.::~fo'.; .'-

~~~~~~~~~~~~~~.:_____~:.___~_ 
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loczienne pismo lad~wa dla Polakbw na obczyźnie, ln~l6 ęcone oświac' e oraz ~pra~ m narodo .1ym, politycznym i zarobkowy 

W1chodzi cod:ziem:i'e i WYJntlrltm d„l pośwlatecz.nych. 
priedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem 'l1u dom11 l mr. 92 fon. 
,WiarU5 Polski" zapisany iest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę i 
z~, inser~ty Dla~ de za wiersz petytowy 15 fell., • u 
Cr.!1o:szema zamieszczone prz<!d inserat m .;o l t;n, ,Kt 
cze~t~ oi!~sza, otrzyma rabat. - Listy do „\Viar u 
Polsk1e~o n~leży frankowa.ć i podać w nich dokl • 

' pod znakiem „t. polnisch0 nr. 128. ny adres :piszącego. R~kopisów sie nie zwraca. 

~<'-- Rednkcya,. Druknrnin. i Ksiągarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Malthcserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ~ 
- _ __._ 

Rmmce polscy! Uc.zc~ dzieci swe 
1 aów~, cey-Mlć i JJłMlć {i;t> tm~ku ! Nf!; ł~tt 

PDbklHl, kto ,ot„1stwu swemu znłem
iyć się pezwolł ! . 

Z wypadków dnia. 
,,Sakramenta św." jako środek germaniza

cyi! 

Z P-0znania! piszą ,.Dzien. P-0Z11.": · 
Do wiadomości z Ostrof\va: w l(}negdlaj-

nm „Dzienniku" dc<laję ku prze'Strod/ze 
od'nośnyich rodz:'.có\v, ie i hl! w Poznaniu 
w gLmnazyum Maryi Magdaleny pierwszy 
raz w tym roku przekazaino uczniów pol
skich z niemieickiemi oorzwiskami, jako też 
synów urzęd1ników d·oi oddziału niemiec
kie1go przY'g·o.towujący,ch s!ę dloi spowied'zi 
świętej! 

Przecież przyspcsabia1nie. do Saikrn
mentów1 świQtych jest rzeczą Kości-0ła -
.a nie szkoly. 

Czyż na1wet ten najwznioślejszy mo
ment w życiu ka.tolikaLpolakai, jakim jest 
pierwsze przyjęcie Sakramentów świę
tych, ma się 10dbyw.ać również bez wżbu
dzeniw .\VI sercu, tych uczuć szlachetnych(, 
1iaikie wywoiać można tylko miłym d!źwię
idem mowy matczynej? 

I d'ziwić się potem n1ie\vierze, szerz<i
cej s:ę straszliwie w szeregach ml•oidziteży 
naszej! Dla niej bowiem „rel:gia po nie
miecku" wykładana iest tylko zwyldym 
przedmiotem szikolrnym, 1którego sic tak sa
mo latwo i chętnie z3p.omina i wyzbywa, 
jak taką zawitą „grekę" lub przytmdlną" 
,imatymę". 

Ciężki rachunek zdadzą przed' Bdgiem 
fo ·osoby, 'które ś. p. arcybiskupowi Dinde
rowi diorn:dlzały zezwolenie na naukę, reli
gii św. W' języku. niemieckim dfa 1:cvniów 
polskich w gimnazyach już IQd seksty pv
cząwszy. 

Pamięć z.aś ś. p. kardtyna>ła LedócruOlW
skiegu, który się tem.111 oparł staniCY\\.iczo 
niech będ!z.ie u nas po wsze. cza1sy Mego~ 
słan,vioną. 

Telegramy. 
Dok ar. Przybyły tu rosyjskie 4 o

. kręty wojenne, 5 krążowników i 7 okrętów 
przewozowych. 

L i ·z b o n a. !(ról i królowa Portu-
gafili, wyj~hali w towarz.ystwie ministra 
spraw zewnętrznych do AngJEJ. 

Pet er s b u r g. Kolej syberyjska ma 
otrzymać drugi tor. 

I\onstantynopol. W okręgu Urfa na
padli żołnierze tureccy na protestncką sta
cyę misyjną. Nienuecki konsul poczynił 
kroki, aby podobne napaści się nie powta
rzały. 

C h a r k o w. W pobliżu pomnika Pu
szkina, nastąpiF silny wybuch podtożonei 
bomby dynamitowej. Pomnik został u
szkodzony. Okna sąsiednich domów są 
Potłu~zone. 

Polacy na obczyźnie. 
Wiec we Frobnhausen. 

W zeszłą niedzielę -0<lbył s:Q wiec 
„Zjedn'Oczeniai zawodowego polskiego" w 
Esse111-West na sali p. Ovenrath.ai. Wiec 
zaigail druh I\asperski 1 1oiZII1a}mil zgrO\ma
dzonym, iż z powo<ltt zmialJlY mieszkania 
~usi urzą<li męża zaufania zfożyć, tak samo 
nre mógt. dlo Gstatka brać uidzialu w wiecu, 
więc zid'al prze\vod.nichvi01 druhia\vi1 Adam
,czakowi. 

Mężami zaufania z1ostali obrani: Mar-

cin Tomaszewski, Essen-V/est, ul. Mvm
scnstr. 40, i1 Nrk-0d-em Adamczak, ul. Bran
deruburgerstr. 15. 

Druh I(orpus z Bochum mówił prze
szlo •godzinę ,,O związkach za\vodlctwych 
wiogóDe, Cl! szczególnie D \vfasnej organiza
cyi ,.Zje<ln.cczcnin z.awo<lO\'.'~m pdskicm". 

Druh Za·lisz z Essen-West zaznaczył 
w 1 swem przemówieniu, iż robotnik nie 
może narzekać, jeśli mlli się źle powodzi, 
pani.cważ; sam winien S\Vojej• niedioli, nie 
ch.cą,c wstępować dlo wlasneń -0rgan·iza-cyi 
zaw1odowej. 

Nai czfonków zgłosił.o się kilku roda
ków. Rodacy w mielsco\.vości Essen-West 
zamieszkali, chcąc być czlonkami .,Zic·d.lno
·czenia' za\vodowego polskiego" mogą się 
u1 wylej wymie.nionych mężó\V wufania na 
czkmków zgf.os=ć. Szczęść Bnże ! 

Listy z Broehu, 
II. 

Jestem PntJ\Yic. zmus:z,o.ny kilka stów 
ogfo,sić publiczniie, ponieważ myślalcm, iż 
nasz Smiaty lub Skromny albo Twardy \V 

tern S>lowo zabi-0rą, ale, że do tego czaisu 
nk nie slychać, że tak cicho, jakby najle
piej u nas \vyglądalo, a chcąc pra\vdę po
wiedzieć, to tuta.j u nas \\., tym sławnym 
ni1egdyś Bruchrn najgorzej maż'~· \.vy1gląda. 
Największy czas, aby się z, tego letargu 
zbudzić i stosunki naprawić. Mia!ern spo
sobność zwiedzić we Westfalii i Nad'renii 
duź.o rniejsc'{)\vości, g<l!yŻ już mija rrzyJz;e
śd lat~ jak niai tej obczyźn!1e się potulam z 
miejsca; na mieis·cie. Muszę prawdę po\\~~e
dzieć, iż mi się nigdzie taik nie spocliobało, 
jak tw w Bru\:hu, gdyż już prawie dwadzie
ścia lat, jak w Bmchu .zumiesmmję, a Ro
<lacy Westfal'ii i Nadrenii slysząc dawniej 
o slawn:y111 Bruchu, byH nim zachwyceni i 
przy każdej sposobnośd za przykladi Bruch 
swoim miejsc<rwościom sta\viali. Tatk też 
d:aiwniej tutaf wyigląda.fo. Zacvnę od torwa
rz.ystw pol'S'kich ·istniedących w Bmchu. 
Tow. śwl. Micha'la:, które dawniej liczyło 
praiwie tysiąc czl·onków i byio naiwię
'ksz.e na catej obczyźniej, diiś zakdwie ma 
,z: te.go potowę czl,onków. Drugie towa
rzystwo, to KGlo. śpiewu ,,fio1ek", które 
raźnie naprzód postęputie i dzi'elnie się roz
wija ai liczy, jeże!L się nie mylę, przeszło 
stu czronków. Rodacy tutejsi uhole.waią, 
że pp. kupcy i przemysfo\VCY' z: małymi 
w:Wątkami stronią od dwóch p-owyżej wy
mieinionych towarzystw. Czy może u
ważają się za lepszych, od nas mbo1tni
ków? Słusz•nie mówimy: Rodacy\ popie
rajcie 'kupców i przemyslO\vców polskich! 
Ale dla czego oni zamiast sta!l1ąć też ·z brać
mv robDtni'kami· pod jednym sztandarem i 
walczyć o lepszy byt i łepsze ·'\\ryksztal
cen:ie siebie samych, od ludu robotniczego 
stronią? Przypatrzmy się jeno, jak te d~va 

.wyż\ej wymienione towarzystwa z.ab:11wy 
urządz-.a~ą, to i'ch z wyjątikiem tych kilku 
zinanych na robotnicz:cj zabawie nie zoba
czysz. Ciy im może z.a po<lfo, czy może 
wstydzą s:ę robotników? Ale przypatrz
my się tylko tym paniom na: niemieckich za
bawach, tam ich zniajdzjesz, tam udział bio- · 
rą, bo to jest , fein" zabawa. Powiedzą 
może, iż byl'i 'Zmuszeni udlzial \V'z!4ść, b-0 
niemcy też oo nich kupują. A czy Polacy 
od nich nie kupują? Dla czego ted1y n.:t 
polskie.i zabav.ric: ich nie ma? 

Mamy tu „T-0warzyst\vo przemysfow
ców'~, ale polowa kupców i przemysłow
ców polskich w niem nie jest. Dla ·cze.go 
nie? 

Jest tu z.ał-0żonyi .,Sokół", ale cóż, kie-
·dy; istnieje tylko na papierze! Cwkzenia 
nie mogą się odby.wać, bo nie mai gdzie, a 
goś-cinni sali dać nie chcą. Polacy zaś za-

mi:ist zmusić tak ich gościnnych, co' takie 
lc~rnle mafią, to na to Ddwagi nie ma! Ja 
proponuję iść do takiego gościnnego, gdzie 
te drugie towarzystwa polskie są, a jak on 
sali dla: ,. Sokola" nie udzieli, to ani jed'en 
Pol!atk db niego iść n:e po\v•lnien. Jeżeli dla 
„Sokol·a" nic 1111.J.1 mie~sca, to dla ·wszystkich 
towar.zyst\v polskich nie ma miejsca. Za
iwńczam te kilka słów, a później napiszę 
więcej o tym slawnym niegdyś Bruchu. 
Dziś mówię tylko jeszcze: Rodacy, popie
raide kupców f przemyslowców polskich, 
którzy z n.ami robotnikami ręka w rQkę 
prac.ujq ! Z uszanowaniem 

Bicz, 
czytelnik „Wiarusa Polskie.go". 

Plany germanizacyi a Polacy. 
Pod'aliśmy w zeszłym numerze z To

rnni3J i Inowrocławia środki wymyślone 
przez niemcó\v na usuniecie polskości z 
dzieln!c wschodnich, dziś już marny dal1sze 
rozszerzone ich \Vyd·anie. 

W następnym artykule tak pisze po~ 
między innemi „Schles. Ztg. '·: 

~,Gdzie są więc te olbrzymie śr:cidki w 
dziedzinie politycznej? Nowelę kokmiza
rcyunej przedeż do nich zaliczyć niepo<lo
bna. Większość pruskiej reprezentacyi 
nar.od'owei m::i.1 prawo wymagać, ~iby ·Wre
szcie. przucllożono ustawę 1 która używani2 
obcych ięzyków w publicznem życiu, 
szcze~ólniej \Y zebraniach zakazuje. Co 
nam po ty.:h olbrzymich urnach, .. 'zna
czonych na Z.\\-nlczanie polonizmu, jeżeli 
nie robi się użytku z rw.ulepszej bro11i. któ
rą pnsiad::;n1y, jeżeli nie w1rrnierza siQ cio
su? Zakaz używania: po-lskiiego języka 
byłby· takim „óosenr". Nai p·op.arcie ze 
strony centrum niestety Iiczyć nie można. 

1 
~entrum zawsze jeszcze spodzie\va się, że 
Jegia gaigatek popsuty, Pol'"cy, skrnszony 
powróci w jego objęcia„ Lecz w Izbie de
putowanych ma rz.ąd przecież mimo cen
trum większość po swojej stronie. 

Inaczej trk~adają. się sprawy w parla
mencie. Tutaj w kwestyi pol&kie~ trudniej 
byłoby ooś osięg-nąć. A jednak bardzo po~ 
trzebną byłaby zmiana ustawy prasowej. 
S~usz.nie żąda asesor rejencyjny, dr. Herr, 
aby publikacya' peryodycznych pism w in
n3m1J jak niemieckim języku zawisła cd 
przyzwolenia władz. administracyjnych, 
aby przez zmianę ustawy prasowej odjąć 
debit pncztowy w państwie niemieckiem 
wszelkim p:ołitycznym pismom wychodzą
cym w języku nie niemieckim. 

Czy kWldierz Rzeszy zct:oła osięgrn~ć 
pod1obne ra<lyikalne prai\vio? 

Pruski prezes ministrów może \V ka,ż-
. dym razie liczyć n~ prz.ychyłność sejmu, 
jeżeli1 zechce st\\norzyć pozytywne prawo 
w: kwestyi tlęzykowej w życiu publicznem, 
tak samo jak rzą<l mógłby być pewnym 
poparcia, 1eżeli prasie polskiej zupełnie ina
·czeij jak dotychczas prokurator mi.alby pa
trzeć na palce. A zaitem pragniemy ini
cyatywy, tak jaik teigo ziwyczajni jesteśmy 
w monarchiczn:em pafistwie." 

Zakaz. wydawa-nia pism polski.eh i' u
żywania języka polskiego na ·zebraniach, to 
Qbccnie cd dąże(1 hakatystycznych, a <Jd
powiedn~ memoryal zDstat Już 'vnicsio11y 
dlo ministerstwa. Ponieważ zaś hakatyzm 
potrzebuje rekruta więc prowincy-0nalne 
kolegium szkólne' w Koblcncyi zamierza u
rządzić \1; ' przyszłym ro:ku w Saarbriicken 
kurs dla preparnndó'v kat-01ic'kich, którzy 
mają następnie być wyslani do semina
ryÓ\\ ' 111'.:vuczycielskich \\'> Pru ach Zachcd
nich, w Księstwie Pozinal1skiem i na Gór
nym Sl<izku. Ci uczniGwie będą zwalnia
ni cidl oplaty szk,olnej i otrzymają po 150 
mr. \YSparcia ro zne.go. za to s'.ę zobo\,-ią-

żą, spra~.„O\ ·ać później prz~z szereg lat 
urząd nau-czyciclski w dzielnicach w sclro
dnich, naturalnie w odpowiednim duchu. 

Hakatyzm jest {)hecnie tak dDbrze ror
ganizowany, że pra\,ie cD·dziennic nasyła 
licznym nai jeg·o wklzie std.iącym pismom 
niemieckim informacye po swej myśli. 

Trzeba przyznać, że hakatyści działają 
emcrgkznic, a nie zaszkodziłoby, gdybyś
my się pod tym wzgttędem czegośkorwiek 
od nich na:Uczyli. 

Mieliśmy nadzieję, że Centralny Pol
ski1 Komitet Wyborczy na RzeszG niemiec
ką bcdzie u\vażat za swoją powinnt0ść nic 
tyłkoi co pięć lat wystąpić na arenę ze slo
wem staniowczem, bez któreg.o w 'kof1cu 
obytoby się także, lecz sądziliśmy razem 
z innymi, że nasza naczdna organizaicya 
wyborcza będzie mganizacyą polityczną, w 
sz.erszem teg10 slowa znaczeniu. Byliśmy 
zdania przedewszystkiem, że nasza wla<lza 
central1na1 będzie czynną bezustannici, bę
dizie utrzymywała biuiro mające ciągłą sty
czn.ość z catą prasą polską wzorując się na 
organizacyach politycznych stronnictw: 
niemieckich, będzie orga11itowała szerokie 
wa.rstwy ludu naszego w: towarzystwa 
wyborcze, riozszerzy dziafalność agitacyj
na za pomocą broszur i pim ulotnych na 
kresy zagmżone, jak Kaszuby i Pomorze, 
Mazury, granice zachodnie KsiGstwa Poz
nai1skiegn i S.lązk maz bQdzie stafa na 
straży naszych skarbów narod1owych. 
Wszystkie te nasze nadz.ieie niestety się 
nie spełniły. Potrzebai co prn\victa na to 
pieniędzy, lecz spoteczeństwo nasze bylo i 
jest ofiarne, tylko trzeba się do niego zwró
cić i tę ofiarność budzić, je<lnem Slowem 
trzeba działać, a nie tylko gadać, jak to d10-
tychczas czyni-0no. 

Każdy Polak przyzna że organ:-za.cya 
polityczna: tak pomyślana n11oglaby rzeczy. 
wisre1 nam przynieść 'korzyści. Niestety 
energiv ui Pola:ka, i przedewszystkiem 'ko
nieczne1j wytrwafości szwkai z lat.a~rką. 

U nas mamy głównie. charaktery albo 
zu1peł1nie obojętne, albo też zapalające się 
co prawda latw10 d'o \.VS:ZełkieU myśli, lecz 
wpada.jące z tą samą szybkością w bez
czyin11i0ść i w ko11cu osoby takie, które 
znak()micie umieją określ'ić pla•nY, wedlug 
których działać trzeba, znają dl()lkladnie <llo
,ni{)·Sfość każdego wydarzenia i umieją po
dać -0<lp0:wiedinie myśli, lecz, sami w życiu 
pra;ktycznem, gdy chodzi o czyny, są nie
d0,tęgami, którzy nic r:l,rZeprowadzić n[e 
zdołają. 

Przysz.lość należy Jedynie do ludzi ści
słych, wytrwalych, pracujących z zapa
łem, ale i z obliczeniem. 

Zdanie ,Die beste Deckung ist der 
Iiieib" winno L dla nas w obronie naszej 
naro<loweij posiadać większe :znaczenie. 

Patrzmy, jak niemcy w lnshruku wy
stąpili w obronie niemczyzny; do jakich 
rozmiarów doszła tam agitacya, ! Nie po
clrnralamy naturalnie tych krwawych 
gwałtów i nie stai~iamy ich absolutnie za 
przy;kla<l, lecz powiadamy tylko, że :v:zo
r-O\v:ai czuin<>ść s:zerokich mas ludu pod 
\Vzlglęctiem narcdiowym powinna s:ę u nas 
wykształcić. 

Ja'k nam jeszcze daleko do tego, 
świadczy Gstatni wypadek w In-0wf>Oda
wiu, o którym w zeszlym d'onosiliśmy nu
merze. Już od św. Michała zupełnie bez
prawnie i wbrew nawet rozsądkowi, je„ 
dynie w zapale do tępienia polskości za
prowadzono tam niemiecki wykład religii 
w piątym oddziale szkoły elementarnej. 
Lecz \V fn.ov.·roclawiu, na prawie :z:upelnie 
polsk ich l(uja\\ ach wszystko śpi snem bto
gin-!I. Dopiero po dwóch miesiącach od~ywa 
się wrt:szcie „Dziennik Kujawski" i nawo
luie rodzi ÓW' d10 protestu. I(ta wie, czy 



rodzice na glos ten jeszcze \\·ogóle się ru
szą! Tymczasem już na dzień drugi i 
trzeci po zaprowadzeniu wykładów po
_..inna by la sprawa być glośną; protestów 
powinno ju-ż być kilkanaście, a tu po d\\"'ÓCh 
miesiącach nie ma ani jednego i led'\\'t> sie 
dowiedzieliśmy o .z.a.machu na dzieci nasze. 

Co za rażące przeciwieństwo: lnsbruk 
a Inowrocław. Odwracamy się ze wstrę
tem oo barbarzyńskich wybryków 
'\Vszechniemców, lecz na zupelnie równą 
naganę zasługuje niemiecka zachlanność i 
krwiożerczość tak Polska gnuśność i ospa
łość. 

Dla czujności narodowej u szerokich 
mas ludu niemcy są potężni, dla ospałości 
myśmy upadli. 

Trzeba nam koniecznie rozbudzić wt lu
dzie naszym poczucie odpowiedzialności 
obywatelSk:iej, by ten lud sam stat na stra ... 
ży swych dóbr narodowych, by zawsze 
byt przygotowany na wszystko a jedynym 
środkiem d-0 tego i to niezawodlnym dest 
Si:lna organizacya tych na~szersz;ych 
warstw, które} nam w Polsce tak ba1rdzo 
brak. 

Ostrzeżenie. 
Loże templaryuszy CiGuttempleror

den") w' ttanowerskiem, Brunświckiem, 
Szlezwigu itd'. stara 1ją się przywabic do sie
bie także PolaJków, z: tego powodu ostrze
gamy Rodaików przed pr.z:ystGpow.anieml do 
loż ternplairyusz}\ Koogre·gacya propa
gandy wiary dnia 17 sierpnia.i 1892 r. '\vy
raźnie orzekła, iż katoJikowi nie w10lno pod 
żadnym warunkiem być członkiem towa
rzystw. templaryuszy, :które spokrewnuooe 
są z Io.żarni mas.ońskiemi. 

„Die w:aiche:nde Kirche",, ipismo luiter
skie, wydaW1a1ne w Buffalo w, Aml;ryce, z.a
mieścil!o polecenie k>ż templaryusz.y przez 
syood ewa111gielicki w Delmenhorst i wy
raża zdziwienie z tego plQ'Wlodu. Syinoo w 
Bu1fal10 stwier<l'Z3i, i:ż zasady templaryuszy 
są, z:bliiżone dd :z'asad maooneryi. Przy 
przyjęciu· <l'o loży, muszą członkowie przy
sięgać dochowanie tajemnicy i .D<YSlU1sze11-
stv.no. Loże templaryuisz:y, to tajne towa
rzystwa, tak samo jak loże ma·Si01J1ów. Żą
d:a&ą on~ przy przyjęciu wyznani.a.i wiary w 
Boga, ale nde w Bóstwo Chrystusa i w 
Tróice Przenaóśw. 

Z teigo widzimy, iż orzeczenie propa
gandy rzymskie} xnaliduie zupełne potwier
dzenie w powyższych ~eh. 

Powtarzamy więc: żadnemu katoJl. 
kowJ ole wolno pod żadnym warunkiem 

· .naJeżeC do loż templaryus.zy. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Pagloski o upa<lku Bortu Artura krążą 

nieustannie w prasie angielskiej. Wszy
stkie te pogłoski przecie± pochodzą ze źró
del bard!Zo ni~iar~nycll!, ~dyi alliQI z 
Srnrngadu, albo z Czifu. 

BiUJro Reutera donosb, że pogloski te 
są na: razi.e tylko zwyiklym miainewrern giet
dowym i nie mają pod1sta.rwy. 

Oeneraf-porucZl!l:ik Sacharow telegra-

Dzielna prztprawa. 
Wspomnienie z powstania w roku 1863. -

(Dokończ«~nie). 
- Zwycięstwo - szepnąl schod:ząic z 

\V-ynioslości. - Zwycięstwo! - huknęła 
·wiarai z całych sit Glos. ten :cilopa<ll do 
moskałi. Olbrzym pochwycił karabLn. -
Za miną - :zal\volal - zai mną, - wysko
czyf z. kotliny i pomtlmąl nai czele dwudlzie
stu strzelców na lewe nasze: sk·rzydło. 

.Wysunąl się z cyklu lasu, dwadzieścia ka
rabinów dało ogII11iai za nimi, wielki okrzyk 
Jmra biegl dateko po rosie. Odpowiedz.ie
J.iśmy piersiami wszyst.'kiich rekrutów, a 
nam odpowiediziaty trąbki mioskiew&kie do 
odwrotu. 

Szczęki mi lataly, z oczu plynęly tzy, 
p0ehwycilem w objęcia pierwtszego rekru
ta i rozplaikalem się głośni(). Rekrud pla
kaH i chłopi p~zy wozach„. - Wrócili o
chotnicy kotliriai wrzala szaleństwami ra
dości. Na<ibieg.l olbrzym ze strzetcwmi, 
rzudlem mu si~ na szyję, .strz,eJcy pochwy
cm za bary, rekruci calowali go po rękach. 
Oiaze ! oj1CZ1~ ! - szeptadi. - Kto chce 
przyjść do obozii z ka:rabmem - zaWtola~ 
- niech loci i szuka.i. Nie ·wszystkie za
brali moskale. - Za. wybie.1r31ia,cymi posla-

~ rem strzelców. - OlbrzYni siadl na Cldla
mie skatly, zrzudf czapkę, z:męczony robil 

. piersiami ~ mi~p. Przy ostatnłch strza- ' . .; ; 

fuje do sztabu generalnego. pcd datą, 10 
bm.: W nocy na 9 bm., oddzial strzeic<tw· 
ochotniczych otoczyt 7 dragonÓ\.\ japoń
skich, trzech z nich zabil, zabrat im broń 
t papiery. Tej same.i nocy 3 patrole n.a na
s-zem prawem skrzydle odbyly Z\dad'y w 
kierurnku Sand:hep\lJ i stwierdzily, że zinai
duÓą, si<; tam Japończycy w znacznej s ile. 
Patrole powrócily bez strat. 

Z Charbina piszą pod datą. 11 bm., że 
Japończycy oslaniaią tyły S\\"etl .armii za 
Pomocą odfuialów Chunchuzów. Chińska 
ludność LiaoJanu i okolicy narażona jest 
na wielkie szkody i panuje wśród niej 
rozgoryczenie. Jak słychać, choroba Ku
rakicigo i wielka liczba rannych i chory·ch 
uniemożliwi~ Japończykom kmki zacz-e
pne. 

Biuro Reutera donosi z. Mukdenu: Po
między obu armiami tic·czy się walka ar
tyleryi. Ogień byt najsilniejszy ~ rewem 
skrzydle~ skąd Rosyanie przez calą środę 
i w nocy na czwartek ostrzoliwali z cięż.
kich dzia·l ~a·pOińskie pozycye. Dotą<ll żad
na ze stron nie odniosla korzyści. 

Namiestn'ik AleJksieje\Vi nie pcpacfr w 
niełaskę u cara, lecz przybyl d10 Peters
burga.1 n.a specy.alne życze.nie 1cara MidooJa
}a I~ , który chce od nieg;o <llawied'zieć się 
o faktycznym stanie rzeczy na teatrze woj
ny, aiby wytwmzyć sobie z o:powiad'amia 
ADeksiejewa samodzielny sąd o calej sy
tuaicyi. Pobyt Alc-ksieje\va w Petersbur
gu potrwa kilka tygodni. Powróci ctrn na 
plac bojui ct:npiero w połowie stycznia. 

Weidlug wiadlomości jakie nadchodzą z 
Tokio, u.zupelnienie drugiej armii, która ma 
się s:ktadłać z 400000 ludzi, postępUJ'\~ bardzo 
szy:bkim krokiem. Rezerw'iści japońscy, 
pomłmo., że są to ludzie \V starszym 
wielku, slużą baircfzo ·chętnie i w 'krótkim 
czasie przyporm~nają sobie wiadomośd wo
jenne. Uzbrojenie iich i wyposażenie 9est 
hardzi.o dobre. W początkach lutegiO roz
poczniie się trainsport tej drugiej armii, tak, 
że przyb~waiące posirki rosyljskie z:najd'ą 
się 1oko w ok.o ze ·rorwojoną ilością Japoi1-
czyków. Wladze wojskowe japońsk i e 
spo<l!.ziewiają się zre'sz.tą,, że do tej poiry 
Port Ar.turai bęctizie się jui znajdiowat w rę
iktt Japończy'ków i że a1rmia generalai Nogi 
będ:z.ie nrogfa być użytą pm:ciw I(umpat
kioowi. 

Kupujmy. co tylko możemy, • poJ.. 
lkłch kupców I przemysłowców • . 

limie polskie. 
Z Prua Zaehodnicll W armii i ilazur. 

Pierwszy śnieg spadł w cxwąrtek w 
Polsce, w okolicy Chelmn~1 Kornatowa '1 
Chermży. RóWltlież dlonioszą z. Wystrucia 
i Tylży\ i z Poznania, gdzie śnieg pa.dal 
przeszilo godzinę, wikrótce atoli ZllÓWl sta
jal. 

Lębo·rk. Straszne nieszczęście wy:da
reyro się .przy buoowli mostu ·na torze ko
lejowym L~rk-Kartuzy. Robotnik For
mella rosta>ł przez spadające kaJwaly. ziemi 
nagle przysypany, z pod który.eh po nioo
ma·I giodz:łmieij pracy wydobyto już ty}ko 
trupa. 

lach - mówil wolno - myśleli, że Chmie
liński przysz:ed.l nam na pomoc i drn1mę.li 
do Stu-pi. Nai świtainie wrócą. Oct:pocznli.
my - przierwa.tem mu - zasłużyliśmy na 
odpoczynek. Dwieście karabinów i dzie
sięć tysię~y nabojów uratowane. Tyś ie 
oc:ailil wr.aiz z :naszem żydem!... J esz:cze 
ni.g<l'y tyle dusz: nie wyprawilem na tam
teili świat, lecz cóż, saimi· leźli p:-01d.. lufę. Je
sz·CZi~ nigdy w życiu n.ie d<Ykon;aiteś tak 
wielikieg-o d!ziela, naprzeciw trzystu ty je
den. Jalk szli - zawolat olbrzym - jak 
jak pammy do tańca. A tyiś kfadt jednego 
po drugim. Napijmy się - z.arwolalem, u
derzając go z niewyslawioną sympatyą rę
ką, pa ramieniu·. Ka.zafom podać z W10Zu 
kosz. z prowiantami. Był.a to naj~kdsz
niejsz.a uczta w mem życiu!... - Rekruci, 
ochotnicy i strzelcy wrócili; trzydlz.ieści 
kairabinów, trzydzieści ladloiwnic ii trzy
dzieści par butów!... Ani ledneJgo więcej, 
to z. ostatnich strzalów pr1Jed zachodem 
słońca - ·z<l'al raport podoficer. Resztę za
brali. Gdyby nas dostali? ... - z.aiwto.l'a
lem. Żywcemby piekli - zaśmia.t się-ol
brzym - okrutną, mieli ochotę!... - I(osy
nterzy tnaici~li drzew, rozpalili ogień, 'llCZJto
waliśm~ oszołom'ieni. 

Lud patrzaił nai ol.brzwna, jak'. n-a mi
tyczną postać. Legenda o nim jui 'Si~ wy
twarzała w mózgach i dz~ btąka siQ po 
Swiętokrzysk:icb górach i prxyMonych do 
nicłr wioskach. ·Żyde WJ"Zalło, ochota i ~
dość ·rozsadzaty serca, śpiewy · przebitaly .. . . •.' 

Qeptacya Wisły. Jak .tuż dooosili
Stlly, rada inżynieryijna rosyjskiego nt.:ni
sterstv.-"3. komunikacyi na ostatnich swych 
posi.e<lzeniach rozważaJa projekt uregulo
w,mia Wisty w granicach Królestwa Pof
skiego oJroto Nieszawy. 

Spra\.Yia ta poruszana jeszcze w roku 
1892, była przedmiotem obrad specyallnei 
mic:dzynarodowej komisyi technicznej z 
udziaJem przedstarwicieli rządu austryac
kieg-0 i pruiskiego, która w interesach że
g!ugi uw~ła na rzecz niezb~ną pogłębie
nie rzeki okolo Nieszawy, urządzenie portu 
i zabezpieczenie wszystkich budynków i 
brzegu od powodzi, oraz <loprow.aidzenie 
linii koleeowej od samego brzegu. 

Rada inżynieryjna wszystkie te wmio
ski komisyi uzna:ła z.a sluszine i zaopinio
wala, że badania, prowadzone od lart: wielu 
pf'Llez warszawski zarząd komunikacyi, 
stwierdzatią koniecmość ua>k najszybszego 
uregulowania Wi1sly po.d Nieszawą, ponie
waż obecny jej stan w tym pun!kcie nie 
ty1ko niepomyślnie o<llbiiai si~ na żegludze 
po talk ~żnej drodze wodne.i, lączącei Ga
licyę i KrólestW10 Polski.e z Gdańskiem i 

·całemr Prusami wschodniemi, ale i dcYtk!i
wie daje się we zn;a-ki wsiom na<librze.żnym. 
powioduliąc powodzie, :zatory lodowe itp. 
:zjawiska, powtarzające się stale dwa ra
zy do wkuL 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Strzałkowo. Na wiecu w, Strza:.J.ko'wie 

odibytym przytoczyl poseł dr. Dziembow
ski następujący ciekawY' faikt z działa·ń ha
:kaitystycznych: Pewnemu polailrowi, któ
ry s ię nazywał Doldala, powiedziano, że 
on: jest niemcem i nazywa się Dolescha·l, 
a 1eg-o dzieci.om kazamio w szkole uczyć 'Się 
religit po ,niemiecku. Doleżata: protesto
wal vrzociwkio temUI i wniósł zażalenie dio 
pre:zesal ·rejeincyi, ale iotrzymat ()Ki! niego 
odpowiedź odmowną. Doleżalai nie był 
gtupi i pomyślał sobie, że ta odpowiedź 
mu przecież na ooś się przyda. Idzie wi·ęc 
do lromisyi 'koLonizaicyiinei i chce kwpić od 
niej p.a>xelę. Komi'Sya kolonizacYli'na nie 
chce mu sprzedać, ponieważ on jest pola
kiean. On zaś pokazuje pismo od prezesa 
rejencyi. Lecz oopowiadają mu na to: 
„Tak, co oo naukL religii w ~ole pan je
steś nkimcem, ale co sie tyczy sprzedaży 
pairceti, uważamy paJna: za polaka." 

Gniezno. Z są<lu przysięglych. Dotąd 
Jeszcze toczy. się pr1J~' sądem przysi~
:glych w Po~nrutiu proces przeciwko Pda
gii Pawlak;, oskarżonęj o morderst\ro swe
go męża i przeciw czeLadinrkowi mlynar
S:kiemu, oskarżonemu o współudział w 
monlerstwie. Oskar.żona mia.la męża: swe
go powolr zatruwać i utrzymy.wać stosu
nek pkiowy z oskairżonym. Przesłuchy 
tak oskarżonych jak i świaid!ków, których 
zWIOlano w liczbie 83, jeszcze nie ukofvczo-
ne. 

Inowrocław. „Dz.. I(uj." ostrzega 
przed nową inistytucyą, antyipolską. 

.w okoficy Strzelna roz.~ sie lo
WYi na polskie grunta miejskie i wiejskie. 
Zawią:xała się bowiem w Strzielnie Spól!ka: 
„Deutsche Besie<l!elun:gs-Genrossenschaift e. 
O. m. b. łI." 

.l't(.ai ona -zarnrar : 

mgly "\\rieczome, na których księż)'1C kładł 
srebrną swą prz.ędlzę. Marsz, w drdgę ! -
Dziesięóu strze'l'ców i pddloficerem wy
su~l'o się naprzód, drugich dziesięciu za
mykat~ pochód, kosynierzy z rekrutami 
wydźwigali wozy. - RuszyHśmy pod górę 
'C!rogą wykutą w kamiemJu. PosuiwaHśmy 
s i·ę \VOlno, księżyc rzuca~ przed nami· bla
dJe promienie i rozsuwał' drzewa. Odlwró
cile'm się, dolinę otulila mgila1

• W la~-
11em jeti spowiciu spali wiecznym snem 
niewolnicy cantu. Biedacy, napróżnlQ żo
ny i dzied oczekiwać ich będą, ro<Dzin
ny-ch wiosek tuż nie zobaczą. Kiedtyż się 
skończy strasz.in CJkres barbaryi, nzGaz
dów i łupiestw? ... Kiedyż się z.rśd brarter
stwio ludów?... W (:ztery godziny późnhej 
stan~liśmy przed wtJ!Ctzem. Caly obóz s i ~ 
zhudzll ,radość byla wielka, olbrzym bo
haterem. - Nazajutrz rano rozbijano paki, 
składano broń, ·rozkoszowano się bagneta
mi S/Zerdkiemi na <l.loń, zakrzyiwiionemi le
ciutko ku górze. Na poludJnie dwieście ka
rabinów ustaiwi()1Ill{) w kozl:yi, szerokie ba
gnety iskrzyly się na, slofrcu. Caily obóz 
stanąl w szeregu przed: nimi. Wódlz W'Y
prowadzil olbrzyma i wska.zutląic na nie 
rzeikl: TWKJie są, mianujQ cie nad nimi ka
pitanem, ~bierz sobie ludzi. Olbrzym 
drżał- ze wzruszenia, cały obóz Jak gdyby 
łedną pietsił\ z.arwołał: 

- Niech żyje!. .. 

• .. · ~ . \, 

1) wykupywać ziemit: W celach 0 
nic.zy-ch; 

2) wspomagać Niemców; 
3) wzmacniiać rolnrct\vo przez ttlatu· 

nie interesów; (ma ro pewnie zna.czyt 
średniczenie w sprzedaży produktów l'f 

.n;czych i zakupywaniu maszyn, sz~, 
nych na'\\<10zów1 itd. coś w 1 guście O\\ 
'Spólłd polskiej, która nie może w Il]{Jv, 
dawiu powstać. 

Czas rwielki, by w Innwroda\\iu 
dobrych po:dlstawach stworzyć taką s · 
polską. 

Inowrocław. Bankmct\VQ ogłosil 
siedzicie! młyna, żyd Kurtzłg. Akt,\ 

. ,wynoszą milion marek, dlugi µółtora :r. 
marek. Kurtzig zairwat igłówtrlie Ż}x!Qi; 
skie fomy; okatZaila się znowu solkl.iairll(; 
żydowska:, mniej więcej dkolo 80 wierz; 
del i zgodzilo się na udzieleni~ K: sześć ~1 
god!nn iczasu db uregulowama mteres~ 
Badobno upadek Kurtzi·ga stoi w Z!Wiąt; 
z; aferą RogDZif1skiego, na którym stra 
80,000 m., lecz ta okoliczność była tJI 
okazyą, a nie przyczyną upaJdiku. 

Ze $Iązka czyli Starej Polsld. 
Wrocław. W gómoślązkied walCQ\\: 

w Trynkaich pę'klo kolla obmtowe. Cz 
ści je!go wyrzucone zostaly z tak niesl 
iehaną; silą, że przebiły, dach nad :1rou 
pa,r.owym i pospadały w. od!daleniu jedn~ 
kUometra. Dozórca maszyny zablty 
miejscu, a 10 robotni1ków ciężko rannYt 
pięciu riQbotników bardzo opairzionych pa 
z ikotła się wyd-01bywiającą. 

. Sośnica. Górnik J ó:z.ef Kmnpai wsiel 
na dach ·sw·ego dlomu, aby go napraw 
lecz nieszczęśliwy spadł z dachu i roz 
sobie czaszkę. OdiwiezilO'nio ·go do laza 
tu, rgdzLe niestety zma:rl po kilku goo!zina(I 
Sławjęcice. Prz:odbwnik kole}awy TOO)j 
Komarrder ze Slawięcic został na dw'-Of\f 
\.Vl Slawi1ecicach przeiechainy, pociągi~ 
Nieszczęśliwy ·zmarl na miejscu. 

Dola robotnika. Robotnik Józef Ursz 
liik W1 SwiętocMowica:ch stal się ofiarą n 

talnej pamylild, poipelnionej przez sluż 
la'Zaretorwą. Byl Urszulik w laizare 
prz.}1ęty dnia 13-go maja 1903 roku ja\ 
chory na reumatyzm stawowy. 

J edlen z doziorcmv zamiast lekarsh1 
przepisane4g'-0, dlniia1 25 .czerwca tegm r00 
dał -choremu przez: pomylkę ługu natron» 
wego. Gryzący ten ptyn podziala:l W\ 1~ 
sposób,. że mrar przelykowa: ścieśniła s 
oo tego stopnia, ż.e Urszwłik mógł zaledw · 
plyn~e strawy }oolać. 

Dnia 7 gmdnia 1903 r. został Ursiult 
z lazaretu ·wypuszczony, fruco u2d1rowiool 
z reumatyzmu, jednakże nieszczęście zt 
ścieśniionem gard'tem powstalo mu nad 1 

Na mocy śwradlectwa lekarSkiego l t 
znany zostal U rszulik dnia: 11 stycznia 19 
r. 50 pIXJCent niezdatny do prac~, a: zarz 
knapszaftowy na mocy tego śwk11dechl 
przyz.nat Ursz.ulikowi, 1którYi byl rona1y · 
mial GWl(}je dzieci, tytko 21,50 mr. rentr1 

Czyż za to mógl ni'eszczęśliwy użyć i ro 
dlzin~ utrzymać? 

Niedlu:go óedna:k biedzil się bied~ 
ten czlowieik, bo w, pontedzialek os~ 
~rl. Lecz dalszy dąg nieszcz.ęścia 
wstatie, bo rodzina zmarłego jest nie.r. 
opaitrzona. Bowinna skarayić. 

Taka jest dQfa ,fknapszaft.owych'' ! 

Z innyeh dzielnic P&lski. 
O mobUzacyi w Polsce pod Mosb 

Iem piszą d'o „Dz. Pozn.": I 
„Jak dziś latwo skonstatować, r~ 

mai1te ·nieporządki i smutne zai}ścia. z ~ 
1'.\llOOw powotainia rezerwistów, miatyi ied~ 
ne i wylciczne źród'lo w :niedolęstwie roi 
porządzei1 władzy, które wi skutka' 
swych do p0dio.bnych rezultatów mu~ial 
d.loprowad'zić. Już z samego z.estawien 
cyfr urzędowych v.rynika to n~wyraiźnK 
Pmvolaoo dlo stawienia s{ę okoto 120 t)~· 
cy ludzi. Wzięto :z. nich dlo szeregu t;ł 
40 tysięcy, ~ więc trzecią część po'l.1c-ola~ 
nych. Rozkaz:amia ·Więc stawić sie na ' 
Cebch zbornych tysiącom lu<lizi, nie lic . 
tysięcy kobiet, dzieci i członków rodL 
zmu.szanychl czekać dwa;, trzy dni i wi~. 
bez daichu i pożywienia. Jasna rzecz, 1 

głodny, doprowadrony do rozpaczy, mu 
z<lQbyć sobie środki Pożywienia przern~~· 
A patem „przyWróoono porządek" si 
Ta '~ględoość, to nieliczenie się z 
CU'tU, jest obrazem rosyjskiej gospoda 
a<lmini'Stracyjnej wsz~daie i przy · k~ 
okolrC2JnłOści. Natwymown!ejszjrml tegQ 
kazem Jest postePowanie ·naczelntka , 
-cyi Wl Czestochowie, który .bez zawet'I· 
nia db rozejścia się, bez. obliczenia' !'ił 
stepst~\ kazal strzelać do ludlu. Jest~ 
zu·pełni'e witym, samym du<;hu, co strz 

„\. „~~ ·~-::„. ·· . :--:;..~~. . .:-. ;---~· .. : „1 .. . ; . ··. ..: 



nie do _statków rybackich pOd _Hull .przezcyus.z w Paryżtr ks. U:rrenzelli wstal mia-
ilo_t~ ~a!cyck~. Tylko za ry~a;kam1 ang1~l- nowany arcybiskupem w Jasach w Rumu-
sk1el!1:1· Je~t s:;e. kom~ UPommeć - za b1e- nii. Jut. przedtem, od roku 188-4-94 urzt:-
.ónenu of 1aram1 takiego same1'o piostępo- dow'3.l tam }ako biskup al d b . t • . C t h . . . . . . . e o re'\\ o.me 
~·arna w ZC?5 oc ow1_e nie UJtrue się rukt, zrożyt ten urząd. Tcraż po re2ygnacyi na-
.a śłediztv."O_ nte "i\·yda z.adnych pożądanych stępcy, ks. Jaquet, znmvu obejmuje to tru-
~· tym razie rezultatów. dne stanowisko. 

. T~zasem b!eda'. już i tak. od~vać ' ~rze:i~ko pladze pojedynkowej ma 
s1~ d.auą~, rośnr: 1 wzrastac bę~1ic z zamiar Qi.ciec św„ wystą,pić, publikując od-
dn1em :ka~<l'ym,. Z\\ lasz~za od chw1h po- nośną em.:yklikę.. Na <lziś _ mówil Pa-
.zostaiWiem.a tys1ę~y :octzm pn rez~rwistach pież db reprezentanta pe'\.vnego wieó~ń-
.bez środk~w ~Io zyc1a. T.rzymame i<:h ko- skiego pisarza - „mogę tylko tyle pawie-
'.SZt~m igmm, Jes~ -pros.tą ilu-zyą, ponieważ dzieć. że pojedynek z; każdego, nie tylkio 
gmmY są P? .w1ęk~ZeJ c:z.ęścii tak biedne, religijnego puu1ktu w idzenia jest rzeczą glu-
ze utrzyi:nac ich me mo.gą. - Dziś więc pią i bezsensową, rzecz, której istnieniie 
-0dcz:uwac _zaczynamy \V całej pelni1 stra- można jeszcze pająć w baTbarzy11sk:ch 
szne skutki. w'Ojny, której końca nie w'idlać. czasach śre<l'n:owiecza., która jednck ak-

z Rypma doooszą do „Ech pl. i wt": tual'nie musi się wy<l'awać zupełnie niezro
Mobltzacya paruszyla na czas krótki zumialą. W kM:dym razie jest pocjedynek 

iin1ysly wszystkich. Obecnie wszystk-0 który miecz: w im i ę sądu po<lnosi bezsen~ 
się już ~cisz~lo,. ~została tyko cicha tt;- sem, poniew.aż. miecz jest ślepy~ i 1glu-
sknota: wn 1 <lztec1 za mężami i ()jcami. chym i p01nieważ częściej jak raz, dQświad-
z powiatu naszego pow'Olano 1232 zapatSo- czono, że ten, który byl wsluszności i u-
wych. Brak drnzal się glów:nie w·śród i- ciekł się d'O pojedynku z1ostat jako ofiara 
zraelitólw, których spom zbiegło za gra- na placu boju. ' 
nicę. Przebyli <mi kilka d'ni w sąsiednich 
miastach w Prusach, to jest w Oolubirr i 
Brodnicy. \Vspótwyznawcy w tych mia
ste-czkach za1opiekowaili się zbieglymi. W 
Do-luibiu: zebrano ·dla nich 8 tys:ę.cy .marek, 
u[atwiając wyljazdi -d'o Ameryiki lub Anigri, 
bo mieisoowe w ladze pru:skie wzbn:mily im 
<la:ls:z:ego pobytu na pograniczu. Z B=rt:na 
diostare210ina oozieżyj a wieh1 nie mają1cym 

· .śrc<l'kó\.VI na opłacenie kolei i przejazdu 
m arzemi, dlawano wsparcie gotćw1ką. \Vie
Je folwarkówi pozostało bez -0dpowie<lnie
go kompletu slużby ,· a zagrody \\' lościall
skie bez. robotnika. iaik'kolwiek przy po
\VIO'tywanht na służbę. st10sunki r-0-dz.hme 
'byty uwzgh~dniane i osobinikó,v, obarczo-
·nychi liczną rodlziną. · ,z.\\noi!nio1110 ze służby. 

Wiadomości ze świata. 
Z Austryi. Opinia publiczna z.3timuje 

· się za;wsze jeszcze wypadkami \V Insbrn
ku, które zapewne ·nabędą ·nowego r-0zglo-· 
su po zebraniu się parlamentu, które nastą
pti 17 b. m. 

Napad niemców w Insbrukn na \Vlo
chÓ'WI ma dloniosle znaczenie politycme. 
Bowiem Wlo5i1 i tak jUJŻ Qd lat n.ie palą się 
.zhytn!o do trójprzymierza., a z. ostatnich 
wypadków Wi Insbruku chyba ludność f\Vfo

·skai milości dlo niemców. nie nabyla. 
l(orespondent wiedef1s:ki krakowskiego 

11Glosu narodlu" mial row1JOl'W'ę ·z; poważ
' niym &iieoo~karzem włoskim zamieszka
.Jym od! szereg'tt lat w Wicillilru ł1 tak npi
. s.ufo jeiJ przebieg: 

Skarżyl się (ów Włoch) na1 ba1rba.-
rzyństwo i na brufalność Niemców, skar· 

~.żyl się., i)e nie chcą uznać rówoouipraw·~nie-
11iai innyah narodowśd, po<fkreśłał samo
Jubstwio wyzYlW'aiące i obel:Ż.Y\Ve. przebija
jące z Ol\.'łe,j ·rezolucyi, uchwaloned ,w po-

. nledlziałek wiecrorem przez: inteligencyę 
·uk:Initeckct w Wiedniu. 

- Jakto? - mówił wz.hurzony -
'Niemcy odmaiwrają narr1, narodtmvi· Q stairef 
kulturze, praw.a choćby do wla!snej Aka<l'a-

111ii pra'Williiczej w Austryi? Zapominają, 
; źe to na zi·emi wlos.kiej wyrosJ'ai ·wogółe 
h~tytucya utniwersytetów. Boć chyba 
1Wlledlząi. że my, Wlosi mieliśmy unjwersy
~tefy od lat niema1l dwustu, wtedly, ·kie<l'y 
DOWstawal uniwersytet w Wiedniu. I po
t~m rząid oraz Niemcy austryaccy dziwią 
s1_ę, że my żywimy do owej Austryi wręcz 
mechęć. Zai oo mamy ją kochać, skoro je

· steśmy traiktowani' jak paryasy.„ 
- Moi panowie Wlosi - ootzekłem 

- żałuję krwi, przelanej W \ Insbrucku, lez 
.Przelainy1ch iz: tego powrodu~ wzruszenia, 
Jeczi niema szkody, gdzie nie byroby rów

·nież i zysku. 
- Jakto? - spytal WIO'ch zdziwimy. 
- Rzecz prostai - oorzeklem - po.-

:1naJ !~cie, Wlosi, na: wlasnej skórze, czem 
·:są Nvemcy, jacy z nich sąsiectzi, uaik źle 
kaiixlenm życzą jaik dlokucraią, sąsiadom. 

'
1WS.pólobywateJ.om, wspór.mieszkańcom. To 
:samo, co was Wloch61w, spo.tkaro \Vl Jnis
brucku, nas, f>'o!aków spotyka codZienn.ie 
.w Poznańskiem. Zna pan trw.ge.dyę w 
Wrześni r gdzie naiuc.zydel pruski tortum
·wrur d:zreci ·PQ'ls:kie za to. te się nie chcialy 
'7110.dlić Po niemiecku. Nie chcieliście temu 
'.Wierzyć. Teraa; nai wlasne1 skórze przclco-
n<aliście si~, z jakimi bairbarzyńcami macie 

·dło CZYnieni.a. Niech to dla was b~ie 
llla'Uiką ! 

Wlloch zarnyślil si-e chwilę, potem 
:rzekł: . 

- lnsbruck i W ~eśnial Dobre zc
~tawienre. W tym kienm'ku ~ iflfornlO
~~ mokh rodaków w Me<łyolanie l ·Rzy · 

. ·tme. 
Z Watykanu. ~wY nutt· 

.Z ró.żnvch .stron. 
Alfen·bochum. W nocy z. niedzieli na 

poniedzialeik starszy już imv;al;d.ai łfau
mann zażgaJ 21 lat licz"lccgo sz-tukatora 
S ternlmffa. 

Kupferdrch. · W kopalni ,.Heinrich" 
\Ypa<lli -G.10, szybn górn icy Noker i Sobbert 
i o<lnieśl'i śmiertelne rany. 

Frankfurt r.<:d 1\il (; n\:m. , Frankf. N. 
N." dionoszą , że w tleld'cnbe.11gen wlairru11no 
się d·o do mieszkania księdza katolicki.ego, 
zamordow~mo g<:i i c braoowano. 

Marten ma trzy gmachy szkólne z 33 
klasami, \\" których udziela na1u'ki 34 sil 
11a11\::zycielskich. 

Kastrop. We-d.'ług ga,zet ni'emieckkh 
mieszka1 w• Kastrop'ie 15926 osób. l(atoli
ków dest 111501 awangielików. 4578, żydów 
120, dJ·sydentów• 78. Naptywowe'J ludlnoś
ci 11alicZ'o:nio: 3181 Pollaków. poddanych 
pruskk:ht. 312 rna:znrów~, 226 austryaków 1 

29 holend'ró'\\·, 10 angl iików i 6 \vlochów. 
Miasto liczy 876 cLom6w1. U 392 osób mie
szka• 797 sto!mv:nilków. 

Powi~trze. Pachmurny Qdi początku. do 
samego kofic.a listopad zap;or-.viada nam 
mt.Q<ly Falb. Ca1re jeszcze szczęście, ze 
z tą, wi·lgodą niema być po~ączone zimno 
dotlklhV'C, i że przc.dwnie temperatu.raJ 'WY
ższa będ!zie oo oorma~ne.i, a powtietrze ł-a..
gddne i S'J)'Ok~ne. Malo znaczące zrazu 
opady zyskiwać będą Z'\\iolnai na sile i o
. garną ·szerokie przestrzenie, dopiero też 
przy kio1ku m.iesiąca; zaczną się znów 
zmnie}szać. Przymrozków, zw.aszcza w 
oocy

1 
oczekiwać należy w połowie i osta

tnkh dnia.eh listopada. Pio za tern nie bę
dzie żadnych :zmian ra1ptov.'11yich„ tem
peraiu raza.wsze ma być równa. 

Listopa-01 podzielić można l1lłi -4 ukresy, 
z których pienvszy ołJ.ejmuje czas odi 1 do 
6. W tym cz.asie wogóle pochmnrn-0 i tyl- . 
ko na. wybrzeżach chwilami jasno i la~
dn1e; sfabe ~ początku i występujące miei
scam1 d'eszcze wzmogą się i obejmą, sze
riakie p.asy ziemi. Okoto pa-lO'Wy mdesi~a 
teanrperatura sie .obniży i wtedy ' mogą na
stąpić przyrmozki nocne. Spokoojne, ró
\vine, łaigodn~ powietrze trwać będzie w · 
trzecim okresie c<l 16 dJo 22 Iis~opada, i tył- · 
ko niebo zasnute będzie ciągle chmurami. 
a md z.iem~-ą unosić się będzie doiść ,często 
mgl.a. Ale <llni pozostaną cieple1 nawet cie
plejsze, niż. to bJnwa w latach normalnych 
i tyrko deszcze, bardzo ,vydaline, psuć bę
dą, chmury. O mf\O'Zach w nocy w tym()- · 
kresie nie ma movvy. Ostatni wreszcie 
<J1kre's, od: 22 eto 30 odznaczać się mai ró\Y
nież t~eraturą wyższąi icidJ normalnej, 
Z'-vio~na też, zv.1lla.szcza mt pn1udniu .Europy 
środkowej niebo zacznie się V/yjaśniać i 
deszcze ustaną. Wt~dy też· znów uk:ażą 
się przymrozki \V nocy. 

Bochum. Centrałne miejsce Vv"'Ska:ZY
wainia prncy u rządzit w Polsce ,...._ jak wia,
,oomo1 - Ostmarkenverein. Wedle gazet 
niemiecki-eh \\"Skazał on w. tym roku pra.c~ 
90 OOO rob~"iniilrom sprowatlronym z Ho
landyi, z Austryi, Rumunii i Węgier. Nie- . 
powiadiai atoli Ostmarkenverein .nic o tem, 
że robotni.cy ci, czemprędzei wracati do 
swych stron rodzinnych, gdi;yż w Prusach 
brak im byto zloteti w10lnośd. 

GełsenJdrchen. Proszą nas o zamie
szczenie następu~ącej notatki: Braciom 
Mill'osiemym z KJru5ztorn w Montaiba.u r 
(Westerwa<łd) wstaJto: nareszde miniiste
ry:a.Jne poZW'Olenie <l10' osiedlenia: się w Gel
seoki rchen, w na~ml.od'szem wielki em mie
ście Westfalii. udzielono. Zakon (Kumctc„ 
ga'Cya) Braci Mi~osiernych z Klasztoru' w 
Mcmtabaur zajmule si~ wi większej czc:ści 
pie~ncw-aniem cliorych, tak .Vv~ szpitalach 

Jak i w dom.och prywatnych. Zakon ten 
mai osady sw-e w Essel\ Oberhausen, Dils
S:!ldoń, Kolonii , łiadamar, Limburg Hochst 
frankfmt. Wiesbaden, Moguncyi, Fuldzie, 
1'!\0n.3sterze, Dorsten. dalej \\ łfołandyii: w 
Herwgenłrusch, łiaarlem, Utrech , Ora
v-enha~en, Amsterdam i Nymwegen. Wt 
\vielu niemieckich miastach porobiono już 
także początki do osie<ilania się. - Jak auż 
wsponmiano, znajduje się klasztor tej Kcm
gregacyi w Montabaur. Tutaj oddano tak
że Braciom Miłosiernym administraicyę 
biskupieg>Q ·k<mwiktu chłopaków, ; na szczc
góln~ejszą uwagę zasluguje no-\vo, przez 
Braci mil.osiemych założony, publiczny za
klad dla pielęgnmv.a:nia· chorych w Mtonta
baur. Pon ieważ klasztor Kongrega:eyi w 
Montabaur i wszystkie G'sa<ly w wielkiej 
mierze bywają od potrzebujących pomocy 
zapeln:iane jak i liczba czlonków za
komt ciągle wzrasta jest jeszcze miejsce 
dla powotanych1, od Duchowief1stwai pole
conych1 mlodych ludzi, którzy się chcą do 
zailmnu tego przylączyć. 

Fulda. W przyszłym r-0ku uptywa 
1150 lait, od'kądl apostól Niemiec, św. Bo
nifacy pon i ós~ śmierć męczeńsiką. Jak 
wia dQmo, znajduje się w; tutejszym tumie 
jego grób. Obchód tej r·ocznicy będzie 
nieza!\\~odnie wspaniały. Wszyscy biskupi 
~Niemiec wezmą ud'ZiaJ. Dzie11 5 czerwca 
jest dniem św. Bonifacego, dla tego tę roi

czn.iicę otJ.chod'zić będą od 4 clio 11 czenvca. 
Obchód zaikończy się więc w Zielone 
S>wiątk ii. Tu w Fuldzie otworzył się już 
komiiJet d'Ja przygotowania1 godnego ob
chodu. 

Metz. Biskup Benizeler wyjeż.d.ża 15. 
b. m. dn Rzymm Wręczy Ojcu św. ailbum 
z podpisami wszystkich księży całej dye
cezyi. 

Wielki Wiedeń. „,Gross-Wien", na,zy
wa się stoik~ Austryi po przyłąc'z.eniui do 
niej samoistnych ·gmill okolicznych. Ohec
inie znowtll powiększył się Wiedeń, gdyż 
tak zwane gmiTiy nad<lfumjskie przyłączą 
się do niegio z wlasnej chęci. Pomiedlz.y 
rowemi gmJn:ami znaaduje się zamożne mia
sto floridscliorf, liczą·ce 36 596 micszkań
có\v1 i 1205 domów. Gdy nowe gminy, }a-
1ro 21 dzielnica1, ·wcielooe będą do Wi1:dlflia, 
obszar 1je!g'-01 wynusić będlzie 27 126 hcl<.ta
rów z lmdnvścią, Jic:ząc~ 1 727 OOO gf&w. 

Char.bin. Z listu naic2.ebirego lelkarza 
oddziafo s.anitarneg-0 w Ch.arbb1ie, dTa Kaź
mierza Orta, podaje .,K.uryer Wars.za:v."Sl<i" 
ciekawy ustęp następujący: 

,.Wcziora1, t. j. dnia 11 paź<l'ziemtka, 
byliśmy z hr. Orlowskim nai posiedzeniu 
8'1,du! chiński~o. Ogromnie intere-su1ąca 
iehwłła. W dziedzińcu olrolonym pa'rtero
wym~ budynkami w czysto chii1skim stylu, 
gtóW!I1y sędizia, otocz10ny mnóstwem urze
dnik6w1 i wojskowych, sprawowal swój 
u rząd z ina~czajną powagą. Pierwszy 
delikwent skazany byl nai dziesięć uderzeń 
ba~usem, które dtoraźnie przed naszemi 
oc:zYmai wykwano. Dwóch i'llnych <:hun
chuzów, którzy w wietkiej bandtzie rozbi
jalu W1 uilroJicy Chet1rbina, mian'O' skazać na 
ści~ie, ale wstrz:vrna1110 się z, \vYrok "'ITt, 

abyi jeszcze zbadać świadków. Po posie
dZenhr byliśmy zaproszeni d:o salonu, gdzie 
spożywaliśmy zakąski ra'Z1'!m z ;dyglfllita1r.z.a
mE cllifiskimi, z których część mówiła p-0 
rosyjsku i po francusku. Jestem z.ach\vy
cony taktem i uprzejmością wyksztalco
nych Chińczyków. Po tej wizycie udaliś
my się do widkąrząd'cy 'Chińskiego w 
Charbinie, w stopn\!u generalskim. Ten 
również U'przejmie nas przyja.f~ czę.stowal 
sz.ampanem i obiecał o<lwied'zić dziś, d'. 12 
paźdz.i~rnika, przed godz. 3, nasz o<ldział 
saiil'itarny. Mam przyrze.cwne za:-znarlo~ 
mienie się z medycyną cl1ifrską i szkołą." 

NowY J<1rk. \Vybór prezydenta '\V 

Ameryce jest dniem wielkiej miOc.zysi:o·śd . . 
Gros-owanie rozpoczy;na się o godzinie 6 
ranroi i trwa przez dzieli ca~y . Urny ustaM 
wione są w różnych l-okalad1, glóv,mie \\ 
trai'fll\.ach i w bud.kach spe.cyallnie na te.n 
cel ustawi'Onych n.a gl6\v1nych ulicach. \V'e
dJe tradycyjnego zwyczaóu kan<lydaci 
nie uchylaj~ się od glosowania, st.iCYją w 
szeregu na n1iejscU; które im przyp.adnie i 
czekają cierpliwie, aż przyjdzie ua nkh ko
lei. Rezultat wyboru znMlY jest z.a:zwy
czad okolo g1odzi'rly 9 '\\riecxorenll.. NmYy 
Jork i inne wiełkie miasta Unii, czynią w 
tej porze wrażenie tłutn{)rW1iska sza.\eńców. 
Wszystkie ulice roją się ocr nieprzejrxainych 
thimów. NaJwiększy ścisk panuje prud 
biurami pism codziennych. Skoro tylko 
wybór zosta>nie ~łoszony i .kapele graiąc 
piŚJlli narodowe. krążą glównemi artec 
ryam1 ruchu, wt.! wszystkich punktaich mia
st.a: ~rają się transparenty z portretem 
zwycięzcy~ którego po®bizne rzucaiió\ t~k
ie s~i. aiparatów pmje·kcy.fnych. 

Rozmaiłości. 
Obraza majestatu w Korei. Japończy

cy, którzy obecnie objęli faktyczne rządy 
w Korei, rnaią :zamiar znieść dotychc~
wą ustawę karmi korea1łską i zaprowadzić 
nawy kondeks, odpowiadają.cy więcej roz
· ądkm ; ludzkiemu. Dotychczas<nva ko
reańska usta'\ł"a karna posiada przedziwne 
przepisy. I tak do pu ·zeza się obrazy ma
jestatu i pcdpada karze 15 lat więzienia 
ten, który. zostawr drzwi niezamkmęte w 
królev.rskim patacu w Seulu. Ale szczy
tem koreaf1skiej mąd rości prawniczej jest 
§ 672, który ma zapobie<lz wszelkim bra
kom ustawy i dosięgnąć każdego ktoby 
się chciał wymknąć z sieci para~rafóvr. 
Ot~§ 672 powiada, że karę 40 kij&w otrzy
mac .mai każdy Koreańczyk, który ,..nie u
ozym tego, co powinie.n byt uczynić". Wo
bec takiego przepisu na nic się nie ·zda naj-
lepszy obrońca. , 

Oslalnie wiadomości. 
B e r 1 i n. W niedzielę odbyło się tu 

wielkie zebranie Polaków, w którem wzię
ło udział okoto 2000 osób. Między innymf 
przemawiał poseł Korfanty. Cho<Wło głó
wnie o protest przeciw wypędzeniu „So
kołów" z miejskich sal gimnastycznych. 
Przyjęto też odpowiednią rez.olucyę. 

B er 1 i n. Szach perski zamierza w 
przyszłym lecie zwiedzić Ostendę i wy„ 
stawę światową w Leodyum. 

Peter s b u r g. Minister spraw we
wnętrznych książę Światopełk-Mirski roz
porządził, aby puszczono na wolność 
wszystkie osoby, które za jego poprzedni
ka Plehwego w drodze administracyjnei 
skazane zostały na więzienie lub wygna
nie'. Podobne wyroki w drodze admini
stracyjnej nie mają w przyszłości być do
zwolone. 

Wesoły kącik. 

Przyzwyczajenie. Pijakowi, choremu 
oo oczy, przepisa,l 1eka1rz, by na nie przy
kladal· sobie wódkę. Po kilku dniach Zia
wi'.a się chory u lekarza, a ten go pyta:i: 
~ No, jakże tam z wasiemi oczamf 

gosp(}darzu? przyk.tadade wódkę? 
- J.ai też. w.ta-śnie przyszedł ·pmsić pa

na koosyliarz.a, żeby mi pan iinne· lekarsnvo 
z.apisah! 

- A to czemiu ? 
- Bo ja, dalibóg, nie mogę wódiki wy-

zej doofość, jak tylko dio: ust, talkie tnl();je 
przyzwyczaj enic. 

- Nie rozumiem mężów~ któr.zy bo
Yą się żony. fa jestem panem domu; wra.
cam, kie'Cly mi s;t: podoba; jaJdam tylko tQ. 
co łubię,, zapraszam przyjaciół na wina, Ile 
razy chcę. 

- To sZczęśliwy z ciebie iczfowiek ! 
- Jak dawn-0 się to dzieje? 
- Odkąd żona· wyijechaila na letnie 

rruieszkaniie. 

Pan: Woi~k i znów bodaj jesteś 
pij.ainy? 

Wojtek: :E, żeby mnie paraliżem nie 
mszył. Proszę Widm. Pana ja: tej opary 
jesz.cze „od ostatniego razu" ani w gębie 
nie mJalf errn. 

Od Redakcyi. 
Panu fł'anciszkowi W. w Heeren. I(o

rcspom:łeocye może każdy nadsyfać ~ za 
to nic pla:cić nie potrtlebu~e. 

Kalendarz. 
Wt :rek, 15 lii:swpad• Leopolda w., (Prl'lehy

fiław). 

Srods, Hl llstoprula.. Ot.Jta&r& Edmunda b., 
(Ilarbn:; fr). 

Sł o ń c e ; w1:1d1odzl, !lllchodzi, 
Jutro~ g. 7 ro. ~o ~· 4. ni. 9 
Pojutrze. g. 7 m: ~ l g. .ł. m. 7 

St a n p o g e dy; W pil\ tek cały dsńe» po.
chmul'no. W 5obotę takie. 

•re r m om et r wskazywał wczoraj 12 w 
południe !) Btopni R. wyiej zerr... 

Nauka wiary i obyczajów 
· koileloła katoliekłego 

wyłożona obszernie, stwierdzona i objaśniona 
rnfoiscami z Pisma św., Ojców Kościoła przy
lda<iami z życia, oraz. przewodnik życia dła ro
dzin chrześciańskich. Egzemplarz oprawny w 

. płótno angielskie, bogato zlocone wyciski 't pu
~elkiem~ · Cena 16. mr„. ~ przes. 16,50 mr. 



~aboze11sfwo polskie. 
Nabo:ieńst .vo polskie w Gelsenkirchen, 

Nowe miasto (Neustadt) w środę dnia 16 
b. m. Kazanie poi kic {) godz. 11 przed 
poł. O<l wtorku aż do czwartku południa 
sposobn0:ść do spowiedzi św. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
pcdaje swym czlorrkom do \Viad_.cmości, iż 
w sobotc zmarła żo·na czfonka ruiszegio toQ
warzystwa 
śp. BRONISŁAW A MOJZY!(IEWICZ 

ur. ttecińska-. 
Pogrzeb odbęd-zie się w śrcdę po poJ. 

o g.od'z. 0 4 z domu chorych w Rcckling
Bmch. Czt{}nkowic winni się stawić w 
cza.pik.ach i ()Znakach towarzyskich. O 
god1Zinlc 3 v,r lokal'u posicdze(1. O liczny 
udzial czlonków1 prosi Zarz~d. 

Panu Bogu wszechmogącemu podo
bało się dnia Hł bm. po południu o g. 
7 po kr6tkicl1, le cz; ciężkich cierpieniach 
naszego na,iukochańszego synka 

Franusia 
po'IYołać do grona swych 'lvybranych. 

Pogrzeb odbędzie siQ 15 bm. rano 
o godz. 8 z domu żałoby w \Vattenschcid 
ulica Bochumska nr. J 50. "\Vszystkim 
krewnym i znajomym podają do wiado
mości w smutku pogrążeni 

rodzice 
Andrzej i Maryunna Olejnic7<ak. 

Baczność Rodacy w Witten i okolicy! 
W nkd!zielę dnfa 20 Nstopadai Qc1będ'zic 

się zebranie po pol. -0 g-0d'z. 4 w lokalu p. 
W. ttenikela, I(re11geI<lanzstr. w celu zalo
~eJli1a1 Tow. gimnast. Szan. Roda:kó'Wl z 
Witten, Annen i olkollcy 01raz dimhów z 
Ca:stropn, Ba1rop i LiHgen<lortmund zaprn
sza s:ę uprZ'elirni~ n.ai to zebranie. Szcz.e
gólnie pożądani są druhowie naczelnicy i 
prezesi, aby się sprawie swą ra<lą przysłu
żyli. Dalei Braciai Rooacy db dzida, sta
rajmy się, by „Sokołowi" byt upewn!.ć. W 
zd·rowem ciele zdrowy duic11. 

Zwołujący. 
~~~~~~~~~~-:--~-:----~-

~ł~·M~)~ffłł*••·~~ 
Towarz. św. Barbary w Gelsenkirchen 

zasyła: szan. cztonkcwi 
p. STANISŁAWOWI fflELEROWICZ~WI 
ora:z: jego dlozgonnej towarzyszice życra 

pannie MARYANNIE PIKUS 
w. dziei1 śluhu dnia 12 li-sto.pada b. r. nai
s1iczersze życzenia„ zdrowi.a:, szczęścia i 
blogostawieństw3! Bożego, a w.1ro.i1cu: wy
krzykujemy: Mloda para nPech żyje! aż 
się gtos po Witten odmie. Zarząd. 

ffff•·H•~-·-~~~:,4. 
jłi*'~ttilłt)!N!tftDP~~ift 

Towarzystwo gimn. „St>kdf' w Dellwig. 
Szan. druhowi zast. naczelnika 
JOZEPOWI WYPl.Jł:WSl(IEMU 

i jeigi0 d;ozlgDrunet tol\va.rzysZ'ce życia 
MARY ANNIE PILAR.ClYK.OWNIE 

za:syla w dzie11. ślwbu. 14 listopada serd!ecz-
111e życzooiai zdrowia, szczęścia, blogosra
wieńs.twa św. 1 wszelkidi p.01myślnośd. 

Cool'em! 
W imieniu gniazda fr. Bogacki, pr. 

~~~mttHłHtOiH!t'ftH~~~mm 

ti~D~~~IHiH~d~ 
Kochanym rrarszym r{)d'Zk."'l(}m 

JÓZEFOWI 
i FRAr;CISZCE POSLEDNIKOM 

w Ueberruhr 
w dntu śrebrne.g() wesela (15 bm.) sklada
my jak najserdeczniejsze życzenia z<l1m
wial, sziczęścia i btogos!aw'ieństwa św. i 
wsze1'kieti pomyślności. Szan. jubilaci 
niech żyją, aż się echo z Ueberruhr a'i! do 
Bestwinia odlbije. Tegio wam· ży.czą wasz 
~ięć z: <::órką i 'rnUilro\\;e 

Tomasz, Anna, Janek, Marynka 
Jakubowscy. 

~~ttf~~}itt1i~ttt~·~~W'~ 

lłłtUBlKWtiOO~~~~ 
Towarzystwo gimn, .,Sokól'· li. 

Wanne·Zachód. 
.zasyła swemu członkowi 

dr. Jano~i Lewandowskiemu 
i pannie w. Holhara 

vr dzień ślubu (dnia 15 listopada) grom· 
kie : Szczęść Boże mło<lcj parze! 

Czołeml \Vydzłał. 

~BtJttfjil!Ht~lłlDmy "ł!Ot:t~ 

~~~~~~~~~~~it~~;;e 
Towarz1stwo św. M chała w Bruchu 
zasyła szanownemu członkowi 

Antoniemu Rynkowi 
eraz jego mo.łżoncc 

Maryannie 
w dzieit srebrnego wesela (14 listopada) 
naj szczersze życzenia zdmwia., szczęścia 
i Błogosławień, twa Bożego. zarazem wy
krzyknjemy ir.zykrotnic: Szano\rni .Jubi
laci niech żyją, niech żyją, niech żyją! 

Z ar~ ą d. 

~~~~~~.~~~~~~~~~ 

11Tielkl włeo polski 
w Langendreer. 

W! sprawie wyborów efo rady gminnej od
będzie się w' śro<lę, dnia 16 listapa<lla ia g. 
S po poł. w saH p. KO'Cha, przyi <lwiorcu. O 
liczny udział Rodaków uprasza 

Szczepan Stańka. 

Wiec w Kasfrop. 
Wiec .,Ziedniaczeni.ai" oubędzie się 'vV 

przyszlą, śro<l•ęi. 16 list. o godz. 05 po pot. 
na s.a:li p. Teodora Sindera w Kastropic. O 
liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawod-Owe pulskieu. 
O ~odz. 2 konferencya mężów zaufa

nia wi tem samem lokalu, w celu uporząd~ 
k()lwania. 'książek okrę1'owych dla Kastrap, 
I(ottenburg, Rauxel L ttabirnghorst. 

Szczęść Boż·e ! Piotr Grzes iak. 

Baczność! 

- :cuwww Zagkf\ł pBJetot na za-

,..ałe po.mitsz-
1111 lił"llDIO. O 2 

bawie Tow. św. Barba

ry w Bochum, w lokalu 

Fischedicl... Ktoby z 

Rodaków przez omyłkę 

za.brał lub kll,by- wie

~zit1.ł kto go z sotą 

wdął. upraszt\m o ła-

pokoi natychmiast do 
wynajęcia. 
R.-Brti.ch, Maricn-

str. nr. 81. 

P~szukujo od 1 gru
dnia. 
2 po.nądne ddew

czyuy. 
Engelha!itdł, 

Baukau p. Herne. Cran
gerstr. p.P. 23. 

, 

skawe uwiadomienie. 

M. Jerzyk, 
Bccbum, Lri;denstr. 4. 

' 

15 do 16 ~ctni.'\ 

dzie•czę 

5 dzłt;lt'czyn 
na wyaokie ~11.sługi i 
dobre mie,jsca. poszukuje 
od zaraz i 1 grudnia. 
NAJWIĘKSZE BIURO 

do prac kuchennych i 
domowych na wiE ś po
szukuje od zaraz 

wskazywani& niiejao 

H. Bierwngen. 
w D~rhn•nd. 

W. Wiebosch, 
Neuenhervveg b. Havlar 

i. w. 
Lutgebrtickatr. nr. 18. 

Gwiazdka nletlalek.o 
l(ażdy, ktoby chciał żonce swej spra„ 

wić n.ciechę, łlHl sposobność zamówić do
brą maszynę do szycia. Od dziś, kto się 

przez „ Wiarusa" zgłosi ltstownie, otrzyma 
7.a gotówkę 15 procent, a na wyp.fatę 5 
procent taniej. Żaden nicmiec tego n:I1: da
Je. Sprzedaję także meble i kołowce. O 
uwziłędnienłe prost 

'\Vale ity _Nowak, 
w Altene59en, Bruckmennstr. 92. 

Historya bibhjna 
dla rodzin chrześciańskich czyli jasne a grunto 
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowego Te
stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Stagra
czyński. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 o
brazków kolorowych zdobi dzielo, które si~ 
sklada z dwóch tomów. (Stary Testament w 
jednym tomie, a Nowy Testament w drugim 
tomie). Cena za 2 tomy oprawne w plótno an· 
gielskie 18 mr., z przes. 18,50 rnr. · 

Wykład Iekcyi i ewang~Jii. 
ksi~dza Gorfiniego, na wszystkie niedziele i 
świt:ta wraz z wynrkaiącą ztąd nauką wiary i 
obyczajów i gruntownem \vyjaśnieniem roku 
kościelnego. Wielka księga o 976 stronacłl, 2 

wielu pięknomi obrazkami, w mocnej oprawie. 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 

Wszę.dzie: Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

,%@'_;._:U 

mian owicie dla nowo -
teńc ',w polecam c.&łko
wite piękne wyprawy. 

O gorli 'fTC poparcie 
mego intere .m !Serdecznie 
upraszam. 

M. Miedzi!\ski 
lllc:rn~, u"ica. N O\"lil. 

Zognry ścienne, Regula
tory i kieszonklwe ze
garld. 'l'ovrary złote, 
jak obrączki, broszki, 
kolczyki, guziki do man
kiet, śpilki, branzoletl<i. 
Lańc&szki rr ę.rikle i dłu
gie damskie,oraz rozmaite 
inne przedmioty, pl)leca 
w nailepszyeh js.luśc\ach 
po bardr:o tanich cenach. 

Eb. Kolłenberg, 
skład zegarów i to \'I ll.

rów złotych, 
Bechum, 

Blficheratr. nr. 37. 
W poblitu placu Fry

<leryi:owekil"go. 

Szanownym Rodakom 
dolecam mój 

skład rzeźnicki 
(poznański """yró b ). 

Boma11 Pani. 
HER NE, Neu$tr. 50. 

Usługa rzetelna. 

ł ·~·-~ ~„ ,.Ji~-~~ -I .., . - , 

1
1·1 ~ 

~ Panu B.ogu 'Vszcchm~gącmnu podobało 
się dnia 13 bm . ' •ieczorem o godz. 9 po 
krótldch lecz cię7.kich cierpienia.eh, opatrzoną 
św. Sa1rnlmcnb1UJi moją najukochańszą 

• 
zonę 

i matkę na~.r.ą po~ ołać do wiec.r.ności. 
PogI"zeb odbqd7ie sjQ w środę rano o ga

d.zinie 2 z do:nu żałoby ul. Dr. Ottostr. \V t<.zystk1rn 
kre~n:m i LnajomJm podaje do wjadomo8ci 
w smut.ku pogrążony rnqż i dzieci. 

Ludwik Stanek. 

Tow. św. W1eława w itnden 
W środę dnia 16 listopada o godzinie pół 

do ł rano odbędzie się pogrzeb .zmarłej 

'· li• 
żony aąszego członka 

Ludwika Stanka. 
Cdcrnkowie zgromn.d.11ić się winni o godz. 

j w lokalu posiedze1i w c.r.n.płrnch i oznakach 
'rownn-y::,twa. O jak najliczniejszy udział u-
prasza .1"..tSr.ząd. 

Ruhrort! 
•mlllrila11D1•E•lillB•fm&11B'l!łlill11Blml1BBłrzt-EJ•l'IGRl1iJll•!llS B1!81BllllimBlllSlll \\' 

Ubrania
1 

Patetoty 1 

najkorzystniej, co do kroju odrobie
nia i trwałości, zakupicie tylko 

u 

Jakóba Rothschilda 
w Ruhrort. 

Wszystkie obrania i paletoty są tylko wedle moich 
wskazówek stósowne dla każdej, wysmukłej czy otyłej fi„ 
gury, z.robione 

&91 3 ;_ jl)q gwarantuję il@ ~!!jHBMMMB 

tedy za beznaganne leżenie. 

Przez rzetelność i dostsrczenie wyłącznie pierwsze„ 
rzędoych fabrykatów oraz 

najlepsze otłrobienie 
zdobyłem sobie wlęk~zą część odbierców z poza miejsca. 
Dla tego pozwalam sobie, wynagrodzić koszta podróży 
tam i z powrotem. 

IX> 
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Bochum, środa 16-go llstopa • 

Wychodzi cod:zitunic % wy)ątkiiro dti noowlą.tec1,nyt:h. 
przetipfata kwaztalna or.. lJOc:tde i u łi3towych wyno!;i 
! mr. t:O fen„ ~} c-d~oszen~em rlo c!om;.! 1 ur. ~2 fen. 
W!arU5 Polski zap1sany lC:rt w ceun1kn rrc:czt(rv: yw 

\'I imię fioże za ~~lar; I Ojczyznę l 
z.~ h~eI ... ty j;.laci .i{; Zł 1iersz ?! t}~ OV.'Y 15 f..,11., n 
Oi!fos:rc:;i3 u.mie~zczou' pr~· .<i invcratami 4V feu. t 
r~ esto og:a~rn 'Jtnr.vmt. re ·at, - Listy do Wiar Pl 

Polskiego" .:.rnlety i::ur.k·>wsć i „cdać w nich dokk 
'' -pud znakiem „t. !}c~nL:.:t." nr. ~?8. r:v ~dr;;~ piszące~o. Reko isów .... :~ nie zwrnc . 

~--- Redukcyn, Dru.karnia Rsi~g~mia :rnajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski"~ Bochum. _...-'l..,.o_ 

Rodzfoe 1mlsc}~ ! U czele dzłecł swe 

~-Owić~ czytać i pisać po polsku! Nic Jest 
p~łakłem, kto vutomstwu swem~ :rn!em
czyć si~ pozwoli I 

w se.minaryach na.uczyclelskich w Polsce 
pod moskalem będzie zaprDWadzony ~ęzyk 

polski. 

Jak do1wszą. ,.Dz. Pozn. ", vydafo mi
nisterstwo ,oświaty ct.o kurotorn warszarw
skicgo -oikregu nank-0\ve:go o<lcv.vę nastG
pującą: 

,.Komitet ·naukowy ministersitw·a o
Ś\\iaty, rozpoznawszy sprawę wprO'\Va
ctzenia wylda<lów jGzyka p·Dl~kiego w' s~
minaiyaich nauczycielskich w;arszawskie!go 
okręgu naukmvegD, jaiki0 prrndmioLlL nm
rn:alnegą, \V 'Z\Viązku z 0'dezwą w tym 
przedmiocie kuratora \YarS'zawskiego o
kręgu narnkowe1go uchwalił: a) ustai1wrn1ić 
wykta<ly języka polskiego ,,, seminaryad1 
siennickiem, łęczyckiem, sole1c1kiem i ję
drzeimvskiem, przez:nacza.jąc 5 Ie.kcyi na 
tydoziefi we wsz.ystkich klasa·ch; b) nie 
wpnowadzać tych wyldad'ów w sem~na·
ryach w \Vyniyśli:nie i Wejwerach, v.· 
pierwszem d'la tego, że tam one są dui pro
wiadwnc pod innem mianem, a w drngiien1 
- że zakład ten przeznacz,ony jest dla mło
dzieży litewskiej, 

W gostyńskonra wickim okręgu odbędą się 
wybory uzupełniające do parlamentu. 

Wyb.ary nzupe.łniającc d·o parlameintu 
w ckręgn g·o·sty6sko-rawickim, w mie_i.sce 
posta Mycielskiego, który manda.1t swój 
z!ożyl, odbędą się. 16 grudnia rb. I(io.rt11i:sa
rzem wyborczym. mianowany: Z'Ostat land-

l
rat Po\Viatu rawkkiego p. Scha'Ck:y, jego 
zastępcą lamidrat p:::nviatu g.ostyńs-kie:g•01 p. 
,tlr. Ludce. , 

Zwycięstwo Pielaków \V okręgu. tym 
kst zu.pelnie z.aipewnione. 

Telegramyll 
B er 1 i n. Na przyszły tydzień wnie

sie rząd pruski do s~mu proJ~ld upaństwo
wienia zakładów tow. akc. „Hibernia" w 
Herne. 

R z y m. W ponit'dzfałek odbył Oj-
ciec św. tainy lrnnsystorz., n.a który)ln na
stąpiła n-0mlnacya kilku biskupów. 

L o ud y n. "Daily Mail" d-0nosi z Ka
nei, że rosyjska flota stanęła tam na kot
wicy i naprawia szkody. 

P o z n a ń. Z r,owodtt l O-letniej rocz
nicy istnien;ia „ostmarlcenferajnu" wysłali 
hakatyści telegram oo Wiłhcl.ma Il, który 
w odpowiedzi życzy ich ,,patryotycznym" 
dążnościom wszelkiego skutku. 

Postaoowiono z rocznych sldad~k U· 

ktworzyć stały fundusz pod nazwą „ostmar
enschatz". 

', J o h a n n e s b u r g. 130 burów uda
ie się do niemieckiej Mryki połud11iowo 
?.a_chodJ11iei, by pomódz niemcom w stłla-
~iu llOwstan!a. 

. -~-----------,---!---- . 

Polacy na obczyźnie. 
Wiec polski w Langendreer 

był się w 1.:biegłą nie-dzie·rę pod prze-
Xldn~ctwem p. St..-:i.i1ki. Omawian-01 irrasze 
łożenie w zabmze prnsldm. taik pod 
'Zględem 11eJig-i-jnym, jako też nar.od1owyrn 
~0n·omkz.nym. Nawolywa:I'lto wiecowni
ow do: wytrwania przy sztandarze n:ar-o
~WYm i katolickim, ct10 organizotwania się 1· 

~ katictym kienmku, aby Y1·spólnemi silami 

wywalczyć przynależne nam prawa i po
leipszyć byt nasz, ma.tery:alny. W tynJi ieeln 
krzewić pmv·i!Jiniśrny cnotę trzeźw;ości 
osz1częc1.ności, poczucie g-0<l'ności namd:o
\\:-e.j i wiarę \Ye wtasne siłY\, boi tylko ua 
sam1opomocy s·ę opier2Łąc, oiStać się zdoła
my. Prz;.?mi<.t'Yilili o tych SfH?.\". .~,_h pp. Jar
cz.yflski. I(ubiak., Brz.eskot, Brejski i inn!. 
P. Kubiak przytoczył ciekawe szczegóły, 
w jaki to sposób Polacy w Oberhausen by
w:ają upoślc<l'zani w kościele, wykaizal stra:
szne krZY\V'dy, jakie nam się dzic(ą w. tym 
względ1zie ze strony wladz ducho-w1:nyd1. 
·wytrwać j/2d'nak musimy w ,na·szych stara
n:'ach, a w końcu słuszne na.sz.e żądani:i. 
J111u1s·zą z,ostać U\\rtzględnfo1ne. 

\·Viec w Barop. 

W ubiegła, niedizielę w pio-lud'nie IQdbyl 
siq na sa1li p. Schnittke przy liicznym ud'zia
Ie Rodakó\Vi wiec ,.Z~ednocz.:;nia zawo-d'o
weg·o1 p:olskicigo". Przewiodniczyl mu mąż 
zaiufania. i delega-t druh Krm\1cz.yk. Prze
\V10d'.niczący Żaigahvszy wiec udzieli głosu 
druhowi Brzeskoto-wj z Bochum, który ,, 
godzirmej mowie uza1s.aJdhi1 potrzebę p-01-
skiej organiz.acyi rob{)tn·icze1j, z.bijając fak
tami falsz.yvJ"e' twierdzenie chrzcśda/1skie
go .,.Gew)::rkferainu" i socyalistyczneigo 
„staregoi Verb.3ll1du". W dyskusy~ zabral 
gfos członek „Zjednoczenia," druh Walen
ty Sikm\''Ski·, zachęcając Rodaików 'd'O gor
li\yc-j <;Jgitacyi. Pan A. Breiski:, redaktor 
.,Wiarusa Polskieg,o" mówi! o patrzebie 
taryfyi ZJ.robkow·ej dla1 wszystkich robot
ników·, wykazując korzyści, jaikie przynosi 
taryfa zarobkowa, jaka ·i·uż -dziś jest z.aipro
wadzoina w niektórych za\\':O<iach. Nad 
sprawą tą wywiązała się dys1msya1, w któ
rej jesz.cze d\ruhowie Roszak i Brzeskot 
przem.~nviali. Na mężów zaufa1: i 1 ohrarno 
d'ruhÓfw: Stanistaw~1 Szafrana, ul. Karlstr. 
12 i1 Feliksa Dostatnieg--0, ul. Milhlensiras.s~ 
25e. Druhom naisz.ej organizaieyi robotni
-czeó w Iiombrnch-Bar·opi „Szczęść Boże!" 

Druh. 

Upośledzenie ~dańskich Polaków 
w opiece duc-howneja 
W Gdańskw mieszka wniaj'm!l1iej 6,000 

Polaków' katolików. Liczba spowia<laią
cych się trn Wielkanoc po- polsku wynosi 
ja'k stwi,er<l·zmno, 2 tysiące. - I cóż czynl 
się dla nich w kośdele? 

Ocrpowied1ź na to za:pytaij1ic zniaiiduje
my w ostatnim numerze ,,Pielgrzyma·", 
który taik pisze: 

Dla: Pofaków czyni się coś w Gdańsku. 
PiocLclbnie nawet oo niedziel'ę kazania pol
s'kie mają! Pomówmy więc o tej ich op·ie
ce {h1chowne,i. 

Lwia1 -czę;ść tej opieki dokonuje s:ę w 
foościele św. Miko/aja". I<Fźmyż w~ęc diO 
św. Miikoliaiai na ,,p.olskie" naboże11stwo, o 
ósmej .gio·dzinie w niedziele i świQta·. Przy
chodzimy. Kościót obszerny, trzynaw10-
wy, gotycki.. odnmvi{)ny utartym pruskim 
spos-ohem, ożywiony jest wielu starymi. ot
tarzam1i, w śre-d'niei za.ś naiwie wysoikiemi 
lawtka:mi. Ternz. o 8 ~ocfzinie wi<la-ć la•wki 
zajęte wiernymi. Nadto kilkai set ludu sto
jąco czeka nia księd'za, który ma wyjść zt: 
mszą św. Otóż tuż i zapalają na głównym 
oHa;rzu dwie świeczki, potem dzwonek s=c 
odzywa i ksią<lz prnboszcz Schar111er "Y
·chodzi z zakrystyi z cichą mszą św. Na 
icłtórze zabrzmialy orgainy - 1grają długQ, 
potem slyszeć jakieś głosiki stabc i 11ic
wpraiw1nc. To dl\vóch czy trze'Ch' chl\olpia
szków nuci pieśf1 niemiecką. Pieśń whót
cc milknie, po·tem znów drugie g-rnnlc. Tak 
p-O\\ntarza siQ kilka rnzy i Msza Ś\Vię
ta skmkzainv. Niemiecka modlitwa, 

niemiecka ewangielia, niemieckie 1ogloszc
nia. P.ofrm udzielana bywa I(onrwnia św. 

Teraz wida:6 księd7a inne.go, jak idzie 
wygłosić polskie kazanie. Dla Po·l'a
kó v bowiem nigdy ż~d:.?1i z księży probQ
szczów k.aza:nia nie p:nv ie, tylko księża wi
ka1ryusze od czterech gdańskch parafii na 
odmiainę kazania te mie\\-aJą. - Podczas, 
gdy: ksiądz wikary idzie z kazaniem, na
raz kościół rozbrzmie\va pieśnią potężną. 
Polakom bo\\ iem w:onno przed! kaz'.llfliem 
odśpiewać jedną lub \Y:ęcc.j Z\\"rotek pol
skiej pieśni. Jeżeli chcą, aby im wt-0rn'.Ya
Jy organy, muszą za to osobno plaicić. Za
krystyanowi. który p8dczas mszy Ś\V. cho
d.'zi po kościele, da1!ą Polacy spme datki. 

• Podczas pie1śni l}Ol'skiei, dak:j p8d'czas 
polskie~ ewangelii i początku kazania pol
skiego z·nacz11a czQść wic-rnych opuszcu 
k.o3ciót To Niemcy którzy byli 111a mszy 
i u komunii ś\\·., idą d·o d.10rnów1. Ta1kżi; li
czni P•olacy, słudzy, sprz.eda·',v'acze i sprze
davl'aczki spieszą do obowiązków·. Lecz 
Z'l1a-czna \\ iększość wszystkich obecnych 
powstaje \V kościele i pilnie stucha kaza
nia. Tych·, co po·zostają eto, iwr1ca· kaeania, 
bywa 300-600. Po kaza1nin ·mów Polacy 
śp;ew3[ą jedną lub \Yięcej zwrotek polskiej 
pieśni. Spiewcc albo icaly lud, albo kółko 
śpie,vackie ,.Je<l'niości". Polacy mają bo
wiem \\Tale dobry chór, m~mo że im tak 
mafo1 wolnn śpie\rn6. Potem kościół pręcl
tko ·się Qpróżnia. 

Tak by1\va ·u św . .1\·1ikołaja o 8 godz. co 
nicd'.zielc i święto. Nawet w: mjwiększe 
świętai, zawsze ·11a tern „polskiem naboż.el1-
stwie" u św. Mikolada1 spotkasz mve dwie 
świecz1ki na' 1ottarzu. cichą mszQ św. i owe 
iniep{)lk:iźne gł-osiki niemieckich chl1opiąt. - -
Coś siedm rnzy w mku ka.zank. polski.:! 
wyglaszanc Jest w kościele św. Józefa -
po . sumie, oczyWiście niem~eckiej; w; te 
święta u św. Mikolaia kaza111ia pnlskieigo 
nie ma. W Boże Ciało u św;, Józefa w po
d1toict1z.ie ·dio1 dwóch stacyi śpiewai się po pol
sku. Na tem koniec! -

Każcfy przyznać powinien, że t·o trochę 
mało na1 cztery parafie i pięć kościołów w 
Gdal1sku, gdzie jest Polaków okolo 5000, 
za malla nia prze.szt-o 2000 komunikfl!ntów 
spowiada;jących się po p·olsku, za mało, 
-choćby na tych 5 do 6 set Polaków., ki.órzy 
;chiod'zą na „polskie naiho'iefl.stwa" dio św. 
Mik1olaija. o 8-m~j 'Zrall1a. 

Nasz lud p-0lski lubi śpiew reHgil:1n.y na
miętnie. Spiew duszę rozgrzewai, wiarę 
uprzyjem1nia i1 pnglębi.a. Spiew przez ko
ściół jaikio uzupelnienie i silna p•o<ipora na
bożei1st'w.a przez wszystkie wieki pielęgnQ
\\t,any i :używamy byt i je'St. Spiew jest 
wpływem serca, więc jeszcze więcej, niż 
ka.zaini-c, 1p0rwirl!i.en1 brzmieć dźwiękami, do 
których serce i ucho przywyklo w domu 
mdz:iców, a; więc \V języ'ku ojczystym. -
Czemu Pola:lwm gdar1skim o<limawiai się tej 
istotnej części opieki' d11chmrned i religij
ne.go nabożeństwa?! ba, czemu? Tem py
taniem namęczyli się Polacy gdal1s.cy, 
dyecc-zya polska <luż.o. 

Opowied.z111iy więc wbie dzieje pol
skich priośb i staraf1 o icn śpiew polski w 
Gclail'sku. 

Wskutek docl10<lzc11 statystyczinych 
inż ks. biskup R.edrn2r 1rn prośbę Polak:Ó'\\. 
na!kazal co nie<lzic1G i Ś\\·ięto p-:>lskie kaza.
nia. Ks. pmboszcz Si:lwrmer op-ad się te
mu - do Rzymu się udal, lecz nk nie do
kazal. $pie\vu jednak polskiego zaprOWi
d'zić uie chciai/. Wtenczas ks. biskup Red
ner deputacyi polskień, którn udała sh~ do 
niego ze skar&ą i pr-ośbą o śpiew, oświa<l
iezyl, że jeżeli kazanla. co niedzielę nakazal, 
~o i śpie'\\1 polski mleć chcial. Niestety, 
ks. bislrnp Redncr wkrótce umar!. \Yi.ęc Po
lacy dotą{l swoje polskie nabożeirst\\"a ma-

ją ciągle przy d'wóch śwlcczka1..:h ·k\vilt:
niu niemieckich chlopiaszków. 

Na.stal naiprzcw. ks. biskup dr. Roscn
treter. Polacy gd·ar1scy udali się <ii8 ni r10 

śląc nową depu tacjrę do· Pelplina ro~k~ 
1902, d\va lata temu. I(s. bi1skup odpowie
dzi nie dal żadnej, tylko tyle zaznaczy!, że 
ks. proh:Jszcz Scharmer pcwiaqa, że na 
nahożef1stwie u św. Miko~::i.da bywa więcej 
Nieirncó\v, n!ż Polaków i że G'i'l (ks. biskup) 
Jeszcze tę spraw·ę zbada. Miesiące miialy. 
Wtedy Polacy p.oslali nai,iprzew. ks. bisku
PO\\ i nowe z„=stawier11:e z \\ ielu niedziel i 
Śv.iąt Ua dm\·ód, że na naOOŻCI!St\Yic bywa 
więcej Po1akó.w, n:ż Niemców. Licz.ono 
tam tych, którzy aż do ko11ca kazania pol
skiego ~oz.ostają \V k0·Ścielc~ jako P 1olakó\v, 
resztę hczo1w iak-0 Nicmcó\\";' Nadt·o d'o
da.Ji Polacy w p'.śmic swem, że zamierzają 
przybyć db Pelplina pn od'powiedź ·ostate
cz:ną. \Vtenczas zamvażonio, że podlcziis 
Mszy Ś\V. u św„ Mikoiaja kilku Niemców 
gdańskich chodzito po kościele i zaglądało 
mo<llącym się w książki. Już chciclu Bola
cy po kilkomiesięcZ'nern czekaniu po1lechać 
P~ o~vą ostateczną odpowiedź, aż tu oo'Ś w 
1111cs1ąc pio swem zapiowie<l:zeniu odbiera 
j~en z panów, p. dr. W. krótki list od' ks. 
biskupa. Ks. bis.kurp każe PIO\Yie<lzicć ,p.a
nom do depnta·cyi należącym, a'by nie 
~rzybY'\~ali, bn on (ks. biskup) piśmienną 
1m na<l.esl~ odpow~ect·ź. - Na tę piśmienną 
odlp0w1edz czekali Połaicy gdańscy nada
remnie. Minęło przeszło póltora mku o 
o<Ppo\Yied'zi a1111i sly:chu. ' 

Lecz ks. biskupO'\\'i przypadlo Jechać 
z wi1z.y.tą do Gdańska w październiku' ~.;;igo, 
roku. Więc P·ofacy 17-go z. m. złożyli mu 
~amże. ·s:vój hołd, zarazem zanosząc skarg<,; 
ze ·ks.1~za r.mooszcz-owie znów nic che~ 

- polsk1eJ ~dz1e1ać nauki <lziecfom do św. Sa
kramentoW'. Oczy\Yiście po.nowm też swe 
prośby o śp:ew polski. Co ks. b'.1.skup na 
to? Orzec raczyl, że ks. proboszcz Schar
mer dloniósf mu, że P-0lak6w bywa na na
hożei1~twic nmieij, niż Niemców; wi:ęc on 
(ks. bis.kup)) polskiego śpic\VU nakazać nie 
może. 

Rzecz więc sta1nęla na tem
1 
że ks. bf-· 

skup '\V' 1og61e raczyt zwrócić U\Vagę tyko 
'Il~ to„ k:o~o bywa \\ięccj na tem (jaJk d!otąd 
111em1e~k1em) _n~bożeństwie, Polaków, czy 
N~eimc~r - 1 ze \V tei 'sprawie stalie sie 
m1arodaJnym ks. ·pnoboszcz. Schanncr. Ta
ką to jeLSt historya tych starań PolatkOw. 
katolików .gdiafiskich o śpiew polski czy![ 
o „polskie naoożer]stwa". ' 

. Polacy .w Odań.sku w star.a11iach sw<yc11 
me ustaną 1 sluszme p()wołują się na niem
e~ wkatolikó:v w stmnach czysto polskich. 
!"ier:icy ~m1 DŚ\viackzyli, że wszystkie 
ich zyczerna spełnione i nie mają się na co 
skarżyć. 

O religijnem i moralnem wy„" 
cho waniu dzieci. 

Mowa p. Maryi Palędzkiej wygłos.zona 
na wiecu kobiet w Poznaniu 30 z. m. 

„Lecz narodu duch z-atruty, 
to dopiero bólów ból! 

(Krasiński). 
Nieprzyj<iJciel srogo ciśnit. nas ku zie

mi i z piersi nieszczęśliwego narodu re
sztę życia pije. 

Lecz nie dość na tern, on się.ga aż na 
d~o sumie11 naszych - prundrnoe w głę
bi serca naszego. 

Chcą wydrzeć nam wiarę: 
,.Przemoc co nas gnębi 
,,Wie to dobrze, zbyt ~zunma 
„że g-dy serce nam \vyziębi ' 

:. Z u·czu.: naszych bę<lzie trumna. 
\\'1edtzą ci, którzy wlactze mają nad 



t1ami. że Ojczyznc ·rn.sza wiaq, rel"~.itt ~ta
la i kw'itła, że póki święte pra\\'a' Boże 
~~ narod1zie naszym czczone są i widbione 
- ·naród nasz żyć musi i zgmą.ć nie może. 

We w·szystkich szkotach - tak ele
mentarnych, jak wyższych, w męskich gi
nm.azyach i żeńskich pens.yooatach. gdzie
kolwiek dzieci w ro:zum!eniu inspektnrów 
i nauczycieli umialy nicc:o po niemiecku, 
k':apr.owadzon1a- naukę religii '\V tymże ię
,zyku. 

Napróżn-0· prctest-0wa·no przeci\v tak 
strasznemu pra\vu iamiącemu wszy1stkie 
,traktaty, wszelkie zagwarantowania 1 któ
rem'i nas ta·k ho}nie ongi ludzon·o - 11a

próżno na wil:;cu kobiecym przed czterema 
łaty po-dipisano i -wystano '°<lezwę dio Izby 
.poselskiej z prośbą o przywrócenie chx 
tylko przy naiuce religii, języka; polskiego 
- silmtc-k ten byt jedynie, że prawo to ob-
-0strzoI1.10 i ·ro2szerzvmo. 

I otóż skazane niel:ako zostaly dzieci 
1nasze na to, a·by mało \Yiedzieć o Bogu, by 
rośćł ja:k dzikie krzew'iny w nieświa<l.omoś
ci1 wiary świ~tej, bo zakazano im uczyć 
Jej się w: języku ctlczystym, W1 języ:ku, w 
którym jedynie rrocąć i 1xxznać ią mogą. 

Nie zdajemy s-0bic dlość sprawy, jak 
·wiełkie gmzi przez to niebezpieczeł1stwo 
<lziecilom naszym , narodl0iwi naszemu. 
Dzieci wzrastają bez wiary, nie znając <lio
'brze Boga, ni Jego przykaz.1ń" nie znając, 
co diobre lub ·zl'e, jakiż to dGbry maiteryal, 
jak żyzne pole dla S-Oicyalizmu11 d'lia \vszyst
kich zlych instynktÓIW a1 nawet zbrodrni ! 

Podwaliną każd'ego wychowania musi 
być religia, ijeżeli to wychowanie dlcibre ma 
1\Y.ydać mV10ce. Religia.i tfomaczy cel ży
cia, rozjaśnia: niejedną c'icmną dolę, koi 
•niejedno gt..ębtQlkie cierpienie - przez nią 
zagad;nieinia życiowe li01gicrnie się rozwię
zuńą. a bez niej wszystko chaio·sem. 

Żadne wychowani·e nie tylko ·obyć ·się 
•nie moiże bez religii, lecz religia najwa
.żniejsz.ym czynnikiem wychowania by6 
musi, brofJ. Boże dodatkiem. 

Boga, Stwórcy n'a ·drugim planie sta
wiać nic możnai, 11auka o Nitn p0winna: i 
n1usi być osią, duszą, calej pracy wycho~ 
wawiczeli. 

Po1wie. niejedem, że księżom1 wolllld w 
języku polskim przysJX)scrbiać do pierw~
~zej spowiedzi' i Komunii świętej - pra
\vldai, lJecZ' dłziecko najpręd.Zej w1 11-tym lub 

· 12-tym roku życia nau'kę tę roz.poczyma, 
częst\Q\ znaczin1e później, a d10 te.goi 1czasu 
skazane jest na nieświadomość w r.zecz:aich 
wiairy. i moralności, podczas ki:e.diy świat 
i otoczenie bierze na siebie ksz.talcenie' gQ 
w 1 wszełki1ch innych kwestyach, które u-

. myst dziecięcy, nie'. madący żad'nej od1por
n1~d w znajiomości Boga, krzywią zupet-
11ie. 

Oprócz te:go, czyż jeden kaptan §est w 
sta11ie ikiFkadziesiąt d~ied 1należ.ycie przy
spoSiObićt jeżeli mu przyjd!zJ1e uczyć je na
wet pacierza, nawe.t pierwszych prawd 
'.\V'iairy? ! 

Jest rzeczą wprost nieµodobną, aby w 
fakichi \V'arookach kaptan z:adąl się tak du
szą ka.ż<l!ego <llziecka-1 jak l(ośció~, jak spo·
foczeństwo tego pragnie - to feż, aby za
.ra<llzić potrzebie tei ta1k pilneij., na1pilni'ciSize:j, 
trzeba.i kapta1ncirn pomocników, a pomo!cni
kami tymi my być musimy! 

Nctrołd'y nieszczęśhwe, to iak okręty 
burzą miotane, których zbawieniem jest 
ipo.rt bezpieczny - dfa nias tą spokojną 
przystanią, tern źróqlem sily i dzielnQści, 
pimvinien być nasz. dom rodzinny i' \VISpói

czutJące serce kobiety-Polki. 
O.dy po walka,ch ~ trudiach dnia vt <lo- · 

mu jest ukojenie, na<liziejai lepszej prz.y
sztoścq, pQciecha w teraźni·eiszości, wów
·cz.as śmiało można stawić cz1o.l10 napcrowi 
w .rogów s.taiczać :Zi'.vycięzko walki z nap:ly
wiaf ącą falą zniechęcenia• i zobojętnienia. 
W rękw zatem 'każdej PolkD prz,yszl·oś.ć od
·czyzny, przyszl·ość dzieci naszych, i\\'1 iei 
ręku wartość moralna narodu - i to nle 
je.ist frazes, ale prawda, którą my zroou
mieć ł p:YWinniśmy i musi'my ! 

h'zfi<ola nie d1aije wiary, nie :daje religii 
naszym dzk~dom, my kobiety dać im ją 
musimy! 

l(aż-ct:J: matka stać się musi nauayiciel
ką swego dlzir-ckai, gdzie matki nie ma, za
stąpić ją musi o1cie-j ]ub kto inny, i uczyć 
pacierza, uczyć przyka·zań. , mifości Boga, 
ojczyzny, wspól'braci, rozbuctzać w dz.ie
cku -nabożeństwo do Najświętsz.ej Maryi 
Parn1ry, dl() której rzeW1na a serdeczna po
bożność prawdziwą je'S.t w: .życiu ta!rczą, 
obronną, p:::;dechą - uczyć <lzieci wszyst
kiego co umiorailniai, uiszlachetnia, zbliża do· 
nieb.a. 

Dziecko - to Boże 'Ziarnko, w które 
Bóg wl'ożył myśl S\Vl(l,ią z góry mu nakre
ślając rozwój i pain' - to dusza tchnieniem 

St\\·ór:y z nicoś-=i \\ yprowadzona -- :~ 
myśl wszysi.'kie kobiety rmvinny zrozu
mieć t wedlug niej postępo'\vać. I już na 
najmniejsze dziatki zwraca..5 musimy uwa
gę t-:m więcc1. że wiemy;, że i nad temi 
\Vszcchwladna roztacza się opieka. I w 
mieście naszem i w mia.steczkach na pro
wincyi pozakładano ochronki W 1 duchu nie 
tylko niemieckitrn, ale protestanckim. i tam 
dot1d już 3----4 lei.nie dzieci przyciągalią za 
pomocą lakcci i innych przynęt. - Dla 
starszych, już szkolnych dzieci, są ta&{ zw. 
fiick- und1 Spielstund;~n, •które tak samo 
niemczą dzieci polskie, jr.k i pacz<l, ich d•u
szyczki. 

Niestety dużo jest faktch matek P.olek, 
kMrc z chęcią i dobrmrnlnie posyłają tam 
S\YC dzieci a1 U.omaczą się tem

1 
że dzieciom 

tam wesoło·, lub, ż·e to nie szkodZi,. iż po 
niemiecku za\vczasu się wyu•czą, bo mu 
potem w szkole iah\'iej pójd•zie. 

Pra\v!d:a. że zna}omość nicmicckiogo 
~ęzyka w dzisiejszych \\ arunka1ch u est dła 
llas konieczną, lecz matki PoPk'i t cz.yż nie 
pojmujecie tego, że jeżeli d'ziedę w'a1szc 
maJ.e nic umiejące jeszcze dobrze mól\vić 
\\ fasnym językiem, równocześnie nieomal 
7J rodzinną !TI();v.,'ą uczy s:ę cud1ziei, oskibia 
się w nim milość do ji;zyka praojców, a 
sk<no jeszcze i· piosenek obcych się \VY
u.iczy, bo śpiew w wych().waniu gra u1 Niem. 
ców' wiel1ką wlę, śpic\vi:1ć je będzie i w 
d(}llm~ . 1od niego· Thaiuczy się r.:::i<l!ze!1stwoi -
·wsz.ak dzi-eci taik śpie\rnć h.Lb'ią 1 a po pol
sku <11ikt ich nie uczy. 

Ochrom·<i' - nam, którzy za'\vsze i 
wszędzie na1 wyjątkoiwych jesteśmy pra
Wl(ł]ch, wlQ.ln·G nam zaJkladać tylko takie, w 
których j:::C{ w czysto· niernie·ckich - v.;y
idaidowym i panuyącym jeist niemie'Cki ję
zyk .Musimy \~dęc same zająć s'.ę iu:ż. ma
kmi diziećmi i strzediz ie odi złych ,,·ipJy
wów1 jak ciCU zairazy. 

Octyby rodzke, Dnb ci, którzy ich za
stępu-ją, pilnie strzegli swe d'.zieci oo złych 
wlpfY\\nów - niewątpli\vie sza.Ja zlegiQI na 
świe.cie lekką by s·ię staila, a spioleczeństwo 
znacznie by się um{}rah1ilo. - Nie ma aoo
wiąz:kw, nie ma zadania~ ·któreby więcej 
potrzebowa:to roztropności_ , niż wychowa
nie dziecka, ani też nie może być n·iesprn
wied!Lwt>ści większej niaid tę, jaiką się dtzic
cku· wyrząd'z.a zlem wychowaniem - cóż 
powiiect:zieć o krzywd'Zie, jaką się wyrzą
dza. 1spo1'e.'Czez1sh'm i baj.owi! 

To też nie ma ·oo·ść slów. naigari1y dla 
tych matek Polek, które na'1eżą dlo. sfer in
teligencyj - oo nie <llosyć mając pognębie
nia W' szkole, nie dosyć m~jąc, że narctlb
Vi'10ŚĆ na1sza na każdym kroku jiest poniro
n:ai - ood'a}ą dlomo,we \Vychowanie siwych 
dzieci 1cml:zmiemikom - Angielkom, Fran
cuzkom, nawet Niemlmm, których wi dJo
dartku1 n•ikt nie ZL'la. O t-0, jaki w;płyiw: ko
biety te na pawierzone Siobic <l1zied wy
wrzeć miog-ą, jak~e są ich wi·erz.enia·, poglą
dy, zasady, nawet stopień '\Vyksztakenia, 
nie pytai nikt1 wysta·rcza, że ipl}'1nni1e mówią 
dainym1 dęzy1'K'iem. 

Niewinność dzicckai to kamiel1 węgiel
ny przyszlej moral'l11ośd czt.ow~ekai. Dzie
cko przyzwyczajone do dobrego. ma już 
niej.al'{{)' utorow<l!ną d'rogę ·dlo naibycia mą
drości i cnót w cza1sie., gdy z,e zrozum:l~
niem praic·ov.riai6 będ'tie mogto nad ich na
byciem. 

Dobremi bylyby nasze dzieci< g--dyby
śm}'1 5e wychowywać nmieM - l;dybyś
my zaiwsze mieli nai pamięd, że dz.ieci nie 
są zaba\v1k:ą lecz przyszlyi.ni obyw.atefami, 
przyszłą chwaJą 1uh haf1bą naric<lu. 
Gdyby matki Polki lepiej wycho\vywaly 
dz.leci S\Voie, nie mielibyśmy tJk Ecznych 
zastep&w \V}'rodnych synmv r córnk1 oi
czywy, owych ws.zystkfch sprzeda'\viczy
kó:w, karciarzy, agentó1w kolo'niz.3}cyi, ai ty
siące piolskiego ludui nie potrzebow:allo·by 
szrukać chleba n2.. obczyźnie. 

Mówmy duż;o przy dzieciach i Z' dzie
ćmi o Boigw, 10· nieszczęśli\Vej r.aszej ojczy
źnie, o OOO:\V'iązka:ch w'Z,ględ'.9m St\vórcy, 
wzgl'ęd1em kraju n21sz.ego i bLźnich i bądź
my przekonani, że takie rozmQ\VY będą na
sienii~m;. któir.e na:jobfitsze plony wyda. 

Niezna501111ość rel iJgii straszna jest \V 

swych skut!kaich. Ileż to dziewcząt idizie 
na marne dla tego, że nie um!etą, rezróż1nić 
doibr.;go odi zleg0. . Bez skruputu prz:yi
muią służbę u innowierców, nieraiz. <l.:Ja1 te
go, aby im nikt o Miszy św., o· Sakramen
tach n.ie przypomina't - Lecz tu, oprócz 
riodziców, którzy zaniedbali ctać cónkorn 
cłtrześciańskie, katolickie, polskie '\vycho
w:e.inic., winni, są <lużo 1chleoo'd!av?'cy - o
czywiście ;chle.bodaWJCy' Polacy. - Ob-0-
wiąze<k nasz: względem Ojczyzny niie koń
czyi się nai tem, że uczyć będ!ziemv dtzieci 
religii i morailnośd, musimy zwracać na' to 
UV.i'1(łlgę i wizględem slug naszych i w sercu 

naszem slt:ta, wiele będąc :·i;':szą wyh:dał 
ceniem od nas, powinna, jako dzieck-0„ zna~ 
kść część swoćą. Obowiązkiem iest na
szym przekonać się czy dzie\\·czyny,, któ
re są w służbie nasze.i wiedzą też coś.kol
wiC'k 'O Bogu., czy znają \Vfarę tak, aby 
Spe~nianic jej OOOWiązkó\V nie bylo tyi'h."'O 
czcL::ą formutką, czy rna1Ją prZY\Viązanie do 
religii i ojczyste~ mowy. Jeśli im to ws.zy
stGm ooce, inusimy nauczyć je, wpajać w 
nie d·o-bre zasady, a 11rzed1e\v~szystkimn 
wtasnem postępio\rnniem d·:Jbry im dawać 
przykfad. Dostarcza1'.my s;użb[c naszej <l:O
brych książek dlO ·czytania, a z!e odsuwaj
.my c.d nich. Pewien HICZ\J'I1Y ka.plan urtrzy
rnuje, że czytani!~ dobrych dziel , dobrych 
książek, \11Jlywem dbdatnim, jaf.d na.· duszę 
\\'ywiera, jest prawie jakby ósmym sakra
mentem~ Z te.go wynika, że czytanie 
zlych 1 płc·::hych książek, jest ro<llzadem 
świętckrndlztv.· ai vtzględcm duszy - a: zle 
ksiązki to rak który toczy nasze spol'cczeil.
st\\101. - Ileż to gazet, brnsz.ur, ks'ąiek so
cyalistycznych, krą;ży pomiędzy lud'errn, ile 
iest zlych <książek do nabożel1stwa p;sa-
1n:yich p10 :i;vlsku lecz w dwchu niemieckhn, 
-częstJOI anLkatolickim. Rovnoszą je kolpor
terzy po wsiach i, miasteczkach i za t:inie 
p!eniąd'ze wdskat:ą ]udowi tę truciznę. 
Ksią,żki te czytają \~"szyscy nie wylącz2uąc 
dzieci, i::id zwvlna do serca sączy i O\\„O-C 

zatruty wyd'ai·e. 
I nJJ literaturę dziecięcą zbyt mało 

zwracamy u'\va1gi. Gdy książ:ka nap::sana 
d'la dzieci, matka nie wnika \V' jej treść ni 
ducha;, lecz <l'aje ją dzieciom db czytania 
bez. '\\.'lSZystkiego ! - a ile.ż jest zlych ksią
żek \\tlaŁśnie pomiędzy temi. Są nieraz. ten
der1cyjtnie \V falszywym 'duchu pisane d'ziel
ika, by spaczyć mfode serca, by za:zruaja~ 
miać niewinne a wrailiwe istotki z tern co 
brudne, rozniecić w nich 1niedobrc plomie
nje. l'l1lne znowu książki niby to w dlu:chu 
religijnym pisane, bo traktują o Chrystusie, 
o świętych, ten mają celi, by ducha relfgii 
o'sfabić i wyniszczyć w d!zieciach już, by 
oct <lzied rnzpocząć dlzielo zniszczenia. 

Odi zlych książek strzed'z d'zjie.ci nasze 
to nasz obOf\viązek tak ważny, iak uczyć je 
pacierza, oid ztych książek strze<lz spole
czeństwo naisu, to obowiązek jeden z: n:aJ. 
świętszych. W zamiian staorać się mamy i 
musimy o tdiobre wydatwnictw~, di::> do
brych książek wyrabfać zami'lowanie w 
dzieciach naszych i· VI'; \Vszystkich tych, 
na< których wplyw. W}T'N"rzeć możemy. 

MówiHśmy wyżej, że \V. szkoJach nie
mieckilch jednym z najwa.żnidl!SZYCh czytt1~ 
nrik&\.vt wychowania1 jest śµiew. Spiew ·nce
·przepartym m'okiem działa naJ dlzieci, wi·ęc 
nie umieiąc śp:e'\Va.Ć Po pals'ku, śpiewają 
po niemiecku. I nai ulicach miast i ttta <llro
igachi wk}Sek rozle1gają się melo'Ctye o a.b
cych nam dhviękach - ai my oo nai to? -
,czyż pocz;wolilmy by tak da1Iei się dizialo? -
nie, po ty,siąc razy nie! - Wszak śp~ew 
ma u nas nie tylko artystyczne:, ale i ;naro
dkrwe Z'Jlaczenie. Pieśni reLigiine i narn
dowe wywierają, na nasze polsku:; spiole
C'Zcf1shvo wiplyw po,krzepiaiący, piod'DIQ.SZą 
na dU'Chu, .dodają otuchy, OŻY\Viają wiarę 
w przyszfośó, pobudzają dr:::> męstwa -i1 i\VY

trwafości. 
\V szak już wieszcz nasz. Ad:::„m Mickie

wicz. widziat w pieśni zbawi'enie narn.d'u. 
Zai jetj pomocą zaprag.nąl stworzyć ~ .naród 
jak p'.eśń" - łd'eal la<l:u·, symetryi1, po-rząd
ku. W pi ·eśni. widzi 0111 pośrednicz1kę po
między ptzeszlośdą, teraźniojszością a 
przys:ilością, - przez pilcśńi, prze:szloś.ć ta 
milsza tak droga i świętai - tem ·glębieIT w 
sercach się naszych rzeźbi. 

Potężną bwnią jest pieśń , zawfadinijmy 
nią i ni·ech o~arnie wszystki~ warstwy na
mdtL - Za-cmijmy znmvu od dzied i wcz
my je pięk111ych i rzewnych pieśni oo.szych. 

Czyż dziś jeszcze nic: \Vzmsz3.I się ser
ce nasze na• wspomnienie owych chwil 
gdyśmy jaiko dzieci maleńkie obJ'k 1goreią
cer chornki śpiewali: 

„W żł'obie leży, któż p:;bieży kolend:o
\Vać mialemu'". -

Ta.~ic ·w\spomnienia poziostają na cale 
życie i p'.ęimo nkizatarte. wyciskają na1 du
szy, - a! Jd0i choć tmchę bliżej zna lud 
naisz,. ten \Vie, że ci kt6rzy idą w świat da
M~ki na1 robotę .a ni-osą z. sobą, wpojoną w 
<Dz. i1e·cięctwie milość <lo książki i db pieśni 
poliskiej 'Ci nie zmarniedą. - Pracuuą szc'Ze
rzei, pilnie a myślą przewiod1nią jest im po
v,nrót do kraju: i wykupienie mafogo bodaj 
kaiwalka ziemi na wlasność. -

Niech więc lak dawnymi czasy <llu6ie 
wf.eczmy zimowe gromad'ząi rodzinę, cze
ladkę, przyjadól, niech rmbrzmiewa pieśń 
roidZimą: w chatach naszych jak w pala
cacłn, niech zamiast próinyich rozmów; tak 
często bHiniemw szkodzących! na1 staiwie 
i dobrem imieuiu, ksztatci się umysł nasz i 

serce, a p;zedewszystkiem :rrny~l i serce 
dzieci naszych, ukochaną naszą Pii::ś1i; 
polską. - Niech śpiev.rają l(rakowia!ki, I<.u. 
jawiaki nasze. Radtość ogarnia duszę, gdv 
rozlei?:a się w10kofo dźwięk tych cudnych 
ech z Łąk i pól -0~-czystych - i żywiej 1 
silniej serce bije, a nam ooraz goręcej bi. 
jących serc trzeba! Dawne tradycyjne 0• 

byczaje coraz więce\i idą w zapo-mnienit 
Judzie \vystudzeni wszechświatowością za. 
trac21lą coraz bardziej tę po przio<lkach spu. 
ściznę a1 przecież ilekroć serce zaprngni~ 
poezyi, ilekroć duch podni·ośleiszy zatęskn~ 
za przeszb8'ścią, \.Viecznie sięgać bę_dzie d~ 
teij krynicy życia, do tego nigdy nie Z?1ga. 
sfog;o zarzewia w starej urn"~ pamiątei.k:, 

Obycz(.!fami i tradycyami różnią się 
nar·ody pomiędzy sobą;, one staTI.Qiwią ich 
obraz moralny, cechę kh cha-ra:kteru a ul~ 
potorninych spuściznc poojca_.ch, 'która skar. 
hem naid'ruższym być po:wi1nrna przede. 
wiszystkiem dla nas Bolaków. Choć si~. 
gają <lb gtębi sepca i chcą wydlrzeć nam. u. 
czucia, wtadza ich taik da1Tieko ni1e sięg3i pć. 
ki my sami w -obronie uczuć naszych stoi. 
my. 

,:Do1ąd a nie ·dalej" zawobć musirns, 
a tym kopcem graniczny1n, to domy i ser. 
ca nasze. W n:;ch nawd10\va1 św:ątynia, ,1 
n '.ich skarbiec uczuć pamiątek. 

Choć ooraz tmdnie.1 narodowi 1naszemu 
żyć przychodzi i zidawaloby się 1 c·orai 
slabsze ma życia na<l.zieje - my ·nie rozpa. 
czarny! klucz icd jego grohw jest w ręku 
na:szyrn. Duch naisz zbudzony do życia, 
przysz !ość do na:s należy! - Gdy wiarc. 
miftaść i relig[:a, znowu jak on.gi w naro. 
d'zie ·naszym czczone będą, gidy narad po.j 
zna swe btęd1y, duchową nędzę swoją a 
do poprawy s~zcirzc s · ę za:bterze, gdy sta. 
nie w: takieu prarwdzie i uświęceniu, to 
wierzmy, iak w simv·o1 Boże, że budruoe dl'a 
·nas mHosierdzie. 

< ' I 

Polski!... jeśli, o cz cm inie \vątp1 ę, przy., 
sz.liość naiszeg-o narodu na sercu1 W'aJ!TII let). 
U\\"aż.ajd1e wychowanie dzieci z.a naiwiaż. 
nie1:szy wasz obowiązek. -W sz2.Cc doszliś
my już do tej p:ra'Wd}fi, że gdzie kobieta g.c. 
dnie spetnia: swoie zad'~ni:e, tam rodzb1y1 

spoteczef1st\v10, naród caly, kwitm\ i roz. 
wijają się - przeciwnie gdzie kobi1eta jest 
bezmyślną, istotą, wszystko rozprztjg'a si~ 
i upa:da. 

Od<la:wajmy czas nasz •i intelige11cyę 

nic tylko własnym· dzieciom, lecz. dziecknn 
całej ojczyzny a na}bardz.i1ej tym zmluq· 
km, którym najtrudniej o oświatę. 

Ni:e zapominaijmy, ile Jest dzjed bez. 
dl.omnych, ile takkh, których m<lzke ()(J. 
dani pijaństwtu ·WY'rZl~kadą ich s:ę chętnie, 
samiiprowadzą do wfadizy dopraszając sie, 
by ~e wzięto ina koszt państwa na wychQ· 
wanie, zatem na! pewne wynarodowiemie. 
Tym io.staitecznościom zaradzić mu•simY1 
wszak litujemy s:ę nad' pogańskiemi dlzieć· 
mi w Chiina.ch i Afryce, hojne nieraz <la· 
jemy ofiairy na środki wycho!Wainiai ictr na 
chrześcian·, a mniej byśmy miaty mieć llt<l· 
ści nad' na-sze:mi wlasncmL, polskiemi dzieć
mi?! 

Wszystkie ia1k tu Jesteśmy weźmy si~ 
za· ręce i przyrzeknijmy wbie prncować m 
niwie wychowaniai dzieci, na tej niwie M 
jeszcze niestety odlogiem leżącetl. Niecn 
dziecimn pots'kim nie zabraknie str.awy <lu· 
chowej, niech obce wptywy nie kalecz~ 
serc ich, ni'cich serce matki polskiej, kobie· 
ty polskiej, będzi:e tym puklerzem, który 
zasloni je od wszdkich pocisków i strzal 
z.aitrn tych. 

„Da·lei db pracy, nie tradć nam iezasu, 
r·MY robotnicy, wi.elkiej myśli słwdzy! 
nChoć z inas niejeden paid'nie: wśród za· 

pasu, 
„Cel nie ominie, osiągną ·go - d'rnci'zy!

11 

Z wojny rosyjsko-japońskiej 
Rosyanie stoją zawsze jeszcz:e w ok-O~ 

·pach na pótnoc odi rzeki Sza. Przez dn: 
kflka Rosyanie ostrzeliwa·li obóz j.apoi1sk 
naiprzcciw pagórka Ma:malon grnrnatami 
innymi pociskami1• J apo(J,czycy nie ddlpO· 
wiada1li nia ogieI1. Obecnie oo nocy ma miel· 
sce wymiana strzalów mi~dzy artyleryą. 
przyczern d'ziata często tmienialją SIW):;. JJO' 
zycye. Japoflczycy coraz. bardziej osz.ci~ 
dnfo obchodlzą się z amunicyąi, ja!k gdybY 
ocz.ekiJWaPi wielkiej bitwy. Cięż:kie d'tial1 
usta_.wilii Japof1czycy ikolo stacyi Szak~3.f 
ornz1 na naubrższej stacy.t lwledo\V'ed w ](le' 

runku północnym, która nosi nazwę Szija1 
tu:n. l(osyamie znlslJczyli wieżę wod!nq k~ 
lo stacyi Szaikho, która sluiżyta1 J apoflcZ) 
'kom za wieżę obserwacyjną. 

Z obow Kurokiego donosi biuro ReU· 
terai, że cate gwa~bowne ostrz.eliJwalrtie ie 
strony Rosyaw nie u.C'zynit.i0 Ja.polńczykdf 



~z!<.ód żadnych. 9. i 11. p~źdt:iernika od
brlY się dwie drobne potyczki, ,,. kt6ry-ch 
Japończycy c<l'parli Rosyan. 

Wscłwdnfa. cz.ęść l\vojsk japof1skich nic 
p~sw.nęta się wi·doczinie \\~kierunku pólnO"c
nrm j)'OZai_ Sajmatse. Japot1czycy zbierają 
się obecme w centrum aJrmii'. Sądz<t że 
positki, jakie otrzymują Japofrczyicy,' są 
bardzo znaczne i -0czekuią lada chwila a
taku japof1skiego. 

Uporczywie utrzymują sic, pcglc:Skr, 
że Port Artura jest bl;zki kapitulacyi. 

W Kmei ukof1czyli Japończycy budo
wę kolei ·z Soeulu do Puzanu. Od 1 gru
dnia bc;dzic linia ta sl11żyla <l>o tra111sp0rtu 
w1ojsk. 

ł(upajmy, co tylko motemy, • JtOf>.. 
skłcła kupców I 1trzemyslowców. 
~ca:~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~ 

Zi~mie polskie. 
z Prus Zachodnfol Warmii i Mezur. 

Gdynia. W czwaTtek po poltl'dniw Wy
darzyt-0 s:ę tui wielkie nieszczQśde. Kilku 
rybaków wyjedrnJ'o na lodi.t.iach na 111l8rze 
by 'Zarzucić swe sieci~ 1gcty nagle zaskoczy~ 
ła ich \Viclka burza. Podczas gdy ·wszy
scy inni rybacy zdolali d'obić do Helu, 
przew1rócifa się lódź., na której znajdowali 
się 17 i 19 lat liczący dwaj syinowi.e rybaika 
Benter31 1i {)baj mfodzi lud!zie utonęli. Cial 
ich dotychczas niie. wydobyta. 

Gdańsk. Sz:afner i::,IOc·ztowy Siev."c.rt 
ztąd, \Vracając diV· domu, spadł nai wznak 
ze schodów i roZ'bil sobie czaszkę. Smierć 
nastąpifa w 3 godziny po wypadku. 

Z Wie!. Ks.' Poznańskiego. 
Wschowa. Z polecenia ministerstwa 

wykonu·ją się na kresad1 wschodnich' z<lję
da nowy.eh gmach&w publkznych, aby 
sfu2yly ero przedstawlienia obrazów, za Po
mocą skioptyko1nu '" ministerstwie .przy od 
nośnych referatach. Przy taikichl przed
stawieniach zamierza i cesarz być obec
nym. W tych dni(łch pewien f.orograf wy
k0J1Jal zd'jęcie z tute{iszego noweigo gm1chu 
·seminaryum nauczycielski1eg•o. 

Gniezno. Bo .polączeniu1 osad dla da
wnie}szego Lublowa i Ltrbówka, teraz z 
nazwą kulturną Liebaiu jest prze.szio 40 u
praw1nio:11yd1 do grosowaniai nai cztonk&v 
do Radly gm. Gminą t~ z~rządza dzi·ś sot
tys z 2 ławnikami i Rada gm'.lrry. skiaid~ąca 
się z 9 cztonków. Liczba katoLków wy·
.nios~ 11 tylro g;liosów. Koloniści ew.angie
Hccy, pe\.\nni będąc Z\vycięstwa,' niełicz.nie 
5ię stawili, - za1em polaicy przeprowaidzili 
1 pola!ka do rnd;y. i dcazaH tem sarrnem .gor
U~ w sprawach spolecznych - z wy
jątkiem pewnego gosipod'arz:a i dzierżawcy, 
obu 'Zupełnie niezaled:.nych, ale mających 
Qbawę, aiby wzglę<.tÓl\V lutrów nie ułtraic.Hi. 
Mylne przekonanie, bO uiczcitwy luier im 
Iza! zle tego nie poczyta, g<ly będ~c polaka
mi nai polaków glosują. Z tchorza p-0hka 
tyflro się śmdeją. 

Z sądu przysięgłych w Poznaniu. Prze
słuchiwano w dalszym ciągu oskar:Wną o 
otrucie męża gospc'<iynię Pawlakową i jej 
kochanka ł(osteńskieg·o. . Zeznania: Pa
willakoweJ byly sprzeczne z zeznaniami' J}O

czynionemi przed! sędzią ślooczyrrn. Zu
chwalai ta: kobietai c.alą '\Wn~ skfad'ala 
nai ~ednę ·z: swych sluiżących, któ
irą pi0mawiata o powolne trucie męża ar
szeiniktiem. Z zeznaf1 Pawla:kowC1:i \:v·ynika 
iecf.naJk, że to !kobieta mp1~t11ie upwdfa. 

l(asteflski, człowiek sympaityczny, 
śmialo występuj(l!cy~ przyznał się, że u
trzymywat z nią zażyty stosunek, jeździl 
z nią do Berlina a późrnieti <lo Galicyi, gd>zie 
Paiwlakmva z.amierzala kup:ć gospodar
stwo. ZaitęsknilCl! jednak za, kraiem, przeto 
Wrócili. Koszta podróży płaciła Pawla
kowa. która p:okazala l(i0stef1S\kienm 14}00 
marek. Gdy wrócili z GalicyI, a w szcze
g?łności ze Lwowa, zamieszikali \V Pozna
m-u w. hotelu „Conoordia" i tu tlch areszto
wano. Kostel1ski zapewniał„ że nie mial 
udziału w p<n~bawienirr żyda Pawlaka. 

Następnie prz~sluchiwano kilku świaid
Mw., a wszyscy - rnięd2Y 1111:mi SQltys 
W1okiechowSlki - korzystnie wyrażali się 
o nieżyjącym Pawlaku, a bairdzo ujemnie 
o ?s'karżonej jego żonie/, którn byla nieg-0-
<lz1:"ą nie tyl'lm dla męiża, ale db w•szy
stk1ch pięciu dzieci jemu pddlobnych. Na
tomiast z.upelnie inaczej obchodz:ila si'ę z 
dzieckiem ~ei po<llobnem. Swiadek ksiądz 
Probosz.cz Nawmcki z Marzendna uW2rżal 
Pawla:kową 1ako niepoczytalm~. skurtkiem 
CZegto1 raz. jeszcze przesluiehiwano ojc:.z.yma 
Rabywlakowej . Zeznal on, że si<:istrn dej ojca 
kola: chorą umyslowo, czy także Paiwla~ 

wa, me może powiedzieć. 
Skorzystal z t~ obrońca Pawlako:. 

w~ i wniósl o powolanie jeszcze ·czterech 

św1adkG·.v: Nalomiast rzeczozn \.\·~y er. 
Lehmann 1 dr. liaak w:11icśli o odesłanie o
skarżonej Pawiakowei na 6 tygodni do za
·~t~u dla ob.Jąkanych celem obserwowania 
JCJ umysłu. 

Trybunał zgodzil s:c; na ten wnivsek i 
odrcczyl catą sprawę. Kostcńskicgo za
trzymano w więzieniu śledczcm. Napróż
no stara! się o U\\ olnicnie jego obrońca. 
Na~.v~t za kauc:r'l trybuna.i nie chciat wy
pusc1ć go na \\"Clność. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Niemcy przeciwko robotnikom pol

skim. Na ostatni\em zebra'l1iu towarzyst\va 
r~lneg.o w Gli.\\~icach, <lo którego należą 
.wielcy wlaśociele ziemscy oma1wiano 
ta~że IJCi\\'IJt.c pismJ landrata ' gliwick(cgo, 
ktor? radz1 wlaścicielom ziemskim, aby 
zamiast robotnikó1w Ga1icyan sprowadzali 
n[emieckkh robotn.ków z Węgier. 

Prze\\ IO<lni·czący tm.v'arz.ystwa prawit 
że robotnicy z GaLcyi nie pracują bynaj~ 
mniej tanio. Jeden z· czlonkówi odezwal 
s~ę r pmviedzial, że roU.otni;cy z Węgier są 
dwa raizy tak drodzy co do ·pracy. jak ro
bot11'.1cy z Galicyi. Na to odp10wiedizial 
m111 przewcdniczący, że robotnicy niemcy 
z Węgier mają ''riększą wartość „kultur
ną,". , że ci robotnicy niemieccy11 osiedleni 
na stale na Górnym Slązku cywilirować 
:czyli . wycholwywać będą miejscoWJi:h 
(polsktch) ~botn~ków. Dla tego opłaci się 
spmwaldlzanie tych mb:otnik6w niemiel'.
kich. 

Jede1J1 z panów zauważył, że przy 
spmwa<l'zenh.11 robo.tnikówr niemJeckiich z 
Węgier należy dbać o d'Obry ·wylbór w1śr6d 
ty.eh robotników, aby nie byki później ża
dnych skarg. - fony znów pan prawil że 
oprócz: robotnik6w 1111iemiecki.ch bardzo ''d1o
brzy podlobn'°' mają być taikże robotnicy 
flamandzcy. (Są to rorbobnicy z Beigii w-
chodzenia ger'maf1s'kiego). ' 

W końc:u przcw.odm1:czą.cy strwiercl:ził 
że zachęta 1andrata1 gli.wickieigo w spnatwi~ 
pominięcia roootnJk6w z. G.ali'cyi a. sprowa
dzenia roboitników .gemiańskich spad'ła na 
grunt urodza,!iny. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. N-0wy etat kokmialny prze

slany Rad'Zie Związk'())W'ej wykaQ:uóe w do
chodach i rozchodach 90 mili.onówi mairek. 
W r. 1903 diocho<lzi etat do 36 431 OOO m., 
·w r. 1904 do 38 489 120 m tego rok01 90 
mil, lecz nie mai w tem jesz

1

czie '\vicafo eta
tu. dla potu<lniorwo zachodniej Afryid, bo
wi1em tam kosz.ta spmVIO<loiwane powsta
niem wynoszą; już terarz coś oil<:oło 100 mil. 
ma1rek. 

- Dotychczasowy •g1u:bernartor za:cho
dn~Of-p'O'l'udniowej Afryki nJemieckiej puł
kownik Leutwein opuszcza swe sta!J.10tWi
sko, a miejsce ~ego obejmie d<0tych!cz.aiso
:wy konsul ienerałny w Kapsztacie von Lin
depuist_. Na Le.urtweina stairają się spędzić 
całą; wmę smutnych stosUinków, jakie teraz 
zaipanowaly d'ia niemców rw Afryce. 

Z WęgieT. Honwedzi węgierscy (w 
wojsku· ·niemieckiem tak z.waJ11a laTidwehr 
-- obrona kra.i.owa), Gtrzymają wkrótce 
artyleryę. Tego rodzarju· uzuip~lnienie hon
wedów i' obronyi knujoweJ .austryackiea 
przewidziaine było już. cfawniej na :czas ma
newrów i mobiJi.zaicyi, a obecnie będzie to 
stalą instytucyą ·istniejącą i podczaSi poko
ju. Artylerya, przydzielona do hon:wed'ów 
otrz)~ma komendę węgierską. 

Tak więc Węgrzy osiągnęli jedrr10 z go
rących swych żądal1 naro.dowio-wnisko
'V'Yich i '°trzymali w howedach pe.lny za
wia~ek do przyszłej samodizielne!f armii 
vvęgierskiej. 

Z Włoch. Wybory uzurp~fnia:iące do 
p~rlameniflu. wloskiego <ldbyly się w 77 (),.. 
kręgaich, W których wybrano 48• Z!W•olen
n11ków ministerstwa. Zatem rząd od'niósł 
zwycięstw10 stanow'Cze w tegorc-cz:nych 
wyborach i1 posiadł \V' iz.bie d1eputowanych 
ogromną większość. 

Z róinvch stron. 
Bochum. Donosiliśmy już., że w Ber

linie oc!Jbyl się wielki wiec poJlskŁ w ubi1eglą 
ni1edzicle. Dla braku miejs.ca podamy spra
wozdanie i re.zolu1cyę w przyszłym nume
rze. Tak samo o wiecu Polek i Pola'.kó\v 
w Altene,ssen n~piszemy w przyszlym nu
merze, dlziś tylkoi za:zna1:zai11Y.. iż byt Hcz
llY\ a gtos zabierało kilku R.od'aków i dwie 
Rcld'aczkk 

W anne Hczy 287 44 dtusz. Katolików 
Jest 15770,· ewang. 12576, żydólw 134, in
nych wyznań 84. 

'\\' .E~ t-0czy s;t; vr~..::~s 1 ~..,r~wie 
' odociągcrw. Z powo<lu czerpania prz~ 
wodociągi \V10dy rzecznej, nie filtroww1ei, 
wybud1t J:i.<k wiadomo w Gełsenkir hen 
przed dw10ma laty tyfus, który dum zabrał 
ofiar i miasto na wi Ikic narc.ził koszta 
oo hyly potrzebne wielki~ nakłady. aby 
powstrzymać szerz0nic się zarazy. Jako 
rzeczoznawcy stają róine pDwazi 1 :ar
ski0. 

Essen. Po-ciąg pospieszny przcjc~hal 
dwóch robotnikÓ'\\~ kolejmvych zatrudn'.o
nych przy pracy. Chcieli oni umknąć się 
przed pociągiem towarow:y'11~1 a1 w tej sa
mej chwili nadbiegł pociąg posp '. eszny i 
zabil obu na miejscu. 

Dortmund. W jednej z tutejszych fa
bryk z·nstal ślu·sarz Beckmann G•:rnleczony. 

I(olonia. Na "ielkiem zebraniui ludo
wem przem~rn iał też ks. kardynał dr. Fi
scher. 

Na grudzień za.pisywać można „Wia
rusa Polskiego" na ka1żdej poczcie, a płaci 
się za· ten miesiąc 50 fen., a z odnoszeniem. 
do domu 14 fw. więcei, czyli razem 64 fe
nygów. Za tak drobną sumę każidy otrzy. 
1TLc1. „\Viarusa Polskiego" przez c.aly gm
d1zień. Naszym Szan1. Czytelnikom dzię
kujemy, iż ·na listopad i grudzień znaczną 
liczbę no\\ ych ab:::inc.rrtó\v nam piQzyskalt, 
ale zarazem pmsimy, aby w a:gitacyi nie 
u·stawali. Teraz na miesiąc fatwo naktooiĆ 
i naiopieszalszego, bo przecież 64 fen. każ
dy chętnie ofiaruje n.a gazdy, byle go się 
zachęcito. Germani•z:a.torzy wytężają 
wszystkie siły, aby nas zniszczyć, mzsz'2-
rzatlmy więc „Wiarnsa1 Polskiego", aby 
przy Jego pomocy Polacy na obczyźnie o
przeć się zdOlaH igermaniwcyi. 

Zalą:crony kwit prosimy wyciąć i 
ro:zdać pomięd'zyi Rodaków. z ·z~chętą do 
zapisania ,~Wiarusa· Polskiego" nai gru
d1zie11. 

Brunświk.. Lekarstwo na biatą p.leć 
wymyślilia sobie pew!nai s.łuiżąca. Będąc w 
słuiż.bie u ·Właśdciela ziemskiego, a dbałą 
~ pi.ękoość da!a, kąpała się codZiennie w 
świeżio wydoio'nem mleku, a potem mając 
ie pod s\vym własnym dozorem, wysylala 
do pobJiiskiej miec:zarni. W tejże mleczar
:ni poidpad'fo, ze mleko oositawiane bylo 
brudniejsze, nir.l z innych maijątków. Za
iezętu śled'z.ić i stwierdzono, że wprzód 
sluiżyl-01 do kąipieli. Ukarano służącą ()d
'POWiedni'o. 

&rfin. Wielką li:czbę oosłoniętych w 
ostatniim czasie pomników p0\1/'.iększy Je
szcze no,wy pomnik, tym razem francuski. 
Stanie on przed! zamkiem cesarskim, a po
święwny będzie marsziarkow~ frainicu•sk~'e
nm Coligny, jedinemrn z przodków łfohen
zoUemów, który jako stronnik i wódz tlu
gemottów padł pierwszy W' krwa!\Verj oocy 
św. Bartłl{)'Illieiai. 

W Berlinie od'slantają teraz tyle p;om
nikówt, że panuńe zdziwienie, jeżeli którego 
d!ma ntie o4'stonią ż.aldinego pQI111!1ika. 

Ro1mailośd. 
Luba małżonka. Pewien żonaty czl-0-

wielc oglasz.ai w dzjienniku. wychodzącym 
w1 Bel-Fast (lrlamctya), że ~otów jest od
sprze<la.ć SW10ią żonę. ()gkisz.enie brzmi 
imnieiwięce/i nia:stętyująco: 

„Mój tygiod11JiQiWY' zarobek wyino:si 30 
marek, z: cz.ego 28 zabiera mi w:na. Ja 
muszę się. zi3Jdo'\volić 2 marka.ml, z czego 
oplacam częstio posi.tek wJeczomy, gdyż 
wracaiąc z pracy zastaję prze\vażnLe drz:wi 
zam!knięte i dowiaduję się, że ż.ona wyszla 
na przechadzkę. Ożeniłem się przed' czte
rema tarty i od te-go iczasu stra:cit~ '28 fun
tówt wagi. Zonai moja jest kobietą mtodą. 
silną i ladną - ale i na tem koniec. Nie 
umie ani prać, ani gu:z;ka przyszyć, ani he
klować; gdy ra:nio wy,chodzQ z; domUi. czuię 
się szczęśliwym, ie:. nie potrzcbu1ę sh1chać 
„mielemia" jeó języka i że mogę odetcłmąć 
świe.żem powietrzem. Gidy wra.c.am -
a przypadkiem zastaję ją w domu- muszę 
catemi godzinami sluchać jej terkotania o 
si:;1~irnch z sąsiadami. 

Cłl;cę się więc jej pozbyć! Czy znaj
dę nabywcę? Ptldpis, któryby TJlLTiie od 
ni1ej trwolnil - o to wsz.ystko, czego za 
nią żądam. Jeśli t;o kogo 'interesuje, do
dam, że to stworz.enie }XlZnalem przed 5 
laity W1 malem. h:storycznem miasteczku 
- Ulster. 

Od ołtarx.a do koszar. Czytamy w 
„Gońcu" warszarwskim: Donoszą nam z 
Wlo:daw1lrn fakt następujący: W dlniu 29 
października: mial si~ odbyć ,,, Warsza
wie śh1b tuteiszego miesxkańca p. R,, pra
oowU1i'ka band'lbweigo, rezerwisty, który po 
ogloozeniu mobiliizaieyi musiaił się xgłosić 

na pur.t.t t.:x:irnJ. P 'zina narze wnego 
po ·iadomiona o zasztym fakcie, radzila 
zanie<:hać małżeństwa. ale panna T. tele
grafrcznie don!osfa narzccz.on mu. ii prz~r
jeż.<lia najbliż_zym 1xx:ią;giem z sbsirą do 
Wlocla w'lrn. Ponieważ wszys"kie formał
nQŚ i przedślubne byty zala ';ione, wię~ na 
wyraźne żą<laJ1ic panny T. termin ślubu 
przyspieszono. Odbył się ów ślub '·e 'l\ło
rek dnia 25 we Wlo lawku; pan R. nie 
eh iaI wiązać narzeczon_j i zw<Jacal iei 
słowo, ale panna jak najstanowc-zej doma
gala się za: .varcia malże!1stwa:. Prawie 
bezp~średnio nO\rnżeni~c udał s·ę od ołta
rza do koszar. 

. Z Portu A~ tura do Galicyi. Z Biai i 
piszą do .,Czasu"; W śr~ę 9 b. m. za
strzel{)lno k_oto miasta gołębia , przy któ
rym zna.lu...iono koniec i;Gsiego piórn, opa
t~zony metalową białą obrączk~. Wciś
rnęty je.st na niej orzełek rosy~ski i słGlwa 
r?syJsk1e: Kr. 0417. Wewnątrz pióra zna;
dO\~·afa się karteczka: cfoniutkieg-0 par>ioru 
~wmęta Wi trąbkę i zawierająca następu~ 
Ją~e slowai, drukowane w języku ro.syi-
.sk1.m_: „~r.„ wyprarwiont0 ... rok. ... miesiąc.„ 
<lz1e11„. liczba„. go<lzi11a„. minuta ... "_ Pod 
t~m znajduje się napis nieb!eskim oiów
k!l~m: ,,,\V nocy na 9 wykonano wycie.cz
kę, 3 baterye zniesiono, dzia!a: zag-\\~CY2-
diiono. \Voje:nny sztabskapitan Mieszt
" icńskij". Jest to, jak wynika z. treści de
peszy~ goląb pocztowy, wypuszczony d'nia 
23 p.~dziernika· z Portu Arthura, który za
'b!ąkal się aż do Galkyi. 

Ostatnie wiadomości. 
T o k i o. Biuro Reutera donosi że 

krążownik „Gromobói" z rosyiskiei ~ka
dry władywostockiej, który to w bitwie 
pod Czuszimą tak strasznie zostat podziu
rawiony przez Japo1iczyków, po naprawie
niu szkód wypłynął na próbną jazdę i naje
chał na skalę. W tonącym stanlc odsta
wiono 20 przy pomocy mnJejszych stat
ków do doków; naprawa wymagać będzie 
dłużsU20 czasu; szczupła eskadra władv
wostoc.lra jest zatem znowu na czas dłu·ż
szy unieruchomiona. 

Kr a .k 6 w. „Czas" donosl', że w Ro„ 
syi powołano V-Od broń wszystkich oiice
rów re.zerwy. 

W i e d e ń. Ambasador Stanów Zje
dnoczonych wręczył mmlstrowi spraw ze
wnętrmych hr. Gołuchowskiemu notę ty
czącą się ponownej konfereucyi pokojowej 
w Hadze. 

R z Y m. „ Triłłuna" oblicz.a, że izba 
deputowanych składać się będzie z 343 
zwolenników ministerstwa, 30 członków 
konstytucyjnej opozycyi, 37 radykałów, 27 
S-Ocyalłstów, 21 republikanów, 14 niezależ
nych i 2 .klerykałów. 

W i ~ d ~ ń. Shtdencl słowiańscy zało
żyli protest przeciw brutalnemu występo
wanlt11 studentów niemieckich, którzy na„ 
padli studentów slowiai\skich, ponieważ cl 
nie zoięfi nakrycia z ijtfowy, gdy niemcy 
śpiewali „Die Wacht am Rhein". , 

L o n d Y n. Donoszą tudotąd, że w 
niedzielę znowu rozegniła slę krwawa wal 
ka pod Portem Artura. 

Kalendarz. 
Sroda, 16 liet-Op:oda. Otomara Edmunda b., 

(Radomir). 
Ctwart.ek. 17 li'itopa da Grzegorza, Salomei p. 

(Zbisława). 
S ł o n c e ; wschodzi, uchod.E1, 

Jutro. g. 7 m. 25 g. 4. ir. 4 
Pojutr11e. g. 7 m: 21 g. 4. m. 3 

8 t a n p o go d y ; W pwDied.t:ial,ek ccly dzień 
ładne p'.>'Wtetrte. V\'e wtMek także 

T e r m om et r W8kazywał wczoraj 12 w 
połudtńe 9 istopni n. wy.te.i ~era. 

Wlec w Bottha•sen 
odbędzie się w niedzielę dnia 20 Jistopa.<lot 
o godz:"nie 11~ w piołu'<lnie na sali p. RYt
ke. ul. Dlippelstr. Na wieow omawiane bę
dą sprawy robocze i organizaoeyi „Zjedno
czenia". Liczny udzial Rodakó\v pożąda-
ny. _„Ziednoczenie zawod. polskie". 

Historya biblijna 
dla rod~in ~hr~eści~~skich czyli jasne a grunto· 
wne ob1aśmeme dz1e16w Starego i Nowego Te
stamen?J. Opracowal ks. proboszcz J. Stagra
czyńsk1. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 o
brazków kolorowych zdobi dzielo, które sie 
sklada z d~óch tomów. (Stary Testament w 
Jedn_Ym tomie, a Nowy Testament w drugim 
tC?T"1e). Cena za 2 tomy oprawne w płótno an
iielSkłe 18 rnr., z przes. 18,50 mr. 



W.abożeńsfwo polskie. 
W Bochum 

,v koście-I~ św. Antoni ago w niedzielę 20 
i: stopa·d'a po poł. o g-odz. 4 na1J.o~~e11stwo z 
;rnzaniem. 

Misya św. w Erre przy Buer 
Gdbywa się dla' Polaków. Nauki są C-O
dziennic <J godz. J.~7 r~rno i o 6 na wieczór. 
Misya rozpoczęła się 13 a potrnra d10 20 li
stopada. 

W Gertho 
w nied7,ielę 20 listopada kazanie 10 g-0dz. 11 
· o g. 4. Spowiedź św. w S-ObDtę p0 P-OL 

W W attenscłte~d 
ostatnia.i siposobność do spowiedzi św. ju
b!leusww·cj w środę 23 listopada old rana i 
we czwart·~k. 

Sodingen-Bornig. 
Odi 16 dla 23 lis~opad'a mamy sposob-

1mś6 do spnwie<l'Zi ŚW'. P.ożąda:nem jest, 
a·żeby s;G jak najliczniej zcibra:no, ronieważ 
jest to spowie<l'ź jubileuszowa. -------
T~,;.- ~ii- SzkapenJtej w Beckhausen. 

Zgromadzenie, które się mialo 13 listo
pad:ai -odbyć, odbędzie s!Q w śrvdę dnia 16 
listopada -0 ig-0d1z. 3J.~ po- pot. Upraszamy 
szan. cZfoQnkó\l/ i Rodaków, c!Żeby się \1

.' 

środę licznie stawili. ponieważ będą waż
ne sprcn,·y .cm1.awiaą1C. Zair-zad i rewizorzy 
kasy \X.'1l•1mi się zgrom2,dzić zaraz PJ sumie 
.efo !·oka.lu towarzyst\\':t. Uiczny ud'ział po-
żądany. Z a rząd. 

--------
Tow. gjmn. "Sokół" w Ober-Styrum. 

donosi swym druhom, iż w niedzielę dnia 
20 llstopada• ,o g-0<lz. 6 po pol. -odbęd•zie S~G 
pienvszc zebranie, na które zaprasz~ ~1~ 
szan. drnhów i gości ja:k najuprzeim1ei. 
Będzie -0bór dalszego Wyd'zialu. 
· St. Lubiński, preze·s. 

~~fitUfHt~~~UtHtOtH!ł ~~m~ 
Zasyłamy w dniu 1godnych Imienin 16 

Iistop.aid'a pp. 
STANISŁAWOWI KACZMARKOWI 

i STANISŁAWOWI REJKOWI 
serdec2}!11.! życzenia zdmwia, sz1czQści'J i 
p-c}w•o<lzeniar dtobreg.Q, oraz życi:i długiego 
i bk1g0rstawie(1stwa święteg·o, a. w prz:r
szfości praigniemy, a:by s:ę nasz~ spef!nity 
życzenia i żebyście .osiGgn-Gli koronę zib::i.
wienia. Teg-0 wam życzymy i P'::> trzy
!krnć wykrzykujemy aż echio z t!.amborn 
w Zbęchach i w mon~ się '°<lb~e. 

P. S. W. C. M. K. S. R. 
~H~l11m l{~~Jtr~~1ltim~ltHt~ 
~it~;?~~~~~~$;~~~~~ 

Ko:chanemu męż•o\vi 
STANISLA WOWI BESZTERDZIE 

w Bisma•rk z.asylamy \V d11iu 16 list·opax:la 
iak najserdeczniejsze życzenia. Przy dzi
. iedszynr dniu• rai<f.ości, który Twem imie
~1iem slynie, ży.czę niechaj życie T\-v1oue sto 
lat plynle. Chóry anielskie <l:Ziś weg.~fo 
:rłoszą. a Tobie kochany męiu1 komnę 11io
są. Jak te pta:szki w p.owietrzu i ryby we 
'\\10dzie, tak żyj lcochainy męż;u w raoości i 
swiobod'zie. Życzę ci ·zdmwia, szczęścia 
i bfogostawieństwa Bożego, a po śmierci 
zbawienia wiecznegio, i aibyś zasia!dl przy 
boku. Stanisla"-a św. Tego ci życ:zy 

Twoja isocha!ąc.a Cię żona ~ dziećmi. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ..• ,, ~~ ... ""''· & 4!:. ~~ .... "~~ ~~4':o •. 4fl~ ~t,t -:iV -((;···fit~~ 1'~· ~~-;jf.F~# \\tr ~I'„ "li~ ~, • ..,.~,. 

K1ocha'l1e-i s:ost"rze 
STANISŁAWIE ŁAPAWIE 

w Wannc skfada111y w dniu godnych Imie~ 
nin <l.11fa 16 istopada ja~\: 11Ja·jser<leczniefszc 
życzcn '.ia . Jak pr2jgną k~riatki pr.omi~i_a 
~f.011ecznego . tak my pnagnęli poranku· d~1: 
siecsze,o-o aby mód'z ze serca· szczerosc1 
zl1ożyć b t~1 iaiko ()IZITTakę mitio~i. Bóig n~i
wyższy Ś\viadkiem teg-0, ja.i:-1~ s.ą ·p~·a·g.rne
nia: serca naszego. Z BozeJ ta.ski ni~ch 
szczęście Ci służy„ i,yj koclrnruo s1·o~tro 1a·~ 
naj<l'l'użeii. Życzeni.ai nasze gorące slcmy, i 

po trzykr.oć wykrzykwiemy: Na:sza kocha
nia siiostrai niech żyje, aż się echo z. Wann~ 
do Metpina odbije. Teg-0 Ci życzą Twm 
Dra.da M. A. W. M. f. A. I. f, A. 

~··*•4ll~~~i~•·t~••4" 

-$·{~ ·~•-t-{~·~~$~ **~)~ 
STANISŁAWOWI GRĘBOWSKIEMU 

w dniu godnych Imienin zasylam nar
sz>Czersze życzenia, przcdewszystkiem 
zdro.wia dobrego, życia: dlngiego i po 
śmierci król'estwa niebieskiego. Mój ko
chany brat niech żyje! aż go siwy wlos po
kryje. Tego w·'.·nszu1c i po trzykroć ·wy
krzykuje, aż si'C echo z frillend:od o ro-
<lzinne strony odbije W. G. 

~~~$~'"**i~'~(}~lt~ 
Baczność Blumenthał w Hamnversldm ! 

Wniedzielę dnia 4 grudnia odbędzie 
s:ę na: sali ,.Iiotel Uni-0n" p!1erwszy wiec 
„Zjedin-oczenia zawooowC1go P·Dlskiego", na 
który przybędzie de.legat „Zjednoczenia" 
ia!ko mówca. Na wiecu tym będą. omawia
ne tylk'° sprawy mgainizacyi zawodowych 
i smutne położenie mhotnika. O lic111y u
dział w wiecu prosi 

„Zjednoczenie zawodowe po!słde". 

Wiec W .llircl1ll1deu 
W niedziel'ę dnia 20 listopada po poL 

o g.odz. 3 '°:dbędzic się na saili p. Schuhma
chera wiec „Zjednoczeniai zaw:odO\Y:cgo 
polskiego", na który wszystkich R-o!daików 
z Kirchlimde zapraszai 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wieo polski 
M Lzmgendr•eer 

w sprawie wyborów d'o rady gminnej cd
będzie się w śmdę, dni·a 16 listopada o g. 
5 p{) p.oL •w sali p. Ko.cha, przy dworcu. O 
liczny nd:zial Rodaków uprasza 

Szczepan Sta11.łm. 

Wiec w Kastrop. 
Wiec „Zjednoczenia" odbędzie się w 

przyszłą środę,, 16 list. o godz. 05 po pol. 
na sali p. Teodora Sindera ' Kastropie. O 
liczny udzial prosi 

„ZiednoczenL zawodowe polskie". 
O godz. 2 kon!ercncya mężów zaufa

uia w tern samem lokalu, w celn uporząd~ 
kowania 'książek okręgowy.eh dl.a Kastr1op, 
I(ottenburg, Rauxel i łfabinighorst. 

Szczęść Beże! P :ctr Grzesiek. 

iec pols!li w Derne 
odbędzie siG w niedzielę dnia. 20 listopada 
rb. o godz. 3 p() p.ol. w lokalu Lange.rbcin 
(zaraz przy dworcu). Porządek dzienny 
jest następujący: 1. Sprawa oszcz~dności. 
2. Organizacye zawodowe mbotników. 3. 
Sprawa wychowania dzieci. 4. Woh1e glo
sy. 5. Rez.oluicya. Rodaków: z Dem~ i o
kolky zapraszamy do licz.negro t'.·<lziałn \V 

wiecu. Przemawiać będą mÓ\\ncy ·zarniiiłj-
scowi. Kom i te t. 

ellti mec polski 
w Untern1eiderich 

dla Poleik i Polaków 
o<lbQdzie się w' 11iec1zielę 20 listic1pa<la D 

goctiz . 5 po pol. (po poTiskicm nahożefrstwie) 
na sali p. Missmahl, przy ul. Kurzestr. Pro
gram. wieca zostanie później O'głosz.o'llly. O 
liczny wcl'z.lat Rodaczek i 1-(odaków z. cale:j 
okolicy uprasza się. Na wiec przybędą 
mówcy zamiejscowi. I(omiteL 

§'.';;~ 
i;::,,. 

Bernard Zmudziński, 
krawiec pol.3ki 

•r.- :!1 , „ 'f:. 'k. lf,1 • ""t w ha&\!rop1e, ~ ~,:;· ór·n~ r. 
pn1('ea się Rod~kom do \vykd~~) \rnnia poLHug m;nry 

ubrań, palet< t5w. spndni, płaszczy, 
ubrar~ sokolich ihlf. 

1' C't·ny tnnic! 

~-* 
D ..:·brn rohota' 

I Księgarnia IJarusa Polskiego. 
poieca wielki wybór łrnłątełr do u1.Jotri~twe 
io czytaniz, wiązarków, powinszowali łtrl 

~-

81edalllił Ujt"J.Q iw. Płusa I.I dodej~ darme. 

bawie 'fow. św. Barba

ry ''' Bocłm rn, w lokalu 

Ktoby z 

Hn<ieków przez omyłkę 

zabrał lub ktouy wir,

dzi!l.ł kto -~o z sobtt 

w-ii~} upraszam o ła

• k we uwinclomienie. 

Gospodarstwą 

70 mórg 
11Bjlep11ze,i ziemi i znpcł
nie n !Wyrni budynkami 
(dom mieszkalny, eklep, 
stodoła. ob:irnitd.) wszy
stko ma'.lyw jellt na aprze 
da.Z kaźdl'go <'Zt\8U a do 
objęcia na I styczniu 
1905. Puy wdlnc1e 7500 
m. pozostanie jedna je
d:-in:>. Mpo~ek& bMkown 
na 50 lat. Blit~„ych 
wiarlo nośei - t.ylko ro
dak 1m - udziela: n~
rof Rzt1ptekl, Po -
zar.vń, Phkery "'· 

""""'"'" Gos poda rst wo 
25 m6rg dobrej roli w 
tern 2 morgi łąki, dom 
jest murowany, atodeła 
n'>wa, iin~cntarz żyvry i 
m'lrt\'l'y. Można to go
spodarstwo także na. 
w1iół rozdzielic no ko
ściol .t 15 minut. Szk>Joła 
W r.iiejiiCU. D,J dworca 
8 minut, mam zamiar 
~przeda.e" u 4300 tl\la
rów. 1800 ial. T•płaty 
a re:<:T.ta rmoie pozo.>tnć 
na. hi pGtece. BliżPzych 
wi>-,domośei udzieli 
ł"r. Pa włowaki. 

Zt}ęchy p. Jerka, pow. 
Kośckiń!ki. 

--~"--
Bmczncść Bodał1f'ł:y~ vw Bru~k> u i O~til1C 11' ! 

(;a.Jłko ita wyps·zedaż 

Panu Dogu podobało s1~ y,n.brać do 
wieczno~ci, 1wszą ukochaną córkę 

Te1~es/J~ 
w Hi roku życia, która po.żcgnałn się 7. 

tym światem po krotkich cierpicni11ch, w 
sobotę rano o godz. 7. Pogrzeb odbę. 
c.lzie się w środę o godz. b i pół z ·łomu 
żałoby, Osterfcld, IJo:i.str. nr. Ha. Zapra.. { 
szamy wsJJystkich krewnych, przyjacieli i 
.znajomych na pogrzeb. \V smutku pogrą-
żeni ro~lzłce 

r 

Maryanna Kornobia. 

Szanownym Rodakom z Ilott
rop 1 i okolicy polecam uprzej
mie mój bogato zaopatrzony 

:111 t-i;~ :·es 
li. ' 'h,,.. .,..,.. '* ~ -ł'-~ ~ 11'f:' ~ 

r.R'.J'-~ ~4' \?V • ~.g. ~ ~t „~·· .„ 

·wykonuję ubrania podług m~a
ry, pocl g'' arancyą za dobre le
żenie. 

FrD Tatarczyk, 
hm.wiec pol.:rki, 

llottrop, Pros1rnrstr. nr. 38. 

~· Jn.!1 i Fr. Bł0ch, ~~ 
~ E~srn, '1' hurm str. nr. 14 · 

!i 
ti'"'iE""'~M::, ~-.„.!&"•-~~ ... --~~~--~-

Za 2 marki, 55 pocztówek 
z na:riodowemi obra:zkami np. Ko§ciuszko: 
Mic'ldewicz, Kilifiski, Sien:kie;wicz, przyt!~m 
sice.ny historyczue11 karty na Norwy Rok i 
Boże Namd'zenie, pieśni p.ol'skie .. sokół. k<J
zica, po-cztó"w1ki soko1Jskie itd. Kto przesy
la pieniądze przekazem, niech doda 5 fen. 
dla listowegio. Adres: 

J. Chociszewski - GmemoaGnesen. 

Skład do na~yoia I 
Rodacy, którzy chcą mieć egzysten·· 

cyę, mogą przejąć skład, maiący obrotn 
miesięcznego około 2000 marek, łest 
pod korzystnymi warunkami do sprzeda· {s 
nia. ZgłDszenia pod fit. S. 110 należy prze· 
syłać do ekspedycyi „Wiarusa Polskieg<ł 
w Bochum. 

1)ostbestellungs--F orrnular. 
Ich bestelle hi·ermit bei dem Kaiserli- ~ 

chen Postamt cin :Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski'' a.us Bochum (Zeitunigs· 
prei'Slis.te 128) filr d'm Monat Dezember s· 
1904 wnd zahlle .a1n Ahonnement und Bestell
geld 0 164 Mk. 

Obige 0.,64 Mk erhalten zu haben be
s·chei~igt. 

Cbłofłiec 
obuwia z powoilu przebudowy mego s~ła(lu. Zatem każdy może tanie 
.zaknpna i niżej, en ucr,yni lu tO procent taniej. 

i dolm~ obuwie na zimę zakupić. \Vszystko będzie sprzedawane po cenach 
Z szacunkie :n 

do poesłki, który nie

dawno ~puścił szkołę, °' 
mieszka w B 1Cl1um, mo
że s'ę zgło ić do ksiQ„ 

t1 
~ 
b Ludwik lioblaozyk, mistrz szewski, 

lłec!dh!r~;bnusen-Bruch ulica l\faryańska 
kościda lrnt0 lickicgo - 11aprzeciw składu obrazów p.Szymaóskiego. w bli ~1'ości 

garni 

. Wiar. Polsk." 
w Boeltnm. 

~-lilBDS ł1 
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tvr. 266~ Bochum, piątek 18-go 

f odzienne pismo ludowe dla Polakó na obczvźnie. p~śwtęcone oświa„te oraz spra~om narodowym, po~itycznym I zarobkowy 

Wychodz.i codzien11ie l 'NYl<1tkiem d•i P~wiąte.cznych. 
priedplata kwartalna na poczcie i u listowych wyuos1 
t mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
·Wiarus Polski" zaJJisany iest w cenniku pocztowYm W f mię Boże za Wiarę I OJczyznQ 

Za inśer~t:Y tl171 atc za W1flrsz petytovlY 15 fe11 •• „ .u 
02'lo.szema zam1e!zczonc przed inseratami 40 fen. Ktt 
czesto oglas:::a, otrzyma rabat. - Listv do Wiarass 
P0Jskies;co11 n~lety frankować I podać ·v., nich dokl2 „ ·• pod znaki-em „t. polniscb" nr. 128. 

ny adres piszacego. 'Rekooisów s.ie nie zwrac• 

~ &dakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. l'i'. Adres : "Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uc.zcle dzieci swe 
,6wł~, czytać f pisać po polsku! Nie ~st 
P6łaklem, kto potomstwu swemu zniem
erfć si• pozwoli f 

Z wypadków dnia. 
Minister Andre ustąpił. 

W wtorek wniósl minister wojny An
dre nied'.aWino spol'iczkowany przez 111:acyo
nalistę Syvetona o dymisyę. 

Był oo istoinie P.D owem znanem zaj
ściu jako minister niemożliwy. 

z Portu Artura zbiegł rosyjski torpedo
wiec. 

Do Czifu przy·byt z d'epeszami torpe
dowiec rosyjski „Rastoropny". Statek 
wysad\zili Rosyanie.: w powietrze. Przed 
portem ukazały się dwie japońskie lodzie 
rorpedcwe. Depesze:, które przywiózł ,.Ra
lstorupny·" mają pono zawierać zapytainie 
jenerala Stoessla, czy czekać na odsiecz, 
czy też poddać twierdzę pod 'korzystnymi 
dl:!i zalogi warnnkami. 

Król portugalski udał się do Anglii. 
.l(rM piortu.galski przybył' z. żaną do Port- · 
smouth, .gdzie go \Vl miieniu króla: Edwarda 
powita! następca tronu. W Londyrnie na 
dworcu oczekiwat król1ewską p.arę poirtu
~alską ktról Edwa.nI z królową. Do wizyty 
1ei przywięzują \Vielkie znaczenie polity
czne. Na zbliżeniu się Portugalii db Anglii 
ilówinie tracą niemcy. 

Na f lłipinach wybuchły rozruchy. 
W ed!ug die peszy z Manil'i napadfo 300 

rudzi ze szczepu pa1adai1skiego 29 ż.olnie.rzy 
amerykaf1skich będący.eh z airtyleryą w 
drodze do Taftu w prowiincyi samarskiej. 
Krajowcy zabili 10 żołnierz:y i zabrali q 
dzial. 

Telegramy. 
Paryż. Około 250 delegatów wło. 

jskich rad gminnych przybyło .tu dotąd w 
Odpowiedzi na wizytę ich francuzkich ko
legów, którzy zwiedzJU Włochy podczas 
Pobytu prezydenta Loubeta w Rzymie. 

To k i o. Japoński sztab jeneralny o
św,iadcza: Pochodząca ze źródc1i~ rnsyj
skich wfadomość o śmierci jenerała Kuro
kiego jest zupełnie bezpodstawną. 

Cherbourg. Na Jachcie swym wy
dał król P-Ortugalski ucztę na cześć amba
sadora portugalskiego w Londynie oraz an
gielskich i francuzkich oficerów marynar
ki. I<rół portugalski pił zdrowie prezydeTh
ta Loubeta a statki angielski~ dały 21 
strzałów armatnich. Gdy cherbourskJ pre. 
le~t marynarki pił ·zdrowie króla portugal~ 
sk1e.go i angiełskjego, strzelał'y okręty 
lrancuskie. Ta grzeczność okazana prezy. 
dentowi, który przecież nJe pochodzi z 
k~lążęcego rodu, nie bardzo się podoba 
ntemcom a najmniej konserwatystom. 
i-_ 

Polacy na obczyźnie. 
Wiec Polek i Polaków 

-<idhyl się w nie<lizielę ubie.glą w Altenessen 
na sali p. Saala. 
by C?1bradom przewodnicz.ył' ·p. Ja_n Prz~
t Iski. Sprawozdanie z. -czynoośc1 llromr
etui 'dllai spraw opiekh duchowruej zdat p. 
~ Komitet 111dal1e się teraz diQI arcy-
iskU'J)ai koloflsldego. 
~ .· Naistępnie przemawiał1 p. Michal 
Wiatkowski z Boch:um. 
. Z \\rielkim zapałem przyję~o mowy pa

ni Józefy Borkowei z ttarnburn, dzielne.j 

Po1ki urodzonej i wychl()'Wtanej tutaj nia ob
czyźnie, i paini .M.alockiei. 

DaJej zabierali glos pp. Mich~l Wasie
lewski, Jan Sz:liagowski ze Stoppenbergu , 
Nowak z Alteniessen i I((}ńczak z Linld.:Cn. 

Rozprawy wieoowe rozpocz.ęto o g'l()dz. 
piątej\ zako1kzono o g0dz. 7.r·~ . 

Recklinghauscn-Siid. W niemfoie, 
dnia 6 b. m. zostal obrany no\vy zarząidl w 
Tow. św. Micha/a w Bmchu. Zostali wy
brani: frainc. Dudlzlak, prz.ew.; Jgn. Ma
ciejak, 'Zast.; Jan !(o perski, sekretarzem; 
.Marcin Skrzypczak, z.ast.; Józef Jakubo
wicz, lrnsyerem; Stan. Zgórecki, zast.; 
Wlad. Mayer, rewiwrern chorych; W'Ojc. 
Grześkowiak, bibl'i-Otekarzem; Jgn. Cal, 
za st. 
fr. Dudzlak, prze\\r. J. Koperski, sekr. 

Essen. Za staraniem tutejsz.e:go l(ola 
śpiew1u „Dz::won" odbyl się. w niecbzielę 13 
bm. na wielkiej sali p. Meistra teatr ama
torski przy udziale licznej 1mbliczruośd z 
miasta i okolicy. Odegrano wieJlce zwba
wną d'\V1ll'1!kt-0iwą sztukę pt. ,.Przybłęda". 
Tak pa11ie jak i panowie arootorovvie wy
wiązali się ze s\vego zadlania n.a<llz-wrycz.aj 
zadawalni.aiiąco, to też publiczność nie 
sziezędz'.la oklasków. Po teatrze bawiono 
się jeszcze d'łuższy czas. Cześć pieśni _piQl-
skiej ! Jeden z obecnych. . 

In~bruck a · lnewrocław. 
WieJka jest różnica pomiędzy stósun

kam4 w Insbrukw, gdzie toi ludoość niemie
drn tak brutalne urządzitai demonstracye, a 
stóswnkami polskiemi w Inowirodawhr, 
wsp6J:ne jest ·chyba tylko tło walki narod10-
w1ośdowej. Zresztą w Insbruku motlto.ch 
11Tiemiecki mający P'O za so.bą rząd przyichyl 
ny i .cieszący się \Vyjątko'\v3nmi przywite
jami. !"wca się na innoplemiefrców nde od
bierających zresztą niemcom niczeJ&(l i dlo
maigających się tylko równoopraw:nienia. 
W Inowrodawiu ludność przerwa.żnie pol
ska: IQgoJ10conai przemocą, z praw przysru·

igujących lei spclmjnie patrzy, jak jej bez
prawnie zabierają to , co jej dlotąd pozmi.a
wiono1 i w na· mocy istniejących prz.episó\v 
jej się najslusz:ni.ej należy. 

Tam n1emie'C bu~ny krwaiWe wypra
wia hece, by i1nnym narodom nie dano te
g101, di0 czeigio mają praWiÓ, tui Polak jakby 
się spodlziewać należało obrniżony i po
drnźniOiny dio ży,wego bezustannymi gwał
tamJ prawie niewolni.cze zachowuje mikze
nie ,,no1bec noweigo nieslychanegn zama
chu. 

U niemców panuie naituralnie zu1petne 
z.adidwintenie. z występów1 ich braciszków 
w Insbruku; .czyż to samo powiedzieć mo
że rnaród polski o Polakach w In{)i\vroda
wiiLL? Niestety nie! 

Niemiec w Insbruku ma wszystko, 
czeg.o pragnie, i 'Występuje zaczepnie wo
bec inny.eh narod'órW i to, z niebywatą na
mi~mością i brutalnością. Bądź co bąd'ź, 
ten rmpa.sa~1y tłum niemiecki jest jed'na
ko'Wuż osboją ndemczyzny, na kresach. 

Polak ·zaś w r'dizennie p1ol'sikieJ' stronie 
już nietylko o zdobyczaich nie myśli, ale 
nawet tego, co posiada brionić nie p:ortrafi. 
Tai gnuiśność jest najglówniejsz~ zaporą w 
rnzwoju naszym narodowym. 

Objarw to smutny, lecz zataić go nie 
można, bo byłoby to grzechem; błędy 

trzeba k·oniecznie wytykać, by nastąpiła 

poprawa. 
Ze Inowrodaw nie jest tylklo odasob

nionym przykładem, lecz obojętność taka 
na kresa'Ch jeszcze większe nam przynosi 
szk:ody, te:go dorw"O'dzi1 następuiąca kores
pondenc:ra, którą otrzymał z Czarn1ro\v -
skiegio .,Dz„ Pozrr.": 

,.Wyczytawszy. że w klasie V 
d1ziewczat w szko.Je elementairnej w 
Inowro:::lawiu roz:poczęto naukę religii 
wr języku niemieckim, nie zd2iwilem się 
zibyt bardz.o., poni eważ tutad na kresach o 
wiele ~rsze stosunki panują. 

Roz.porządzenie wtad:zy państwl()lweJ., 
żeby nauka r eligii w najniższym ()td'cl'ziale 
od'bywala się w języku odczystym, istnieje 
li tylko na papierze. W powiatach wieleń
skim i cz amkowskim (te tylko 'Znam do
kfadiniej) udziela się nauka religii już w. naj
niższym ()ddziale po niemiecku z wyjąt
kiem może trz2ch mieJsoowości. Zmianę 
tę zaprol'\vadzono we wielw mie~scach d()
piero po Nowym Jiokui. Żaden okrzyk obu
rzenia nie p.odniósł się pomimo tak niespra
wiedliwego postanowienia. Tylko w do
mui niejedłn2~ matka zaplakała. nad losem 
dlZiatek. 

Uska1'źa.ją się rodzice ooraz więcej na 
zd!zkzenie dzieci lecz jakoż się temu dz!
Vvić. Jak można dziecko, nie umiejące ani 
s.llorwa po niemiecku, uczyć religii w tymże 
jęziyku1 ? Teg-0 chyba H tylko pedagog pru
ski może dokazać. Przekonany Jestem, że 
stalo się to bez woli i zezrwioleniai wladiz.y 
( ?) naczeln·ej. Sprawa to wainai, bo do.ty
czy duszy dziecka.: Kto z dziećmi nie ob
cuje1 ten nie może sobie wyobrazić, jakie 
z.amie.dba.inie IJ()di względem duchowym u 
idzied teraźniejszych pa1n!Ulie. 

Czyż 11ie byłoby na czasie wiece: w 
tym względzie z'wołac? Niech rodzice pu
b1k.znie oburzenie swoje W'Yfaż<\ na tak 
nieprarvv11·e i niespra,viedliv"·e obchodzenie 
sie; niech rodzke za.protestują do władzy 
naczelnej, chociażby do mfoistra. Z dru
gie} stmny niech posłowie tę sprawę poru
szą, a spodziewać się należy ( ?), ż.e cen
trum rÓ\Vlnież ostro wystąpi, już 11ie bro
niąc polskości, lecz· katolicyimu." 

I(drespondeint „Dz. Pozn." wid:ocznie 
odbu~ <looi.osość i ważność spra'\\t"Y, i słu
szne wiskazuje dmgi, lecz i 0111 oopiero po
buidzony Inowroclaiwiem występuje i to 
wystfPuje jako wyjątekl, gdy1 ogół sp0koj
n}e spog1ądai na wszystk-01• 

Boi czy na przyklad ·w. ln()wroclawiu 
ani jedno dziecko nie mialoby opowfa.dać 
rodzicom o nag lej zmianie w wykładzie re
ligi·i, a jednak<Jwoż1 dlopiero po 2 miesiącach 
dowiadujemy się o nowem 1bezpr.awiu ! 

święty zaipal, męzka odwaga, bezu
stanna cz'ujność na wszyistkich p0lach iY
cia naro<Dm.vego cechować winny nia:ród 
walczący jak my o byt i naJislruszniei'sze 
prawa, oz iębk>ść i spokój w takich wauun
ka·ch, t·o1 o.bjaw na<l wyraz smutny. 

Głos kapła111 bawarskiego. 
Pewien clr1.t1chowny katolicki oglosił w 

gazecie „&yrisches Vaterland" kilka. ar
tykułów, w których zastanawia się, czy i ~· 
ile duchow111i mogą brać u<llziar w życiu po
litycznem. Stwierdza on prze<lierwlSzy
stkiem, że nikt nie może ksjężom zabronić 
zajmowania: 'Się polityką, ale zawsze gló
wnem zadaniem duchownego katolickiego 
p•ozostanie praca n-ad zbawieniem duisz nie
śm~ertelnych. 

Nie wszyscy księża o te11n pamiętają. 
Dalej powiada autor duchO'WtllY', że 

szczegómie pomięd'zy mfodszymi księżmi 
zroozila· się pewna mania, która miesza re
ligię z połityką, a ci księża szczególnie p od
cz.as wyborów z: nadmiernego z:apatu: JJ()

litycznego spędzają, swój czas na agitacyi 
poJirtycznej w prasie i na zebraniach. Ta
ki zapa'lony jegomość n. p. zdlobył się raz 
na to, że mi P:Qwied'zial: W dZisiejszych 
czasach trzeba ludz~om zamiast książki do 
nabołeństw·a dać <lobrą gazetę katolicką 
(naturalnie centrową). Tacy panowie przez 

caly t~ień myślą tylko o fOZ\Voju S\\rych 
or~.arnzacyj politycznych a bardzo malo 
ffit:ł.J~ ~zasu na przygotowanie si~ do ka 
z arna 1 na k · \ 11 d · • . · u 1. 'V m, w ktore mamy ze 
bram.a, trzeba .z b~ewiarzem skończyć w ~'i 
g{)dzmy, PGW1edz1al raz. takt degomość. 

. · · · · Mojem zdaniem obrona zasad 
wi~~ na_~ej, nauka i kazanie, są rzoczą 
narglowmclJiSZą, wobcic czego Powinno zni 
k~ąć ba.wienie się w politykę, kt&re ies 
n~czem Innem, jak lenistwem. Dalej zda 
n'.em moj.em ksiądz w oodlzieninych klót 
mac~ pol!t~cznych naraża się zbyt fatwo 
nia mebezi~1eczeńs.two, że grzeszy przeciw 
P~ykazam:u o m1tości bliźniego'. Albo 
wiem liu~'Źmi· jesteś11_1Y wszyscY1, a namięt 
noś~ P?llt~~na z.ac1emnfa zbyt łatwo sąd 
o bhźntrru 1 zbyt łatwo widzi w przeciwni 
ku P?~t~cmym zakapturzione:go heretyka 
choc1aa; Jest dbbrym katolrkie'rn .. „. 

Ob~nie zaczyna się pojawiać pel\Wte 

go r~~aJ1U „SPortowy katoliicyzm" (Sport 
~a~ltcrsmus). „Bezwiednie oparto się w 
2yictu katolickich związków na maszkairo 
~ cha.rakterze calego nowoczesnego 
z~c1fł w ZW1ą:zkad z wszelkiemi głupstwa 
m~, .1~k pochodami zebraniami świąteczne 
mv i innerni kosztownemi szopkarru. Ten 
s~~W'Y ·katolicyzm uprawiają szczegół 
m~ c1 zapa-Ieńcy pomiędzy nanti (t. j, ksież 
mi), któr~y za wsz:el'ką cenę ch~ą się stać 
glośnym1 w świecie i '()śmieszyć sie" 

Tak pisze kaplan ·bawarski. S~ 
w-~ .'katolkyzm" daje się we znaki miaoo 
\v1cte. ~ak~m na obczyźnie. Wielu· księ 
ty mem~eck1ch sądzi, że droga do nieba 
Pro~ad~1 przeZ! knajpy, w których katolic 
ko-niemieckie związki rrtiewają zebrania. 

Pela~y a magistrat w Berlinie 
. ~ powodu wystąpienia magistraitu ber 
hńsk1e.go przeciw ,.Sokol'owi" berlińskie 
mu ·?~byl się w !Ubiegłą niedzielę wiec w 
BC~~~~!!.-~ µrzy udziale o'kolo 2000 osób~ 

_'lJUUJZ.ltO glównie () to, jaik mówil p. l(ry .... 
51~· ze gdy 11Sokól" po zamknięciu· mu 
s~Jli w naJgrzoczniejszym piśmie zwrócil' 
s1~ do wobn-0myślnego magistratu berlill 
sk1ego. z uwagą, że on przecież dzierża1w~ 
odnośnej sali gimnastycznej na cafy przy 
szły kwartał z góry zaptaicit

1 
a zarazem 

z prośbą} żeby ja:ki inny lokal na ćwi1czenia 
mu W}"m1a:czył, i żeby mu ewentualnie po
Z\v101il się ustnie z nim w ten sprawie po... 
r'?zumie6, wulnomyślny magistrat Berlina 
111!e utważal za stósowne PO obywatelsku 
się z .,Soko/em" na.s'Z.ym porozumieć tyl
ko w obraźliwy sp0sóo oświadczy/: 'Tam 
set f'Jroje pieniąd'Ze, nam zaptacone '' m~
żesz je! odebrać w naszych g()l(fzin~ch u 
rzęd:owyich". 

i;o p:zemówieniu poslai Korfantego 
PfZY'ięto Jednomyślnie następującą rexolu 
cyę: 

~ol?Tiiai p~lska w BerUnie, licząca kil
kadz1es1ąt tysięcy równouprawnionych z 
Niemcami obywa•teli· Pola-kaw, protest&tie 
jaknaienerg-kzniej przeciw za~ządlronemu 
z poręki rządu. rozporządzeniu prow. kol. 
szkólu.ego, wydalającemw bezpra1Wl.I1ie pol. 
skich „Sokol'ów~' Berlina z miejskich sal 
gnrunastycznych i przyrzeka odpowiedz.i cć 
n~ ten zamaieh ja'knajgorętszem popiera
niem tega Towarzystwa, któ!"c we.dtWg na. 
szego naJglębszego przekonania w niczem 
praw10m pruskim 11ie uchybiło. a stara się 
tylko wychować swo:ch czlooków na zdro 
\i,~ych fizycznie i Ill()rałnie czlonków sp0.

lecze1lstwa Polskiego w państwi e prus
kiem. 

Magistratowi berlińskiemu zaś za jego 
1nie~y~hanie marne i niegodne mężów pra
w~1w1e "~ohtQmyślnych stanowisko za
jęte \rnbec naszy.ch „&tkolów", wy~ta1ą 



Polacy berlińscy mnieJszem swoje naj
głębsze i;otitowanie. 

Magistrat berliński jako instytucya sa
morządu miejskiego, która powinna być 
oparta: na zasa<lzte bezwzglęcl'nei sprawie
dliwości dla \\~szystkich mieszkańcffiv, 
przcstat dla ludności polskiej I3erlina mieć 
jakiekolwiek znaczenie. 

Przy wyborach miejskich pole·ca się 
ludności :polskiej zająć stanowisko, odlpo
wiednie do odpowiedzi, udzielonej przez 
niego naszemu ,,SOtkolowi". 

Z wojny rosyjsko-japońskiej 
Oby<l'wie armie nieprzyjacielskie w 

Mand'żlU!ryi okoipaly się już. tak silnie nad 
rzeką Szai, że strzelaff'ą dQ si·ebie tylko 
z d!zfał oblęzniczych, gdyż. dz.ialai polne nie 
·wyrząd!zają szkody. fapończycy fortyfi
kują stacyę Sz.a, Rosya.nie 1starają s i ę temu 
przeszko.dzić ogniem z: dział oblężniczy.eh. 
Zresztą: potyczek nie byto \\11 Mandżuryi 
w1 dnia.ich ostatnich. 

Z Irkucka donoszą, że pomiędzy Muk
denem a jeziorem Bajkalskiem znajduje się 
86.000 rannych R()syan, którzy ·należą tlo 
sy!beryjskich putków. 

Z Czifui nad'eszla "\l.riadottliość następu
jąca: Tutejsi· japońscy urzędnicy oświa<l
czają, że wcale nie jest tak mylnem ·prz;y
pusz·czenie, iżPort Arturn upadnie przed 
świętami Bożego Nairodzenia. Stan zało
gi obrężonei twierd'zy jest wprost straiszli
wry. Zotnierzom daje .się we zinaki zimno, 
najwięcej za.ś nieustainny ogień granatów 
japof1skich. Wszystkie 1szy.by '"' mieście są 
wytlucz1ain1e. Jakkolwiek są jesz,cze z.a pa
sy żywności, starczą jedinak nie na dł:u>go. 
Szereg dwnek z futrami, wystany ·z King
ston do Portu Artura, star się łupem kor
sarzy. Olówną siedzibą hanctru korntra
barrda; wiojenną mai być Kinczau. 

l(upujmy, co tylko możemy, u pot. 
&kłcb kupców I przemyiłowców. 

liemie polskie. 
Z Prus Zaehodnieh Warmii f Mazur. 

Torui1. Towarzystwo wyborcizie na 
okręg cheł:mińskoi-wąibrzesko-tomńSki zwo 
lalo n<t niedzi·elę 20 bm. wie:cei w. Wąbrze
źnie i Kowalewie. W Wąbrzeźnie prze
mawiać b~dą, posłowie Leon Czarliński oi 

Jan Brejsiki. 
Lubawa. ,,Elb. Ztg." :dlonosi, i± w 

przeszły cz:wartek 1wie·czorem wszczęla1 się 
tu wielka: ·za;wiemcha. śnieżna i śnieg spa<ll 
11:a kilka stóp wysoki. Wskutek teogo prze
chioidzący pociąg osobowy pomięd'z.y 1sta· 
cyami Zaiąiczkowem a Lubawą si~ wytko-

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rodziewiczównei. 

I . . 
De I f;i n. ·-----.,.,..,.,--Hiero11iltl\, słyszysz, wstawaj! A, 

to -sen oo zazdrości! Hieronim, Ru.ciQ, to 
ja, Żablbal 

- To mi dopiero 1niowina! - odpart z 
pod burki stłumiony, zasipainy glQls. - A 
.czego t.am ·CbceS'z? PaLi ·się? 

- Wstań, to zoba!cz.ysz ! 
- Ale kiedy ja nie chcę ami· wstawać, 

anr patrzeć. 
Ani()\, toi się uiopi6'Zt 
- C-Oo? 
z pOO! burki wyirzala: na świat rozcw-

chrana płow:ai c.zupry.nia, potem ręka, po
tem se~na twarz młodego czllQlWieka. 

Ziewnął przeciągle, p:ęściami przetarł 

<>CZY' i· sfX}l; rzaf. 
- Bogi Olimpu i Wąlhalli ! Got.o, po

top? - krzylmąl, porywta.jąc się na równe 
fi()igr. 

Bylo czego -si~ dziwić. Chłopski al
kierz, 1g<lizie się to działo, .P<> ramy okien 
pełen byl 'WOdy. Wszystkte sprzęty byly 
już zatopione; ·szczelinami1 w&zieral się 
nurt, sy.cz:ąc; W1Q:kolo .panowała: .głucha d
szai, tylko zdała dlochOOzila' prz~c1gla wrza
wa głosów luJ.zkich i przernźhwy ryk by
dla. 

Zbu<lrony stojąc po kolana w wodzie, 
rozejrzał się zdumiony. 

- Cóż mikzysz ! - krzyknąl do to
warzysza - gad31}, oo sie stalo? 

- Powódź - la'koniiewie odlparl: za
gadni~ty. 

- Wieś zatopiona? Gdzie kof.edzy? 
- Zatopiona. Kołe1d7:y, bezpiecznd ·pod 

-lasem. Ja. .zaszedlem po deble. 
- RYchł-0 w por~J - zammczał pan 

leir. Podróżujących, których bylo a.kolo 
20, nie spotkalo żadne nieszczęście. 

Z Wiel. Ks. PoznaJiskiego. 
Poznań. Podrobioną stumarkówkę 

przytrzymano w poznafiskim banku filial'
nym banku' Rzeszy ni1emieckieJ. Falis.yfi
kat byt dosyć dobrze wykonany, ~ednak 
można g() bylo poznać po niektórych blę
<lach; byt bowiem troch~ ciemniejszy od 
prawdziwych siumarków ek, niektóre liitc
ry byly ookolwiek odmienne nairysowane. 
Numer miał O, 789 480 I. Wszystkie d'o
tychczas przytrzymame stumar'kówki mia
ły PQc'zątkowe cyfry 0,789, dalsze cyfry 
by ly rozmaite. 

Biblioteki germanizatorskie. W Ra
wiczu odbyto się , jak pisze ,„Dz. Povn.", 
pod przewodnictwem ra<lzcy sądu okręgo
wego p. Wahimanna z.ebramie1, nai 'którem 
radzo no nad ii.mianą tamtejszt'l] niemiec
kiej biblioteki łudowej 1J1at bibliotekę pot\\ia
tową. 

Z inicyatywy ·naczelne\goi prezesai p. 
v. WaldlQfW zatoż.on:o w pmnań·~kim obW-O
icl'Zie r·e.iencyjnym 7 bibliotek po1\vfato.wych, 
i to w Wolsztynie, Skwierzynie, Inowro
claiwiu, Międzyrze.cziu, Lesznie, Ja1rocinie, 
i Babimoście. I(oszta zatożeni a pokryto z 
środków państwowych; d':i!wano na ten cel 
po 600 d'.o 800 marek. Uchwalono zmienić 
i rawk~ką bibliotekę powiatową pod wa
rurnkiern,, że koszta urz.ądz~nia; będą 1x>krY
te ze: środ'ków pai1stwowych i że oprócz 
tego urząd' udzieli 400 marek f>OlcZ'nej sub
wel!lcyi. Urzęd'nik poznaf1skiej bihHoteki 
imienia Cesarza Wilhelma ma się zająć u
rz.ą'dzeniem rawickiej biblioteki pow'iato
v.~ej. 

Poznań. Ze statystyki głuchonie-
mych. Wedlug zestawionej' przez raiclzc~ 
szkolnego p. Ra<lomskiego statystyki ist
nieje w1 Niemczech 89 zakfaidów nau'ko
wyich dla ·gluchoniemych, w któryiCh nauki 
udziela 764 nauczycieli. Uczniów jest 6862, 
- i to 3708 chłopców i 3154 dziewcz<tt; 
ewiangie.Jickkh uczniów jest 4076, katolic
·kich 2695 i. 11 żydowskich. Trzy zaklady 
.cUa .gluichoniemych w W. Ks. Pozna.f~kiem 
mają; 41 nauiczydeH 362 wychowańc&vt. 
Zaktad w Poznaniu mai 20 nauczycieli i 180 
.ucznióW1, w Pile 12 1nauczycieH i 101 uicz
niów, V..r Bydigosz:czy 9 nauczycieli i 81 
uczniórw. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. „Gwiaźdz.i.e" bytoms'kiei, nie

da ~~no skazaneJ za: ,~podbirrzanie dlo gwal
tów" n·aJ 300 marek drnry i koszta wyto
C~IQlll01 niowy proces, który Z'apowiada się 

bardzo ciekawie, bo prokuratorya hytom
skai skarży „Gwia.z<lę" o to, 1że zwrócita . 
się do rodziców polskie~, aby wi domu1 do 

ttieronim - o wros nie z;ginąlem przez: twą 
tro:sklliwość. 

- Spaleś jak pień! . 
- fak pień! Zgrabna metafora. Cie-

ka:wyrn, jakbyś ty spal, gdybyś wrócit z 
linii po trzech dniadt> roboty. 

-Grocholski był z tobą, a jednak 
pierwszy się stawil nai alarm. 

- Grocholski musi myśleć o pani na
·c~elnikÓwej. Zakochani1 mRją zawsze lek
ki sen, jak panienki. Nieprawld'aż? 

- Musi być - cidJparl Litwin. 
Tu 'paTIJ Hieronim zakrzątal się, 'bro

diząc p0 wodzie i monologu:iąc pod nosem: 
- Już wiem, to m1 pewnie d'zia<fwnio 

easlat fo nieszczęście zai to, żem nie chciał 
pójść na.i med:yicynę. Bogi piekielne, ·czy 
jest w waszej śpiżarni mą,k gorsza od doli 
stud'enta· na prakty.ce? J akoi łiiob wyid~ 
z iej okazyi, jeśli życie za.chowam. Tlo
moik w wic:;idz·ie, odzienie wniwe....."Z; moje 
raichu:nki, plany, po-żarla tai ciecze nikcz:em
m. DCJJbrze, że choć skrzypce w calości. 
A masz czótno, Zaihba? 

- Niema - odiparl spokojnie. 
- Jakto, niema? Piechotą pójdziemy 

po wodzie? 
- A juści. Albo to dlai ciebie oo no

wego? ty, Delfin? 
- Otóż t.o ! Dlategorn Tiiera:dl mQi re

pu.ta.cyi marnowaić w tej od·zieży ! ttm, a 
,gd'zież-to smycz0k? Leżat na oknie, czy 
pad oknem! Przepadl'i ! Do.prarvv·dy, czuję 
i w tern pale'c dziadll'nia. On ma: jakieś 
konsza:chty ze zlemi mocami i ulżywa ich 
nai moją zatratę. Oj, oj! NiCUTLa) smyczka, 
niema! 

- Porzuć :gadanie i chodźmy - wtrą
dt' ZaJbba. 

- La two ci to powiedzieć! Alle ja, z 
d'mszą muizy'ka~n(l).. cierpię nad tą ~tratą! 

Chłopak zalam~ł rę:ce pa-tetyc-roie, o
·cz-9- mu ·się ied!1ak śmiały. 

- Dafże Pokói, albo to ·czas bta'ZllQ
wać? 

dzieci li tylko po polsku przemawiali. Ma 
to rzekomo b:{ć przeciwdzialaniem rozpo
rządzeniom rejencyi opolsk i e~1 . wydanym 
dla szkól, c elom; nauczania dzieci języka 
niemieckiego. 

Wrocław. W miejsce zm:ulego cen
trowego posla sejmowego Gorkego, c-OJbę
d'ą się niez.adl1ugo wzu pc t1ni ai.i ące wybmy. 

Powiat kozielski w roku 1900 liczyl 
52,343 polaków, 5,372 niemieckich katoli
ków i okoto 3000 protesta:ntów. Powiat 
głubczycki Ji.czy! 3020 p-Ollaków, 8962 mó
rarawian. 69',218 niemców ~ miGl<i•zy nimi 
6230 protestantów. 

Głogówek. · Ze spra-wozdania o sz'ko
fa.ch elementarnych tutejszego powiatcxwe
go o.bW10<lu inspekcyjnego wynika, że dzie
ci do szkól elementa.rnych uczę
szcza o gól em 9254. Z tyich dzieci 
mówf po niemiecku 1415, po polsku 7839. 
Ka·toUckkh dzieci jest 9187, ewangelickich 
62, żydowskich 5. 

Król. Huta. Pewien kupiec spisał na
zwiska ty,ch, którzy w skla<l1Z'ie jego towa
ry na kredyt brali a pot em placić nie chcie
H. Spis ten czyli ta'k zwaną, „czarną listę" 
piOO:a.l ta:He innyrn k upcom w mieście. Nie
kiórzy z tych) któ ry ch nazwiska. na liście 
stoją, czufią się obrażeni i wytO'cz.yli rze-
czonenm 'kupcowi pro ces karny. · 

Bytom. Rohotnky z. Górneigo Sląz·ka 
i Galicyi·, którzy prz.ez lato pra·ctQiw.aJ'i w 
pracach rolnych w glębi Niemiec, powra
cają O'bemie do dtQmu. NaHoik na kolejach 
jest tak wie!.1ki., że na kilku liniaich ko.refo 
wych musiano pu1ścić \\71 mch pociągi nad
zw:y.czaine, które regularnie 'CO panied!zia
lek, śmd~, czwartek i pi ątek jeżdiżą. Prz.y
znan10 prz:yina}mniei ceny zn~ż.one za tazdę 
w rzeczonych pcdągad11 nadzwyc·zaijnych. 

Z innyeh dzielnie Polski. 
Rozruchy socyalistyczne w Warsza

wie. W niedzielę w, po-t.ud~nie byla War
szawa śwła<lfkiem krwawych za.burzeń. , ja
kich: od:ctarwna nie. pami-ęt.aJa. Na placu 
Grzyoo1wskiml przed lrościotem Wszy
stkich Swiętyd1 wywolali so.cy'1!liści. roz
mchy. Z tlumu, skla<lającego się - jak 
~i petersburska llAgi. Tele:gr." - prze
ważnie z żyidów, o<l'd.ano kilka strz.atów:, 
które wywofaly ogólny poploch. Policya 
konna. i żandarmerya użyły broni. ttuza
rzy i pi:echota gwa Hem przywrócili spo
kój. Wieczorem powtórzyły się" raz:m.chy. 
Raport policyijny wymienia 9 zabitych 
strza.lami i 14 rannych o<l' strza1ów i ude
rzeń pafaszy. Czterech! policyantów dęż
k o raniono. 

„Dziennik Ber!." otrzymał· następuj~cy 
telegram: 

Z Warszawy d®oszą, nam, że \.\'lcz.o
r.zj W! niedlzielę, panowała tam rewolucya. 

---:- Nai bbaz:nowanie powiniein człowiek 
mieć czas, bo inaczej., cóż mbić z. życiem! 
Trzeba będzie :dostać żóltaiczki, zapd1ać 
mózg cyframi, tak wyglą;dać Uak ty, skrze
kll' pospolity! 

Przy te.j operacyi pan Hieronim wziął 
zmokly tloml()lczek na plecy, skrzypce pod 
pachę i wydlostal się Qknem nai świa.t boży. 
Kolega zebral resztę manatków r pod1ą;żyl 
za nim, nieobrażony bynajmruiej zoofo:gicz
ną przenoś·nią swe;go naZ\l/iskai. 

- SluchajQ>o Z~oba, a g<lz.ież to d b ez
pieczni· koledzy pod lasem'? Prowadź, bo 
<lopra.\V<ly ·z,glupiatem ze snu i paniki. To 
nie ITil(}ja; specyalność wo>dnai komUJnikacya. 

- Tędy - rzekl Zabba - widzisz, 
koledzy nu górce! 

- Aha! widzę, że idziemy p1iosto na 
doly z gliną! Shczna awantura! I to mo
rze było wczoraj nikcz1emną kałużą. I 
wierz tui pororom. Chtopi uciekli i wrze
szczą. Głupi. naródd Co to im pomoże! 
Ale że mnie ten w rzask nie z'budzil ! 

- ~dy bo Slł<1leś .jak piei1 ! 
- Jak pief1 ! TelI1! z.aiwsze swoje 

mruknąr mlc<ly chlo pak i umiLkt na chwilę. 
W oda dochod·zi la im do pasa, prąd 

wa.liit z. nóg , targal ttu1 i tam. Byto dz;wnie 
przykro borykać się z, rozpętanym żywio
lem, nie wiCidzctJc gdzie, i oo się ma ~ 
stopami, bo W10da rozmuLona:,. pelna zi~a, 
by la· czarna, jak atrament. 

Nad! tą wod'ą sterczały <la1chy chat, 
łby bydta., drz.ewa lasu - i na wzgórzu 
tlum lud'ności, z.bitej Wi niesforną, wyjącą 
gromad·ę. 

Pan Hieronim z za. pleców koleg-i spo<l
rzat w stronę lasu, oomi.erzyr dki·em odle
głość i zaśmfał się !ll!iefra:sobHwie. 

- Stroiki inżynierowej musraly ufod.2 
smutnym wrypadkom - zanwa'Żyl WCtSOlo. 

- ZostaJty w chade pod<>boo. 
- Otóż tak, dobrze jej! Po te teździ 

z me:tem, nieodstępna 'jak wyrzut sumienia. 
Siedziałaby w mieśde. Bardzo się ciesz~ 

Całru zato·ga by la skonsygnowarną. Pozba 
wieni pracy roootnicy demonstrowali !Xi 
ulicach. Wcfsku rozkazano strzelać d 
nich. P~cUo nie mniej jak 20 salw, cd kt;~ 
rych leglo mnóstwo trupów i rannych. 

Takie.go dnia nic pamięta Warsza1.1. 
od czasu strasznych wypadków r. 1861 · 
1863. . ..... 

Wiadomości ze świata. I 
Niemcy. Parlament niemiecki zbierl 

się 29 listopad'a o 2 p.oi poludn:u. Na: pi;. 

rządku obrad petycyc ·i mgi \vyOOrcze. 
- Pmska: izba panów zwolami zostaJa 

na 30 listopada dla: obrad nad' referateir 
komisYlinym o projekcie ustawy reguDuią·.1 
cej pad.atek od k·ośdolów ka1olickich 
zoorów protestanckich. 

Z Austryi. Dr. Koerberowi PoWi()rjb 
się naklonić Cz·CJchćw1 do chwilowegio 23. 
przestania obstr:ukcyi 1W pairlamende au. 
stryackim,, kóry się zbierze. d~.iś w c·z:war. 
tek. Ustępstwa prezesa ministrów. austn. 
ackich dr. Koerberai dla Czecłn, nie dffiyc;~ 
wyląv.:.z.nie spraw eko niomicznych, jak pier. 
wo-tnie przypuszc'Zano, ale także i to prze. 
waitn:e spraw narndlow ych. Podobno dr.j 
Koerber pocz}"nil Czechom daleko idą.:e u.' 
stępstwa w kwestyi narodowościowej k<J.

1 

sztem Wszcichniemcói\V. \:Vyn ika to ·z ar. 
tykulu wiedeńskiej -„N. Pr. Presse" don~. 
szące'giOi o ix>siećl'zeni!w mtc<locz.eskiego k<J. 
mitetui wykcnawcze:g·o·, którn odbylb się 
w czwai1iek w Pradze. Zapa·dfa1 uchiwara

1 

aby ·pc1skJ1m ·czeskim IXJZ<}stawić zu1pefi11ą 
S\.Vl().oodę postępowania. A więc kluh m!Q. 
doc:teski zbiera1jąicy się dnia 16 bm. na po. 
siedzenie frakcyjne może urządzić dals2q 
SW\Ofą taktykę, jak mu si~ będ1z.J~ podQbalo. 

Nai ·SiZczególnkjszą uwagę zia.stu:guja 
następuijące szcze1góty z posiedlzenia k()lmi. 
tetu wykonawcziego: Sprawę zdaw.al pre.' 
zes klubu; mtodoczeskiego dr. Pacak i za. 
stępca jego d'r. Strańsky. Obaj don\IJ.Sili 
o rez-uJta'Cie 1nara:d' z dr. l(oerberem, który 
zamierza sprawę językową w Czechacn 
uregU'lować w myśl stusiznych wymagali 
czeskLch. Nadto urzą<l·zone: zo'Staną ptJd. 
wó.t.ne katedry czeskie przy ,wniwersyteci 
praskim, aby w. chwiti otwarcia1 drugiego 
uniwersytetu cz.eskieigo na Morawia·ch,, 1nic 
.nie zaibraklo profesorów. 

Z Austryi. W niedzielę odbyto s : ę 
zw1otane przez. delega•cyę gminną m.I 
Tryjestu zgromadzenie reprezentacyi 
\J.nszystkich: mia·st włoskich w Austryi, 
P:rzyjęto jednomyślnie bez !d'yskusyi reza. 
lucyę z protestem przeciw d'okonanym w 
lrllsbrucku, a usilowanym gdzieindziej ata· 
kom na Włochów. Uczyniono rząd odl]XJ· 
wiesdzialnym ·za zajścia ·\111 In~bmcku, orai 
za to, oo się je.sz·cze rrJJO.że wydarz.yć, za· 

z tej straty. Będzie mia.la naukę na przy-1 
sztość. Potrzebna nam tu, ja;k d!z.imai w 
bude. Wiecznie kogoś zbalamuci, a my 
za tego musimy wszystko <J.<lrabLaó. Szk<l· 
da, że te'l11 fircyk Grocholski nie pos:zecH na 
dno z jej sukienkami. Brri oo tu wody!
Chfopa'k odsapnąt., bo ·go już nurt za pier· 
si chwytal. 

- I powiedz mi, Żabba, zkąd się ten 
tan~1 ·plyn wziąl w takiej ilości przez ie<l~ę 
l}QC? 

- Z gór - wygłosił zapytany. 
- Ale z ia!kich? 
- Zkąd ta rz.cka plynie. 
- Gr:untownie znasz kwes.tyę ! CM 

to! Alpy, Himalaje, Andy? 
- Góry i .kiwita1• 

- Otóż i nd'powie-dź inżyniera! P\;· 
proszę l1Jaiezelnika, żeby idę wystal na 
praktykę do wiejskiej sz'kólki na zarYSY 
goograf ii! . 

- Nie d:urz. mi .głowy! - bunknąl Lil· 
win. 

- To dopiero glo wa: drogoce:nna ! że· 
by ją wytrząść, to przysi ęgnę_, że makb! 
się sypal. 

Kolega' coś zamrnczar niewyraźnie.· 
Nigdy n-ie probowal walczyć na jęzY: 

kl z panem Iiiernnimem. Drwin dago 1 

prz.e:d!rz.eźniań bata s:ę cala akademia. 
W zgór-::k pod la:sem z.bliżail się wid~· 

cz:nie. Można już by;o rozróżniić wyraźnie 
kilka posta.id czamych1 a iednę jasną, i~
·slyszeć inawolyw.ania znajomych gtcisó'1·• 

- Salve! Save! - wolał pan tHerc
nim, wyprze<lzaJiąc Ża1bbę - nie krz.yczde 
Wierzę w wrusz.e dobre intencye ·oo do rnt. 
osoby! Jestem wam mocno ohowiązroll· 
a jak będ·e w rooż.ności od\vdzięczenia, .101 
klnę si~ na bogi,, że sam si.ę pierwej u_r.a~u~( 
a: po was poślę m()dly do nieba! W1truc11 

witzjcie! 
( Vi'W' da~sz.y nastąpi). 



nim spelnkrne będzie żądanie załoienia 
uniwersytetu wtoskiego w Tryeście. 
cztonków zgromadzenia przyjął tlum ze
brany przed ratuiszem okrzykami na ko
rzYŚĆ uniwersytetu wlo-skiego w Tryeście. 

z Brazylii. Zamierzone zaprowadze
nie ooowiązkmvego szczepienia ospy w;-
w1o!alo gwałtowny opór \\hŚród 1~1dności 
brazylijskiej. W Rio de Janeiro przyszło 
w niedzielę óo rozruchów. Bijatyka uli
ctnai rozpoczęta się przed gmachem kon
gre.su, w którym obra<lowafa korrtisya. w 
sprnwie szczepienia ospy ochronneii. Woj
sko przypuścilo kiłka. ataków i rozbil10 Hu
nl'Y, które jednak zebrały się IJl(YWtórnie i 
zabarykadowały nkktóre ulice. Zburwno 
wodociągi i gazo•wnią. Wozy tramrwaio
\ve podpalono. Cale miasto zalegla wie
czorem ciemność. Podobno dlotą<l uest 12 
zabitych i 60 rannych. W u:Jicach słychać 
strzaly karnbirn::r\vie. Palacw prezy·denta 
strzelźe siłny oddział \.V'Ojsika. 

Poldżenie jest naJder poważne. Skfa
dy są pozamykane. Liczba rannych jest 
łJa,Jrctzo Z1naczna. Podobno po stronie prze
ciwnilkóW1 rządu stoi także poważna licZiba 
oficerów. Rząd ma nad'Zicię, że rychło 
. erzywróci spolkóJ. 

z. ró.inych stron. 
Dortmund. W jedirt.ej z fabryk tutej

szych ct:ostar się robotnik Robandt pQmię~ 
dzy <l:w:a \VlOZY, które mu zgniotły lewą 
rękę. 

Langendreer. W ·kopalni .,:Bruchstr.' 1 

oostail pewien górnbk porwany przez kmz 
·i zabity na miejscu. 

Witten. Popadlą w konkurs kopalnię 
„Bergmann" nabyt kupiec Penc z Rock
!inghausen za 100 tysięcy 500 marek. 

Essen. Miasto :Essen ziamierz21 kupić 
bór 400 mórg wielki i zamierza go na: Ilasek 
miejski do przeichadze'k urządzić. Lars ko
sztować ma milion 518 tysięcy marek. 

D.iisseldoń. Trzynastoletni chło'piec 
Althau1sen zosta\vszy ukarany, rzucił· s:ę: z.e 
zmartwienia pod kol3J pociągu i padł na 
miejscu trupem. 

Zima, Więc 'dfogic wieczory, r czasu 
d<JSyć :n<li czytanie, a jednak ilu to Polaków 
na obcz.yź,nie nie ma fadnej gazety pol
skiej? W obec tego prosimy naszych 
Szan. Czytelników, aiby na ,gru~ień stara
~1i isię PDZ'YSik·ać nam naj!ianiejszych no
wych' .a1bonentów. Na czwartej stronie za

o.' mieszczone kwity prosimy <lać z1narlomym, 
którzy gazety nie mają i zachęcić, aby za
pisali wbie .,Wiamsa Pol:skiego" nai -giru
dzień, oo kosztuje tylko 64 fem 

I(toby chrcia,l poslać „Wiarwsai Ptolskie
go" do Polski r<Jld!zicom lub krewnym, 

1 41iech! nadeśle pren'umeratę (64 fenygaw) w 
znaczkaich pocztowy.eh pod adreisem ,,Wia
rus Pollski", Bochum, a cały mi:esiąic listo
ne!Sz, codziennie .gazetę n()sić będ'z.ie. 

Rodacy! a:gitu!icie zai „Wiarusem' Pol
skim11. 

Eickeł. Ks. wikary Luft zostaf mia;n,o... 
-: waniy rektorem nowe.go 'kościofa w W arme 
r· przy -dworcu·. 

Schwerte. Dniai 13 bm. zostaI tutej
en szy nowy kiQściól katolicki uroczyście po ... 
n~ święcorny. 

Gelsenkirchen liczy obec·nie 142 tysię
sy 519 mieszkań'Ców, 74.865 mężczyzn a 
67,654 kobiet. I(aoolików jest 70,230, ewan

&t giehków 69,397, żydów 1166. . 
W Hiillen osiedlają się Siostry Franci

sz:k:ainiki. Będą się one zad'I11!0'Waly pielę
gnowairriem choryrch po domach prywat
n~h. szkolą szyciai i ochronkami. 

Berlin. Prezydent policyi 2abr.01Lit u
rządizać wiszelkich zebrań publ!iczny.ch, na 
których przemawiać będzie znany w.r?g 
fydów hr. Pilc'kler. Na 1piątek zapoiwiierlz1a
uo iedno z takich zebrań. Piolicya 1udzielita 
wprawdzie pośwfardcze1nia, lecz pre
zes Polkyi wystósowal do zw.ol'ującego, 
'Wlaiściciela <lrnkarn1 Mi1sch:linga, owbne 
Pismo, w kt6rem oświadcza. że. co do po
tzy.teln0ści hr. PUcklera powstaly wąt•płi
\lltO:ści. Skutkiem tego maglyby jego wy
stępy na 'Zebrania·ch puhlicznyich wywotać 

o· za:burzenia:. P.olicya za:tem w myśl prawa 
kraijo\vego nar udzial hrabiego w zebra
iniach PoZWOllć nie może. 

Hr. Piickler <Yglosit po.wyższe pismo 
Prezy:d'enta policyi jako u1l!otną odezwę i o
Partrzył ją mi:stępują;cemi uwag.ami: Ro:
POrzą<lzenie: to jest inieslychanem dgram
czeniem prawa koalkyjdego, zagiWarnnto
'W!anego k-0nstytucyą. Mężowie berlińscy! 
Takiej .gospod·a·rkJ znieść nie możemy. 
lłzą<ll ch'Ce nas gwakić i zniżyć dlo nie'WK}l
ntk&w i łudzi bez praw.a. Dopóki nie stoję 
DraWlttie pod :kuratelą, nikt nie ma prarwa 
zabraniać mi udzialu. w .. pubJiczn:ydii zebra-. 
eta.eh. U nas rządzą tydzi l kh współnky. 

Niemcy staly się wielkicm pai1stwem ży
oowskiem. Dalej więc mężowie, rozwińcie 
wasze sztandary, zbierajcie się w silnych 
szeregach,, a ja, wasz wódz, poprowadzę 
was do szturmu! 

2Jebramie odbylo się w piątek, a prze
mowę Pticklera wyglosH w zastępstwie ro
botnik Weissenborn, na temat ,.potęga is
dowska i wpty'W-y żyd1awskie w Rzeszy 
niemieckiej". 

Gdy jednakow()ti; Weissborn zacząl 
\Vrzywać obecnych do bideł! żydów, komi
sarz policyjny zebranie roz:wiązat W eis
senborn mi1ro to mówił spokojnie dalci, 
-dopóki go nie aresztowano. Weis-senborn 
jest znanym w Berlinie agitaitorem i auto
rem hyimnów na cześć hr. Piicklera. 

Zyski niemców z wychoditwa Pola
ków są nie mate. Na piorty niemieckie je
dzie r. wraca: okrągłe 80 proc. wycoodź
cówi. W roku' 1902/3 czyni to okr(l!gle 
100,000 bi.Ietów okr~towych.. Biorąc za 
p.o<llstaiwę obecnie iniskie ceny, 100 marek 
za prze<\vóz, otrzymujemy 10 milfonów. ma
lielk). które wipłynęly dioi kas spótek okrę
towych z Hamburga i Bremy. Do tego 
trzeba diodać zysk kolei niemieddch za ja
Z1dJę tQld i do grainicy austryackie~, z.a-robki 
agentów i te legalne i nie leigalne zysk~, 
iakie toną w kieszenia!Ch pośredJndików, ku
pców, oberzystów, wckslarzy i całej tej 
rzeszy, które obsiad'ai ,wyichodźce. 
80-leitni, prawie niewidomy, i schorzaly 
s~rzec, Jan Koźlicki z Pleszewa:, pnc:ho
dzący z Kró!estwia! Polskie1gq, ae<liwkZe w 
Prus.aicłJ! od lat 10 mie·szkają;cYl, otrzym0l 
otrzymał nakaz opuszczeni.a granic Prus. 

.W swawie tej zabiera ·gros berliński 
,,Tageblatt" i obu-rza się na podlohn.e niego
dn~ postępowanie c<lrnośnych wtadz w10bec 
schrorwl:ego ·starca, który przecież prus.
ikieitnlW va~erf.arndowi s.zk<Ydz.ić iuż nie może. 
Wydal'enie takiego -cz.rowiekai z miejsca 
dlu.giotetn.iegi0 jego zamieszrka:nia jest czy
nem niepotiętym, nieludzkim i niegodnym 
ieywiliwwanego kraju•. W ten sposób •cha
Talcleryzu.je harkatystyrczny berliński „Ta
geblatt" naikaiz: barnicyi, dlost(ljwiony 80-le
tniemu Koźlickiemu1• 

Bierze zatem w obro~ starca, który 
już szkOOlz.ić niic może, ale wnet wyichodzą 
szyd'.la z miecha i „Ta:gbł. 11 przedstawia 
nam się ia:ko jaginię w wikze.j skórze. Bo 
oto nie jest on wca:łe temu przeciwny, alby 
zagrainfrćznychl krzykaczy(!) wysyłać do 
dawnieU'szych ich siedz.ih, is.koro w pań
stwie „ooja.źni Bożej" za wiele dokazują(!). 
Ci panowie, tak pisze <lalej, są UJ .nais gość
mi i powinni się przy.zwoicie: zachowy
wać; deże:li tego: niie ·cz:ynią, to dzieje im 
się dobrze., gdy im drzwi pokażą. 

Nowy Jork. W ponfodzia~ek przy•szfo 
dJo strasznej katastmfy na linii kolei Pad
firc. Pociąg pospieszny z Arizony najechał 
oo pociąg towaimwy ja<ląicy: ze strony 
przeciwnej. Mówią o 20 zabitych i 30 ran
nych. Złe ustawienie zwrotni spowodo~ 
wał'o niesz-częście. Zwmtnkzy JJOtPelnil 
samobójstwo z rozpacz.y. 

Rozmałlości. 
Pierwsze zeszyciei serca. W tych 

dlni'a!ch świat lekarski Wiednfai obchiodzil 
uroczyście setną rocZ'niicę urodzin dlra 
Franciszka Schuha. I(im•był, dr. S.chuh -
wie'Cllzą tylko lekarze; ai jed1nak nałeżaJa
by: mu się pamięć większai nawet ze strony 
ogólu publiczności. Schuh jest jednym z 
natiglównieiszych twórców 11o:woczes11ej 
chirurgii, która tak olbrzymie p81Stępy w 
ostatniich latach pocz.ynila. W Aluistryi u
walżany jest za pierwszego twórcę i pio
niera tej tak ważneji, tej blog1ostav~'?i0inej 
przez tysią.ce lud'zi umiejętnośd. On to., 
w1raz, 21 kolegą sw1oim, profesor.em Skodą, 
<loprorwaidzil ,,opuktwanie" (perkusyę) i 
noibistuchiwanie" (aiuskultaicyę) do te.go po
ziomu·, na którem dziś stoi ten podstawowy 
spasób określania chorób wew1nętrznych. 
Dr. Schruh jed1nak 1slawę swą ziawdzięcza 
czemn innemu: pierwszy przekonał on 
świat, że serce czllowieka nie jest tak nie
tykalne1, jak dawniej wierzono~ i że delika
tny ten i najważniejszy organJ podld'aiwa.ć 
można oiperacyom. 

Scłrah zatem jest <Jjcem pra.ktyk-01Wa
ruego (iiuż d1ziś dosyć często „zszywani.a 
serca". Przed' n.im nikt z. lek.airzów. nie 
chcial wierzyć, aby t·o byto możliwe. Na
wiasem nadmienić tu wypada - d!l.a unik
nienial niieporozumier1, iż tak ZWiaJlCig() 
zeszywainiai serca nie należyi brać Wl zna
czenhr doslownem. O sercw wlaśclwem 
niema mowY, ono bowiem nie ?Ylobyi w 
stanie wytrzymać takiej ope.racy1. Wyko
·nywać Je można tylko nai „W1drku0

, Wl któ-
. t'Yil1 whśdwie. serce si~ zn~~e - na 0;
. sierd:ciu. Da-w-niej. jednak uważano osier-

dzie za nienaruszalne narówni z sam~m 
ser~em. Dopiero dr. Schu zmic; i: z samem 
gląd. A sta'o się to w SPosóo na„~ępujący: 
Do szpitala po'.\vszedrnego w Wiedniu 
sprowadzono ml:odą pacyentkę, chorą na 
dusznicę (a tma) tak dalece, że hwilami 
zdawa.to się, że <lstatni oddech z niej wyła.
ta. Dr. Sk<ltl',. będący kierownikiem c<l.
dzialu sz,pitallnĆgo, zbadawszy chorą wy
nalezionym przez siebie spos(}bem, doszedł 
do przekonania, że cierpi Orut' skutkiem 
ucisku· „wody", znaJdui<rce:U się pomię<l1zy 
sercem a osierdziem. Zawiadomit o tern 
kolegów. Rzecz dziwna; wszyscy spa.glą
d'ali naf1 z niediow:1;;rzaniemA posądzając go 
raczej 01 zbytnią fantazy~, aniżeli o świa
domość. ooprowadzoną do tej wyookości, 
:dzięki bcwstannym a wytrwałym bada
nioml Dr. Schu był chirurgiem szipitala. 
On jeden tylko uwierzył niezłomnie w1 o
rzeczenia dr. Skody i zaJ)O!Wiedzlal, że po
stara się uleczyć chorą za pomocą opera
cyj. Koledzy spoglądali' nań, jak na -
maniaka, który swą. umiejętnością chirur
gkzną, chce c1u<l'ów dlokonać. Operacya 
mi.a.lai •s:ę odby~ za pomocą naklucia (pun
kcyi). Na: dzie(1 ()znaczony na sali opera
cyjnej zgromadził się caly zastęp lekarzy . 
Byli tu wszyscy przeciwnicy nietylko ope
rncyi. jako takiej, ale wręcz, całego syste
mu dryagnozy (rozpiozinawaniai choroby), 
stv.rorro-rn;;go przez Skodę i Schua. Chorą 
wniesiono .na salę. Darwala słabe ()IZTI.aki 
życia. Dusznica1 tamowata j.ej <X.klech. Dr. 
Schuh przystąpił do <liziela. Uliąwsz.y \Y 

rękę troakar (instrument do zarglębieniai w 
or~anizm i wysączenia zefl cieczy), wbił 
~o chorej PQd trzecie żebro na lewej stro
nie ple11si. Milczenie wśród audy.to.ryum 
było tak wielkie, iż chyba s.zmer skrzydeł 
muchy możnaby dioslyszeć. 

Chwila! oczekiwania. Nire. Z troakaru 
poplyn~lo 'kilka-naście kropeł krwL Leka
rze zaiezęli spoglądać po sobie i z uśmie
chem ironii usuwać się z sali. Pt0·WStali 
tylko doktorzy Selm, Skoda i asystent, 
Dumreicher. Schuh n-ie stracił naidziei. Wy 
iąl tr~ar z chiorei, po raz drugi wbif go 
nłoco niżej. W tej chw'ili zaczęJai się są
.;zyć ·ciecz. róż.owa; zebrano jej prze.szlo 
ćwierć litra. Chora: ()dzysika!a. zdrowie, 
dr. Schui stal się stawrriym. W kilka tyg-0-
dni późn~ej dolwnał rozcięciai że,ber i osier
dzia, '11.!SUn~ rop~1 zeszyt worek sercoW}. 
Operacy.ai udała się 'ZU1akomkie. Pierwsze 
to „,zeszycie serca" przyj~to z ruieid.lowie
rzaniem. Potrzeba było kilku lat, zanhn1 u
wierzono, że jest ono możliwe. Dziś nałe
ży ono cło operacyi powiażniejszych, ale 
stosu11Jkowo dlasyć częstych. 

Ostatnie wiadomości. 
B t a ł o g r ó <L Powstańcy macedoń

scy zamierzają odbyć kongres w połowie 
grudnia. 

L o n dy n. Admtrał Charles Beres
ford został mianowany dowódzcą anglel
skiei iloty środzicmnej od r. 1905. 

W i e de ń. Wydział partyi nłemiec
kicb postaaowił doma~ać się zamJmięc..a 
akułtetu włoskiego w lnsbruku. 

I n s b r u k. Studentów ntiemieckich 
· Schoenbkblera i Brauna aresztowano pod 
zarzutem współ udzlatu w rozruchach. 

L o n dy n. Przesłuchy świadków na
padu rosyjskiej floty bałtyckiej wykazują, 
że pomiędzy angieską flotą rybacką nJe b;i
ło statków japońskich ani te.ci Japończy
ków. 

Nowy tytuł cai·ski. 
Do wszystkich tytutów1 bialcgo c?Jra, 

S0ifl.11od'z•ierżcyi Wszechrosyi i t. d., i t. d. 1 
i t. d., jak slychać, zamicrzająi wierni· ped
dta:ni - tym razem rup-elnie ·dbbrow10Inie -
dodać cyh1l nowy: ,,Byty\ dzierżawrca 
Portu Artura". 

Z prasy rnsyjskiej. 
"Nowoje )Vremia" w nr. 10,270 pod 

ru})tyką „W-ojna" pisze: 
Wynrszenie naszych oddziałów fron

tow;1ch wywo./alo taki szybki, bezmyślny 
nacisk Japończyków, że nasze awangardy 
byty zmiusrone cofać si·ę ku swoim głów
nym sitom". (Cytat aute11tyczny. Przyp. 
Red.) 

· U lek.ar7.a. 
- Panie doktorze, lekarstwa pań'S:kie 

nk ml nie pomogfy. Trac~ pamieć ooraz 
bardziej. 

- W takim razie proszę o . horrora
mi.tu X góry~· '. · 

o k-yi. 
Panu T. Oj.Kańskiemu. Niepodpisa-

nych Jistó\\ drukm ·ać nie możemy. Re
dakcya znać musi nazwisko autora, które
go natu.ralnie nikomu nie wydaje. Nie po
trz bnc te-'2 wcale to ukrywanie nazwiska, 
kiedy po p i śmie zaraz poznaliśmy, kto iest 
autorem kmespandencyi. Skoro Pan po
da n:un swe nazwisko. korespon<l~ncyę za
mieścimy, inaczej nie, gdyż od przyjętej 
ogólnie zasady odstePować nie możemy. 

Do Derne. Bardzo żalujemy, ale a 
D0\\10du innych obowiązkvw na wiec 'J)rzy
b}'Ć nie możemy. Z.resztą zaczc1pia~o mó
wców oo ,.Wiaru~a PoLkie.go", że z i b 
vtiny panowie z Dortmundu nie dostali s:c; 
do gtosu. więc m<,'ie lepiej wychodzić im 
z d'.rogi, aby się nicskarżyli. 

Kalendarz. 
Pi4tek, 18 liswi;ada. OtonB, rosw. kościoła 

św. Piotra, (K J!tka Stanisła" ). 
Sobota, 10 listopada. E tbiety wd., Po::ieyana 

(Drogomfra). 
8 ł o n c e ; wscllodrl, 

Jutro. g. 7 m. 25 
Pojutne. g. 7 m: 27 

8 t a n p o g o d y ; W śSorl e 
chmurno. W czwattek i.akie 

each.ocll!l, 
g. 4. Ir. 4 
g. 4. m. 3 

cały dti~ po-

Term om t:l t r wekazywał w~oraj 12 vt 
połttdni.e 4 stopni R. wyżej zera. 

.Haboteńsfwo polskie. 
W Bochum 

w kościele św. Antoniego w niedZ'ielę 20 
listopaid'a Po pol. o godz:. 4 nabożeńst\v10 z 
kazaniem 

Misya św. w Erie przy Buec 
odbrywa się dla Polaków. Nauki są co
dziennie o godz. 07 raino 1 o 6 na wieczór. 
Misya rozpoczęła! się 13 ai potrwa do 20 li
stopa<lai. 

W Gerthe 
w niedzielę 20 listopa<l'a kazanie o godz. 11 
i o g. 4. Spowiedź św. w sobotę po pot 

W Wattenscheid 
ostatniai ~sobność dlO spowiedlz:i św. jn ... 
bileuszmvej w środę 23 listopada od' rama i 
we czwartek. 

Sodingen-BornJg. 
OO 16 dla 23 listopada mamy sposob

ność db SPff\\rie<ltzi' św. Pożądanem jest, 
ażeby się daik nailiczn.iej zeiornno, poniewaz 

' jest to SPowied'ź dubile:uszowa. 

Towarzystwo ~w. Kazimierza w Bank.au 
poidlaje <lo wiadl()lllości1 iż we wrorek 15 li
stopa,da zasnęla w Bogw pa krótkich cier
pieniaich tona czło-nka naszego 

śp. JADWIGA DOMAGAŁA, 
urodzona Szostak, 32 lata stara. Pogrzel.J 
od:bę<lz:ie się w piątek o goclz.. 4 z domu ża
łobyi w Bauka11.b „In dier ttofemi nr. 17. 
·Członkowie winni się stawić w czapkach 
i oznakach oowarzyskkhr o godz. 3 w 1-0ka
lu posiedzeń. Liczny ud!zia.l pożądany. 

Zarząd. 

li 
Bractwo Różańca św. w Baukau 

donosi swym siostrom, iż w1 wtore'k zmar
ła siostra ży.wiego Różańca 

śp. JADWIGA DOMAGAŁA. 
Pogrzeb odibędzie się w p'.ątek p~ pat 

o godiz„ 4. Uprasza się wszystkie s!01s~ry 
o jak n'alilkzniejszy udziat w pogrzebie. 
Punkt zbiorny przy kościele kat. o godz. 
04. Przełożona. ---Towarz. św. Józefa w Wattenscheid 
d1Dn10si swym czkmkom, iż w niedzielę d'nia 
20 Iistopa<ti, punktualnie o giodz. 4 odbędzie 
się roczne walne zebranfo. Porząd!ek ze~ 
brania: Viatai miesięczn~ i Wpis nowych 
czlo-n'ków. Obór carego zarządu. Upra
sza się przet()I \\.f>Zystkich c1Jfonków, ażeby 

·na owe zebranie jak jeden mąż przybyli. 
Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała w Bruch,u. 
Miesięczne ~row~a<l,zenie odbędzie si~ 

w nie<llzielę dnia 20 b. m. o gocl.z. 4 po pol. 
O J:czny u<lzial czlonków prosi Zarząd. 

Uwaga: ~branie czlonków ziarzą<lu 
tale sa!J1fOI w niedzielę 20 b. m. o zwykłym 
czaisle. O .J1T1ktualne stv·vienie się prosi 

Pr .l.ewodniczący. 

Wiec w aukttn. 
Wiec „Zjednoczenia xawodQiwegio pol

skiego" odbędzie się; w nie<l'zielę <l'nia 20 li
stopada na sali p . .Koppa o godi. 3. Oma
wiane będą Sprawy bierzące, oraz oolparcie 
zarzut~ obcych organiza'Cyj czynionych 
„Zied:ooczeniu". Licimy Ud'zia.l' Rodaków 
na wittu pożądany. 

. • nZledd~~e"Q óttł> n>o~. 
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\V wtorek dnia 15 brn. po poł. o g. 
2 ztL nęła w Bogu moja najukochańsza 
żona ap. 

Jadwiga Domagała 
urodz. Szostak w 32 roku życia. 

Pogrzeb odbędzie sif~ w piątek dnia 
18 bm. po poł. o godz. 4 z domu żało
by z Baukau in der Hofen nr. 17 .l 

O czem donosi o gmutku 'pogrążony 
mąż Michał Dotn agała. 

Panu ogu wszechmogącemu podo
bało się dnia 15 bm. o godzinie 11 wie· 
czorem zabrać z tego świata, wskutek 
nieszczęścia, jakie spotkało na. kopalni, 
po krótkich lecz ciQż !tich cierpieniach 
mego najdroższego 

• 
m~z.m, 

naszego kochanego oj ca i szwagra, opa
trzonego św. Sakramentami. Pogrzeb od
będzie się w piętek o godzinie 8 i pół 
rano z ka tel. domu chorych w VI/ anne. 
Podajemy do wiadomości ,,·szystkim kre
wnym i znajomym w smutku pogrążeni 

ż••• dzieci. 
Zofia Smyłow2ka. 

Towarzystwo św. Barbary, w Hambom 
dlOnosi swym członkom, iż przyszte zebra
nie oidbędizie się w niedzielę 20 listopada po 
poludlniu o godz. 4 na sali p. Busch:manna, 
na które wszystkich czl1onków uprzejmie 
zaprnszamy. G01ście mile wi·dziani. Na 
powyższe zebranie zapraszamy wszystkie 
polskie niewiaisty, których mężowie są 
cz.fonkami lub nie, w ·celu omówienia s;pra
'\VY założenia Bractwa Różal1ca Ś\V. 

Zarząd. 
----

Tow. św. Antoniego ·z Padwy w Asseln 
donosi swym .czl()'nkom, iż w niedzielę po 
JJ>Ot urządz:ai to·w.zamknlętą zabawę. Ro
dacy,, którzy u naszych czlonkóiw są na 
gościnie, mają wstęp wolny. Rodacy, tu 
zamieszka·li ai chcą wziąść udzial w zaba
wie muszą się dać <la griona na·szeKn zapi
sać, inaczej jeist im wstę.p wzbroniony. -
'ł(apelai palska. - Rodacy ·spieszci·~ d·o na
s·zego gmna. 

A. Mikolaliczak, pr;;;ew. 

Tow. Przemysłowców polsk. w Marxloh. 
Baczność! 

Dla członków Tow. Przemysłowe&'Q' z 
Marxlob od·będzie się zebranie w niedzielę 
20 b. m. punktualnie o godz. 6 wiecwrem 
W' 1-0lk:alu p. KQ!lera. W s·prawie poroizu
mienia się i wytłumaczenia zapraiSz:amy 
rJ. Fr. Kamyszka z BruckhaJUJsen na to ze-
brani·e. Za Komitet 

Karwik. 

J(oło śpiewu „Chopin" w B<>chum
w Wiemethausen. 

Przyszta: le.k>cya śpiewu -Odbędzie się 
w niedzielę. dnia, 20 bm. o godz. 5 po pot. 
Szall1. R'°daków., którzy iri.a ostatniej za.rn
lmiętej zabawi·e zapisali się; do n-sze.go 
gronia:, uprasza się, aiby przybyli na tą lek-
c_:yę. O liczny ·udział prosi Zarząd. 

Tow. bł. Bronisławy w Boctium-
Wiemelhausen 

donosi szan. członkom, iż walne miesięcz
ne zebranie o·dbęd-zie się w przysz!ą nie
dzielę o godz. 4 p~ pol., na którem będ.Z,ie 
\\i'\Olne ph\.~o. Zaprasza się tak samo1 tych 
Rodaków, któny mają dzi·ed, by się w:pi- '. 
sali do towarzystwa, aby ich dziatkl n:io.gly 
brać udział w tegorocZlilej ·gwiazdce. O li
czny wdział czkmkó'W iakio i ·gości w ze-
braniui uprasza J. Hain, prze\.V. 

Bacznojć Rodacy i Rodaczki w Essen 
i okolicy. 

W niedziele dnia 20 fatopa<la urządza 
Bractw10 Różańca św. w Essen obchM 
SO jubileuszu ogloszcnia diOgmatu Niep. po
częcia.. Naiśw. Maryi Panny. Od! -go<iz. 3 
po pot. d() 4 będą śpiewane godzinki o 
Niep. poczęciu Najśw. Maryi PannYi, potem 
kazanie i bl-0goslawieństvm w 1 K()ścielc 
Sióstr Miłosierdzia przy ul. Kapuzinergas
se. Potem udamy się na wielką saię p. v. 
d. Loo przy ul. Schtitzen'bahn 58, gdzie od
będzie się uroczyste zebrnnie ku czci Niep. 
poczecia Naiśw. Maryi Panny przez. śpie
wy, mowy i -Oeklamacye li tyłko ku czci 
Na&św'. Maryi Panny. Zapraszamy szan. 
Towarzystwa z Essen i 'O'kolicy jako i sza
nmvnych Ro<laków i R-0daczki .na tę uro
czystość. 

Tow. up1rasza sie dla upiększ'enia 
tej uroczystości przybyć z chorągwią; po
nieważ: pochodtu nie będzie, przeto uprasza 
sie szan·. tmvarzystwa udać się w1prost do 
kościoła. 

Kocha•ni Rodacy i Rodaczki, otóż wla
śnie chwilą, w której możemy pakazać fak 
wielką cześć ucz:uwają ser.ca nasz.e ku 
Najśw. Maryi Pann}e, więc uprasza się; o 
liczny udlziat W stęp wolny <lila każdego. 

Bractwo Różańca św. w Essen. 
Towarzystwo św. Józefa w Osłerietd 

ctcmosi Rodlakom. iż z dniem 20 listoipada 
mzpo:czyna się Miwa św . .ctfa., Pclaków i 
patrwa przez 7 dni. Pierwsze kaza:1i·~ 20 
tegio miesiąca o g()dz. 5. Da~szy przebieg 
\Vszystkich nabożel1stw będzie z ambony 
O'gloszony. Upra•szamy wszystkich Roda
ków w Osterłeld i .caf ej okolicy, ażeby jak 
najliicz<niej z tego skorzystali, gdyż to jest 
pierwsza spos-cibność w Osterfeld. która 
nam się tera.z na<larza. Zarząd. 

Uwaga: Zaraz po nabo'żeństwie od:bf.,
dzie się zebranie miesięczne i do teg'O nad
zwyczaine·, gdyż będ'zie dt1żo sprnw ido za
fatwienia. 

A. Janeczkowiak, zast. przew. 

r~;~;ć i!i'K -
..: Kt.o ma n.ajAiylrnwntcjsey krój? 
i:; 

Jtw i Fr. Błoch, 
E58fD, T hurm str. nr. 14 

ooooooooo()ooooooG o.ootlOooooooo o c 
O Szanownym Rodaczkom z ESSEN do- O g ncHQ uprzejmie, iż wykonywam -ft 

1 dla pań I dzi~~~I~:~!~ rrody, Po- § 
a lecam si~ azanownym Rodu.czkom i pro:izi; o g 
o łat1kawe popuc:ie. z gz:i.c·1nkiem n 
g Anha Karlikowska, 0 

o ESSEN, Beutetr. 1001 I pittro. 8 
gooooooooooooo ocooooooooocoo8 

YGARA! Bracia chcecie 
dobre a tanie 
eygaro palie? 

to proszę ~~as y,amÓ'wcie próbę 
5\.0 nt. dobrze odleżałych cygar 

za 11 o szt. po :t,50 2.70 1.~0 3,2{> 
i 3,50 razem I 4.83 mr. wysełka 

frllnko za zaliczką. Próby moich papie-
1 o •Ów dołączam darmo. 

B. Kasprzycki, 
w Lubawie. (Lobau W pr) 

fabr. papierosów spec. skład cygar. 

Ple kan ' . ,... .... 
zapM~1iiłhy sobie dob:re S Ci1 ~ ~ 
utrzymani<", gdyby za~ :i b.C~ ..... ~ 

Towarz. gfmn. „Sokół" w Huckarde cn,ł na wła•n\ r~k~ ~ ~ ~ 
· pracowa' ~ „: l'-4 r~· ·c: 1-:i podaje <lio1 wiadomości szan. drµhom o'ra:z 1 • s .;::: . - ~ 

Zgło 6M 1tę moiuri. do rn 
Rodakom w łfackard'e i ·okolicy zamie- Ek11ped •. ,Wia.ma Pol- s S ~ :r·~~ 
szka~ym„ iż n'aJSiZe pierwsze zebranie w no- ekl.-go" w Bochum. ::s - ~ ~ o 

·• • 
••••••• P•rs~ję,ełe 

:,st,au~·alcyi • 
• • • • • • • 

Szanownym mieszkańcom Castropu I okolicy donoszę uprzeJnne iż • 
z dniem dzisiejszym przejąłem 

restanraeyc, 3ł 
pana Fr. Pnngc. • 

Szan polskiej publiczności szczególnie polecam tą restauracyę. 
Staraniem moim będ.7.ic dobre potrawy i napoje doshi.rc7.ać, 

to teSżt liczę n~ popta1
1
·cie. ł ~ 

aranna i rzc e na us uga.. ł"ł 
C~).StHtp, dnia 12 fofopa<la Hl04. • 

Z szacunkiem • 

1-tudolf Schaumann. • 

••• ., ••••••• 
---mi!Bll!lllllllll!IBU--IE!BiDIBB&!.a&lllB„ ____ ,__ 

Ubr.ania 
Paleto ty 

najkorzystniej. co do kroju odrobie„ 
nia i trwałości, zakupicie tylko 

u 

Jakóba Rothschilda 
w Ruhrorł. 

Wszystkie ubrania i paletoty są tylko \\edle moich 
wskazówek stósowne dla każdej, wysmukłej czy otyłej fi. 
gury, zrobion1! 

gw.aran~uję 
tedy za beznaganne leże_nie. 

Przez rzetelność. i dostarczenie wyłącznie pierwszo„ . 
rzędoy0h fabrykatów oraz 

najlepsze odrobienie 
zdobyłem sobie więk~zą część odbierc6w 
Dla tego pozwalam sobie, wynagrodzić 
tam i z powrotem. 

z poza miejsca. 
koszta podróży 

:a "O" H J!lt O :R T, 

Chłopiec 
do posyłki, który nie
dawno ~puścił 11zkołę, a 
mieszka w Bochum, mo
że el~ zgło , ić do ksi~ 

gar ni 

„Wiar. Polsk." 
w JłoeJmm. 

M~żC2?yzna w młodym 
wieku po11zukuj1 od no
weg<> roku miej~ca ra 

podrózuj<\eego. 
Adres. A.ato•l Ilon• 
O•"rak, Bruckhaueen 
n. Renem, Albrechtatr. 
:nr. 5, II p. 

11 c~lad11łków 

' 
nr 5. 

potrzebna zaraz albo od• 
1 grundaia. 

dóuf 8dapka, 
ekład mebli, 

R.- Bruch, Heinricbstr. 2. 

Doskenałego 

~ , .... i::~~.,.!'. 
wym zatożonym gnieździe sokolskim oo- 0 ~ c:i ;; • ~ i!. 
bęa:zie się w niedziele 20 Iisto'pada <J' go<lz. · Dt• ~.:~]o~ g ~ lJ dzlewezy11 
i} po pol. na s.aH p. Andra. O licme r pu111k- s piętrowy ~ ~ ·~ g l:Q ;_;[~.~ na wy·okie zaĄłu,;t i 

kra•ł••kłd1 
na duże i małe szt11ki 
i lita.le zatrudnienie po
szuku;e od zaraz. 

-'•• ...... 11. 

zasttipcy·-
•o sprzedaży naszych 
Vlktoria i Pfaff' maszyn 
do 111yc1a za wyeoklł 
prowill~ Ił poszukuj~ łtrn•111't Stawięnie 'Się prosi 1~ydzlaf. n :)\VI) wybudowany i ~ ~ 0 ~ ~ a dobre miejsca poszukuje . e „ ... ~ ...., ~ od zaraz i 1 grud11ia. 

=~~~. ś;:J~a Chrzc. w Mełd~ricb •0.::::0;::,~~ w J2 GI : ci ~ ~ ~ . N.AJ WIĘKSZE BIURO 
d<Jnosi swym czfonlrom, oraz wszystkim oprócs tego te~o skład ~fi";;(,.![~~~~ wskazywania miejflc Dziewczq 
Rodlakom zamiesxkalyrrI Wi Mei<ferich i o- z handie'!: t?Uek at.aro ~ !"'..@ ~ ~ • "' n. Bie:rwagen. p{\rz,dn1ch rod'łliców, 

20 1. t Hprowsdr.oae, (eł.o tell> Q.l • .... 8 ~ ~ .... mian owicie dlA nowo- w Dortmund, które ma chę~ vryuczyó 
okolicy, iż \V przyszłą sobotę 19 ·i IS O- koń i wóz do rozwoie- ~li .~ ~ ~ ieńcow polecam c.Uko- LUtgabrtlcketr. nr~ 18. llif w składzie galante-
pad!a przybędzie sp:owie<llnik polski'. Spa- nla), z dobrymi odbior- Z a..~ ~ ~ ~ ~ wite piękne wyprawy. ryjnym i w kii~&1'1łt 
sobrrość dio s-powiedzi hedzie w robotę na cami od 1 kwieluia albo • 8,.~ 1-: ·~ ~ O gorliwo poparcie Małe pomi~sz- mote sił zgłoilć. 
wieczór i w niedziel~. Li<ilszy porządek bę pr~dzPj '1myatn'c do C 0 ,..,; ;ff.§~ megointereiu serdecznie kania o 2 J. •••ł•la.k. 

l 1 U . nabycia.. Wpl11t~ pQfrz~- 0 - er: ~ . „ upra!!zam. fokot natychmiaat do vV ANNE, J3ahnhohtr. 
dzie w koście e QgtOSZIQny. prasza się · b• 4. -óOOOmarek. Zgło- • . wynajęcia. ao. 
o jak najliczniejszy udzial. .-grnia d11>~„ Wiarusa Pol- M. Miedzi6sk1 R -Br eh, Marie:i- . nr. • 

fellk~ Kałek, przew. skiego" w Boch11m. t . Berof'I, ulica Nowe. str. nr. 81. o . cz a aa• 

ZI ~lkll·łł rrilkąn OO~'W~ ~~· -::""' -'™=· f' eło&cłnaa= W)'ilWJJmtw•~-;t; p~ 1f.BC::ti' ,._ . 

Oftnafgfeld, Kłrch•tr. o. 

Goergens 
& Patfaen,. 

Bochum, Kaieer-Frie
drichplatz 11, p1zy kła„ 

utorze. 

.... •• „.„ 
„.żą-ee 

Hl. dobrj\ płac9 poua- · 
kuje •tre~arka 
pani Pr. Rłl.bDRU. 

Booouw, Antoni11.11Str. ~· 
• 
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(odzienne pismo hdowa dla Polaków no: obczyźnie, pośWięcone oświacie oraz sprawom narsdo,-uym, politycz ym i zarobkowy. 

Wychodzi oodzie::mi~ z vryjątkicm d•i poświątec.z.n:v1.:~. 
prze,dpla!a kwartalna rm poczcie i u li~towYch wyno:i i 
! mr. 50 fen., a z odno::;zeniem do domu 1 mr. 92 fei. . 
Wiarus Polski" w,pisany jest w cenniku pocztov.7m 

W imię Boże za \Vlarę I 
2 -;? •n;ser=: t.r Pb.~ ! i;:~ ~a ri„rs:i; J)ttytowY 15 fe• ., IM 
o~: · zze;•ta z„!'!' iuzc?.one prz.ed inseratami 40 fen. l(t~ 
oes';> o:sfaisza, otrzvma abat. - Listy do „Wiar1111 
Poiski e)!o'' nule.ty fr"nkow"~ i oodać w nich doki~· 

'' pod znakiem „t. polni!ch" nr. 128. n·~ ~d r~ s p~z~cego. i<.ekovisów sic nie :z.wraca. 

~ Redakcya, Drukarnia i Ksi1<garrua. zna.jdujo siQ w Bochum. przy ulicy l\faltheserstrasse nr. 17. - - .Adres: ~,'.Vir„rus P o1s1ri", Bochum. ___ J1...,...._ 

~~-~·*"'liiiliWJllL\IOIF~Wlf9' PE~lZBtZUli!"AliF ·t ___:_~·-· ___ ~--------- _ ·---~-

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
tówłć, czytać ł frisać po polsku I Nis Jest 
pohtklem9 kto potomstwu swemM znaem~ 
~iyć się pozwoli! 

=--

Z w1rpadków dnia. 
Hakatyzm coraz to piękniejsze wydaje 

owoce. 
Czytamy \V „K.uryerze P·ozn.": 
W Witas·zyca:ch jest proboszczem: ks. 

Jfohma.um, który olJ·o:k wladani·a znalwmicic 
językiem polskim i gorli\.vego zavvsze u
względlniamia potrzeb duchownych swych 
parafian polskich, ll'Wydatnial swą przyna
leżność do niarodlowości n'.emieckiej za- 1 

\1·sze i w dobrychst-0slt'nkach żył' z swymi 
wspólplcmie1karni, pomięd:zy innymi1 także 
z ia1mrratem. Naraz. spostrze.gi w pos·tępo.
wanin tegolż urzędnika widoczne o'Ziębie
nie. Zaipyta111y o przyczynę zmiany odpo
wiada landrat zupelnie szczerze ks. łiioh
mainnowi: 

Sie siu1d deutschfeindlich gesirun t. 
C{)i i' jak? Skąd? 
Ku swemu zdumieniu· dowiaduje się ks. 

li., i~ mia! je<linemu: z dizieci szlm1nych 
przekre·ślić 11Ta ·zeszycie slowo Witasch!litz 
i pQlprawić je na Witaszyce. Insy.nuacyi I tet ks. li. stanowcz,o zaprzeczył, a1 dowie

. dzia1wszy się, któregn dziecka t·o się tyczy, 
zażą<l:ał corpus delicti, owego zeszytu , i 
przekonał się. iż rzeczywiście Witaschiitz 
zmien;on·o na Witaszyce, ale ró\Ynoczcśnie 
utwierdził się w swe.m przek<:ma1niu, iż 
z mLana' tC1J nie jego ręką ziostala diok<:ma·
na„ tylk·o ktoś inny użył tego podstępu, 
aby mi eć powód do dcrnmcyaicyi na ks.ię
dw. Tym, który doniósł dlo wladzy o tym 
występku' ks. Ji.ohmanna byl miejswwy 
nauiezyciel. 

Ks. lfohmann udiow·c<lni! najprz6d wo
bec landrata z, zeszytem w ręku, iż popra
\rka nie ·z jego ręki pochod'zi1a, a następnie 
udail si ę do1 rejencyi, kt6ra mu slusznc1ść 
przyz.nata, a naucz.y.ciel wobec inspektora 
szkQlne.go cLo \Viniy przyznać się mll'siat„ 

I Czy to możliwe? 
Jak wiadomo cesarz niemiecki Wil

helll11 II nic pozwo.fir na to, by wojsko księ
stwa' Lippe (1 batali·o:n) złożyły przysięgQ 
nai wierno·ść re:jentowi ·hr. Lcopo!td·nwi Bie
sterfeldlowi, ponieważ wedluig zdania \Vi!
helma II nie jest 1wyjaśniona ct·ostatccm1c 

I 
spraiaw zatargu o trnn księstwa, d?· któr. ~
go rości s.obie pra \Va tak1że szwaig1er Wil-

l 
he~tn :iJ II„ a którego w faści wy p~sia~a~z 
ks1 ą,że Aleksan<ler chory ·na umysle zy1e 
dG tąd. Teraz nadszedl telegram następu

! i ący: .J~ekrutów lipijskich zatin.gi w Bic-
lefeldizie z aprzysiężo:no w czwa>ftek na ce

, sarza i na chorego na umyśle księcia Alek
, sandra, a nie na rejenta hr. Leopolda." 

I 
Telegram pmvyższy pod'ać chyba mo

żna tylko z za6trzeżeniem, bo d-Oiprawd'y 
j W!erzyć się nie chce, iżby na początku 

W1e'lm 19-tcgo ludzil{)lm myślącym - a1 do 
takich przedeż i rekrntów zaliczyć trzeba 
- kazano przysięgać wierność i posł'u-

1 ~.eństwo człowiekowi obłąkanemu. 
Koło polskie w Wiedniu 

Wybrało prezesem hr. Wojciecha Dzi.ed11-
SZ_Yckiego, pie:rwszym jeg-o zastępcą Da
Wtda Abrahamowicza. 

Telegramy. 
W i e d e ń. W czwartek rozvoczęła 

I 

~acla państwa swe obrady. Niemiec dr. 
Sylwester stawił wniosek, by świadectwa 
z akademii państwa niemieckiego uznawa
no w Austryi. 

B er I i n. Hr. Piickler udał się p<J.110 
do Pewuej małej mieiscowości w pobliżu 

granicy szwajcarskiej, by się uchr(}ni~ 
przoo Ielcarsłdem badaniem stanu umysł-0-
wego. 

M u k d e n. Jenerał Ma, dowódzca 
granicznego woiska chińskiego świeżo po. 
mnożył swe sHy i ustanowił japońskich in
struktO'l"Ó'\-V. Woi::ka jcr:crata ił:a strzehą 
Rosyanie bardzo pilnie. 

Petersburg. Korespondent dzie.n
nika rosyjskiego „Birżewija Wj1zdomosti" 
depeszułe z Mukdenu: Pewien ·z Tientsi
nu przybyły tudotąd obcokrajowiec powia
da, że blokada Portu Artura w o·statnim 
czasie nfo by ia tak ścisła jak dawniei. Do 
Portu Artura przybywają statki i cdcho
dzą bez trudności. Tłomaczy się to tern, że 
admirał Togo wystał część swej floty do 
Japonii d1a naprawy szkód, by p•otem z od
św,ieżoną ilotą przyjąć eskadrę bałtycką. 
JaIJOńska flotyla torpedowców otrzymała 
rozkaz, by nabrafa jak najwięcej węgla i 
ruszyła na m-0rze1, lecz nie wiadomo do
kąd. Przypuszczają, że to-rpedowcei p·ier
wsz.e mają wykonać napad na flotę bałtyc
ką. 

W i I n o. 600 rezerwistów przewa
czonych do Suwałek wpadf'O do pewnego 
składu, kt6ry zrabowano. Także· na dwcr~ 
cu rezerwiści usitmvali WY\volać roz.ruchy. 

Białogród. Rząd serbski doma
gać się będzie od skupczyny (Eejmu serb
skiego) 50 mil'ionowtgo kredytu na zakup-
110 dział szybkostrzelnych. 

W i e d e. ń. Prezydent R~osevclt prze
sł'ał cesarzowi f ranciszkowi serdeczny te„ 
Jegrarn w odpowiedzi na życzenia przesła
ne z powodu ponownego wyboru na pre
zydenta. 

Bar c e I o n a. Na ulicy Fernanda 
cks.pl1odowala oomba raniąc 6 osób. 

W ro c ł a w. W kopalni „Zabrze" za
sypała ziemia 6 górników. 4 od1~·; . ._: sto dęż
kie, 2 lżejsze obrażenia. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec „Zjedncczenia" w Kastropie1 
odbyl się ''" ubieglą środę. pod prze\\i.O<J!Jli
ct\n!rn d'rnha Orz:eśka. Dmh Sibilski re
ferowaf o korzyściach. jakie przy11iQ1Si .,Zje
d!noczenie z.aw()dowe p0!1skic" ogólmvi rn
botnika polskiego· na obczyźnie. 

Przema:wiali także drnhowie Grzesiak, 
Siekierski, Wierzbifrski. Omawiano nie
formalności zaszłe p1~zy ostatnich wybo
rach dlO knapszaftu. Na·stępnie odczytano 
rezolucyę, która przez -ogól wieca p:rzyjQtą 
z·ostal'a. 

Rewlucya brzmi: 1) ,,ZJjed'.noczenie 
zaN,1c.ct'o•w'e :polskie" jako orgaillizacya ri0-
hotnicza, będzie się staoowcz1<} dopomi,nalo, 
iżby wybory do kna1pszaftu by\\"aly spra
\\' iediliwie prz.eprowadza~1c i żądać będzie, 
iżby przy urnie wyborczej zasiadali dele
gaci mganiza'cyj. 

2) Dla przeprowadzenia sprawiedli
wych wyborów potrze'bnem: jest nad~o, iż
by karteczki wyborcze byty równe DTaz 
{)·dcl!aw3111e były w równych zamkniętych 
kopertach. 

3) Zważyw·szy dalej iż p-0!1scy górnicy 
z Kastrnpu i l-(auxel przez danie po<llpisó\\ 
pa<l protest maJący u11ieważ.nić ostatnie 
\V•Ybory, miog:liby się byli ~mrazić na uuatę 
chleba i to przez na'Cisk wywierany z~ 
strony zastępców kOipahi i ztączonego z 
nimi ,,Oewerkferajnu" od pod·pisu ()d·stępu
ją jednakowoż publicznie potępiają wybo
r;, które wolny wybór rnbotniika krępują. 

Nagalf1iacze związków socyalistycz
nych nieraz wrnawiajq, rohotn1kom poi-

skim, że te związki są p0'1itycznie bez
stronne, że więc wstępując cl'o nich nic po 
trzeba Z3.l i c:zać się do partyi socyalistycz
nej. Tymczasem organ socyaJ:stycznegv 
„verbandu" w numerze 46 na 19 bm. , roz
pisując się o pewnym Polaku, p.owiad~1 D 

nim, że będąc „starszym lrnapszaftow)r.m" , 
obranym przez cztonków „Związku górni
czego" jako czfone:k tegoż Z\viązku zal:cza 
się także do partyi s·ocya!n0-demokraty.cz
nej", 

Podając ten dokument, zaznaczamy, 
że dla członków partyi socyalno-demDkra
tyczne.i nie ma miejsca wśrćd P{)laków 
nar-0d·o \'ców. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Naij,vzJtnieisza wiadomość z widO\vni 

W·oju:y1 brzmi, ż.e krą.żow11ik Gromobój z 
eskadry \\"ladywostockiej rozbił się. 

Zaf()ga z.biegtegio z Portu. Artura a o
beCllie zniszczonego torped-O\VCJi „Rasto
rupnego" oświadcza, że 3 października po
\Vi-0d•tio się Rosyanom zatopić japo·11ską tódz 
tiQrpedową zajętą wyławianiem min. 

Z Szanghaju· donoszą do .,Morning 
P·ast", że fapor'iczycy przekroczyli pokry
tą Jodem rzekę Sza. Oczekiwać należy po.., 
\\ ażnego z'd'erzeinia się wojsk nieprzyja
cielskich. 

l?ozkaz dzienny clo armii mandżurskiej 
podaje l:'Czhę rannych, prz.ewiezionych od 
24 października d-0 Muikdenu, na 828 Qfice
rów, 28,479 ź·ol1nierzy. 

Liczba cho1T-ch wynosi: 128 .of;cerów, 
3827 żolnierzy. 

, .M-0rning Po•st'' donosi takż.e, że w no
cy na sobotę wykcmala zat-0.ga portarturska 
wydeczkę , lecz zcstata odparta z dężkie
mi stratami. Wojska msyjskie przygoto
wuJą się, by jako ostatnią swuią pozycyę 
zająć Liautiszan. 

Biuro Reutera ogl-0silo obszerne spra
\\'()Zdanie, otrzymane z g{ównei kwatery 
armii oblężnicze.j kolo Portu Artura o 
szturmie Jap:oóczyków, dok-0nanym 3 p.aź- 1 
d'ziernika na fort Kikwan. Po ciężkiej wal
ce udaJ:o· s ! ę J apoflczykom pó~nocną i 
wschiodJ1ią część fortu zająć i przyjść w 
p-<;.siad:aniie klu·cza " -schodiniei l1i'l1ii fortecz
nej, p.a:nującej nad częścią miasta. 

B!uro Reutera do1wsi także z Toki·o, że 
p-cd prze,;,·od.nictiwcm cesarn odbyła s!ę 
rada wojenna•, na której zast.anawia'l1o się 
nad przy-ięciem floty bałtyckiej. 

,.I~nsskiia Wkdomosti", oceniając o
be-c11e poloże11ie Portu Artura, t\', ierd'zą, ż~ 
utrata :Erlungszanm mwe mieć bardzo tra
giczni~ znacwnie dla t" ierda:y. Ws.z.ystkie 
starania oblężonyich po\vinny być teraz 
skup'.-0ne wi celu odebrania· tego fortu, P?~ 
Itieważ jeżeli Japończycy zdążą usta\VJ~ 
w tym forcie ciężką artyleryę, będą m?gll 
skierować silny <Jgie11 na tylne fmtyhka
cye i nai miaisto z odległości dwóch wiorst. 
To samn pismo zaznacza, że oblężenie Por
tu· Artura, trn .adące jut 180 dni, należy do 
naj \v~iększych i najdłuższych w nowych 
<lziej~ch wojen. Tylko trzy oblężenia vv 
ciągu XIX w. trw'aly dłużej niż. diOtychcza
so,ve O'blężen~ Portw Arturn, a mianowi
cie Sewaistopol, który trzyma;r się w latach 
1854 i 55 336 dni, Petersburg \V Stanach 
Ztiednoczonych oble-gany w 1864 r. 292 dni 
i Gdańsk broni·ony przez generala francu 
skiego Rappa przeciw PrnsakQm i R-osya-
1101111 282 dni. Ale zaró\Vn'O Sewastopol jak 
Petersburg amery·kał1ski nic były \\ cz'.1is: e 
oblężen i e odcięte od a rm~i polowych. 
Przeciwn ie . -0ba aż do ostatni egc sztnrnrn 
uirzymywały z niemi zu p·efoy kontakt, za
opatrując się S\\10bGdnie nietylko W1 Ż)'\\~
ność' i amunicyę , ale także \Y 'znrncn iając 

nowemi w0jskami1 szeregi obro11c6w. Tyl
ko k<len Gdai1sk byt w 1813 r:. zupełnie o<l
dęty cd morza i lądu. Mimo to je<l1nakżc 
ł>ohaterski Ra1pp bronił się w nim z 14,000 
ludzi przeci\v 35,000 catc 282 dni. 
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NEJdużywanie Sakramentó ·~ św. 
jako środka germanizacyjnego. 

W gimnazyum Maryi Magd2leny w 
Poznaniu pierwszy raz w tym roku prze
kazano uczniów polskich z niemieckie.mi 
naz\viskami 1 jako i synów urzędnikó\v, do 
oddzialu niemie.ckieigo przygotowuJących 
się d·o- spowiedzi świętej. 

Do „Dzien. Poz.n." pisz.ą w tej sprawie 
pomiędzy innemi: Ciężki rachunek zdadz'l 
przed Bogiem te os.oby, które śp. a'f·cybis
kupowi Dinderowi dorad:zaty zezw1e>le11ic 
na n.emkę religii św. w języku niemieckim 
dla uczniów p-0Jlskich w gimnazyach. już od 
seksty począw.szy. Pamięć zaś śp. kard~·
nala Led'óchowskiego, który się temu o
part stanowcw, niech będzie u nas po 
wisze czasy bMgnslawioną. 

Bl iżej obia·śnia. ciekawy przebieg całej 
sprnwy drugi artykul, który pod'alje „Dz. 
Pozn.": 

Za rządów; ks. Arcybiskupa Ledócho
wskiego (wówczas nie byt jeszcze kardy
nalem) \\~ r. 1874 w kwietniu rozporząd'zit 
·naczelny prezes, aby nauka religii Ś\Y. w 
gimnazyach n.a~zyc'h wykładaną była W" ję
zylm niemieckim. Odnośni duchGWni jak: 
ks. lic. Bielewicz i ks. lic. Michalski przy 
gimnaizymn Mani Magdaleny i ks. lic. 
Choikowski przy realnem gimnazyum1 w 
Poznaniu , ks. dr. Stablewski w ~remie, ks. 
lic. Jaskulski w Ostrowie, ks. Mąke w In{)
wroclawiu, ks. Tomaszewski w Trzeme
sznie, ks. Otyński w Gnieźnie itd. oparli się 
temu nagłemu rozporządzeiniu, powotu'iąc 
się na swą władzę duchowną, która nastG
pnie zez,wnlita na wykład religii niemiec
kiej w klasach wyższych , tj. w sekundzie 
i prymie, gdzie i'uż rzekomo mt·odzież PD
stą;pila w zna,}omości języka niemieckieg<l, 
Zlaś w kl'asach niższych mial po.zostać wy
kład w' języku pol·skim. Rząd i na to ustę
pstwo pierwsze a zasadnicze się nic zgo
dzil i• w końcu kwietnia roku 1874 usunął 
wszystkich kaptanów z ich urzędu "l W1yją
tkiem Pozna:nia, gdzie ks. Bielewicz pozo
stał w urzędzie wykladając religię w obu 
sekundach i prymach po niemiecku , a ks. 
Michalski, będąc etatowym nauczycielem 
przez prnces dyscyplinarny dlużej tnrni<1-
·CY złożony Z'O'Stal z urzędu i pozostał bez 
\\·dzeJkiego utrzymania, bo po prawacll 
m1aijo\vych innej posady otrzymać nie 
mógl. Ks. Arcybisk. Ledóchowski, chcąG 
wynagrodlzić zakazowi swemu pos~uisz
nych kaptanó\V, udzielił irr: probostwa: ks. 
Otyński povto.fany został z Gniezna do Ko
źmina, ks. Mąke wikary z Ino\wocła.wi~ do 
Gniezna, ks. dr. Stablewski wikary z Sre
mu do Wrześni, ks. lic. Jaskulski z Qstro
wa d'O Sniecisk itd. Stal·o się to jeszcze 
w pierwszych dn:ach m aija 1874. a więc 
kilka dni przed ogłoszeniem praw majo„ 
\\ ych. 

W gimn ~izyach ustala nauka religii z 
\\ yjątkiem gimnazyum Maryi Magdaleny 
w Poznaniu w sekundach i pryma.eh - gi
nmazyastom chcieli po miastach w ikaryu. 
sze miejscowi z polecenia " -tadzy ducho
\\ H1ej prywatnie udzielać nauki reJiig ii. wła
dze świeckie zakazały tego np. ks. " w iąt
kowskiemu w Ostro\\ ie. P r óbowia{ rząd 
profesorów Ś\\·ieckich, w iadomo , że prote. 
stanckim gimnazyaistom \\ yklad'ają zwy
kle naukę relig·i \ l,- imnazyach Ś\\ ieccy 
profesorowie - w Ostirowie okaral się 
profesor śp. Bronik-owski gotowym wykta
dać rel '. g i ę, co później jednak cofnąt. 
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wykfadu religii mial siG skończyć, gd'y pu 
dfogi-ch latach sieroctwa w roku 1886 dy
ecezya nasz.a pcwitah '\V Poznaniu ks. ar
cybiskupa Dindera, tenie zgodzil się na to, 
cz.qgo rząd już od ics. arcybiskupa Lcdó
chmvskicgo stanowczo żądar, a tylko \\
połowic już otrzymał, tj. vyklad religii w 
gimnazy.ach wyłącznic w lGZyku uicmicc
kim :pod tym warunkiem, ie <lo pic.r·wszci 
spowie<lzi i Komunii św. przygQtowanic. u
czniów od.bywać siQ bGdzic dla polaków w 
językll' polskim, a. ucz:niom nie dobrze ro
zmuiejącym po niemiecku odnośny ksiądz 
pmfesor wykład Homaczyć może po pol
sk1t. \V sp.oleczeństwie naszcm zapano
wał smutek a duchowieóstwo cięż·ko o<l
czuło· ci()s, jaki nas dotknąl, b-owiem cl'Uło, 
że to postępo\vctnic }est pr7.ejśdem do zu
pelm:~ niemczyzny. Zacni księża dziekani 
obu dyecezyi zebrawszy siG in gremio, u
dali :się do p.alacu ar-cybiskupiego, mając 
na czele ks. lic. Chwaliszewsldcgo, który 
w imieniu c.alego spotecz.eństwa naszego 
zaJożyt protest u tronu arcybiskupiego ... 
bez skutku, kaidy boó\viem czui dobrze,, że 
postępmva11ie to jest tylko wo.lnem a u
pazorowanem przejściem dlo zupclnego nie 
micckiego wykładu, a sam ks. ChwiaTisz~
wski pozbyl się urzędu dzie·kaina, op'l1śc1l 
dy,ecezyę i umarł w Ziemi świętej. 

Doira<l'zcami każdorazowego ks. arcy
biskupa są jego wikaryusze generalni, czy 
ich ks. arcybiskup Dinder zapytał o radę, 
lub e:zy dizial~iJ 1n:i .wlasną, rękę, może ob
jaśnić ks. dr. Lukowski w Tarnowie w Ga
licyi, u ks. ks. filipinów. 

n~ mor~ . 
PytGlJni·e, jak się przedstawia stosunek 

sil morskich obu wioJujących mocarstw, 
usprarwiedliwi<rne jest obecnie po w:szy
stkich stratach na wod!ach p.od Portem Ar
tura i w cieśninie kiore.afis'kiei, a z drugiej 
strooy po wysłaniui eskadry balty:ckiej. 
Przedstawienie tego stosunku· zaczniemy 
cd sit rosyjskich. 

Flota bałtycka, która 15 paźd!ziernika 
ka" lamacz. lodów , Jermak", obecnie w 
nap~awie w Ki'looii i kilka:naśdc st:1tków 
w·ęglo,wych. 

z trzech wiel'kich krążownikó\V: .,Na
himow", „Dmitri Dons1coj" i ,.Oslahlia". 

DziewiQĆ k<mtrtorpedw::J\v·ców i torpe
dowców. Okręt pon1Qcniczy ,iKamczat-

Z pięciu krążow1ników ·opa1ncerzonych: 
1'Świctlana", „Aurora", ,,Izumrrnd" i „Zem
czuig". 
~- - w...-~~ 

PQw~ść Maryi Rodzlewicz~hvne}. 

(Ciąg dalszy.) 

Zabba, słuchając tego, uśmiechnąt się 
tek ko. 

- Ja przysze<llem przecież! - wtr'l,-
cil. 

- Aha, dlopominasz. się solidniejszej 
vd:zięcz.no·ści ! - śmiał s!G. pan Hieronim 
- bc,,dlź sp-oik<:1lny. W takim razie pnślę po 
ciebie tego rakai, w to choozit po dwżdie 
ina Podifa·s i u. 

- ttm, to dobrze! Już w\Olę mocUy! 
- Jak się masz, Ru'Ciu, jak się masz? 

Tędy, tędy! - - wolano ze wzigórza. 
Chł'opak dopadI stromego brzegu, rzu

ci/ nań s\vc mienie, patom wdrnpat się jak 
k0t

1 
po~n6gt Za.blJie, i dopiero wtedy o

trz:ąsnąt się z \V10<lY i rnktonU całemu towa
rzystwu. 

- Sta.ie oo apelu, panie n~czelniku ! -
ozwał się. do średnich l3t mężczyzny. -·
Rzek3J obdarła nmic z owoców pracy,, nie 
mam na w et c1 ów'ka ! 

- Dobrze. że żyjemy i kasa ·uratowa
na! - odparl ·naczelnik. 

- Ale maje suknie tam! - wskazala 
d1esperacko pulchną rączką dama róż:mva 
i biala, uczepiona do na.czelnik()wskiegu 
rnmienia. 

1:-:0j frak przepadł - jęknął Gro-
cholski melancholijnie. 

- Szkoci-a! - zaśmial sie liicronim. 
- Zagrałbym wam Tadeusza, że1by nie to, 
te i m(Jj smyczek zginąl ! 

- A1e widok pirzepyszny! -- czwa1 s'.ę 
naczelnik. 

Wszyscy spojrzeli na rzekę. Istorbnie, 
.,'Vi<llok byt piękny grozą i ogromem. 

Niewielki potok, ptynący 'W"Czoraj jc
s.vcze {)I kilkaset kroków od wsi, lenl\\i-Y, I 
cichy, przez pól doby urósl do niezwy
kly~h rozmiar&w. 

Olbrzymimi walami parta fala p·rzed 

\Yy:uszyta z Liba\':~·. s~:.:':. ":c z sz-:ściu 
pancerników: ,J3crodino", ,.Aleksand..:r 
III·', ,.Książę Su :vorow", „Orci", „Nowa
r~n". „Siswi Wcliki",. 

Z powyższy,..:11 sześcm pancerników 
cztery pierwsze są typu ,,r:e~arzewicza" i 
nZc·Wct s:Inicjszc niż te.in statek. Poiemnośł 
każd . .:go z. nich wyr.osi 13.600 ton, szyb
koś::: 18 'vęzlów na g{)dzinę, zalog:i po 750 
ludzi. Uzbrojenie: 4 dzi~Ia 305 mi!im.vtro
we, 12 <lzial szybkostrzelnych 152 mmm., 
20 dział szybkostrzelny h 72 111m., 2 dziab 
62 mm., 20 dzia! 47 mm. i 6 d'z:at 37 mm. 
Sześć przyrzą<ló'\v do wyrzit"rnia torped. 
Zbudow::mc w latach 1901 i 1902. Są, to 
statki jednolite, silne i najn.c}wszei kon
strukcyi. Nie \vypróbow~:no ich jednak 
dostaitecznier a maszyny, ta dusza okrętu, 
mo1gą jeszcze SI.><Y\\'10d.1ować 11.iemite niespo
dlzianki. Pancernik „Naw.:nin" (1891), Sis
soi WeiEki (1894) mają szybkość 16 wę
zlów. Po cztery dzi3la 305 rnm., 8 dział 
152 mm., 10 dzial lekkich, 6 przyrzą,dó\\ 
rorpedow;ych, 650 ludzi zafo:gi. 

Wśród krążowników pierwszej kbsy 
„Izumrud" i .1Zemczug" ~ą 112jmloctisze, bo 
z r. 1903. Oba typu „NO\vika.", pojemno
ści 8000 tDn. ci szybkości 25 węzlów1. 6 
&dal 120 mm. szybkGstrzclnych, jed'n.O 65 
rnm„ io·śm 47 mm.: dwa 37 mm, dwie m1-
tr.aileusy, pięć przyrządów torpedowych, 
330 ludzi zafo,gi. 

~,Aurora" (typu Dhmy) pochodzi z r. 
1900 i ma 6700 ton, szybkości 19 węz.lów. 
Ośm dział 152 mm. szyblr 1!<strzelnyd1, 24 
dzial 76 mm., 10 malego kalibru, trzy przy
rządy torped·owe. 442 lud·zi zal.ogi. 

,,Swietlamr" (1896 r.) 3800 ton, ma szy 
bbości 20 WGZlów, uzbrnjcin.n. j;;st podobnie 
jak „Aurora", a :z.alogi piosiwda 330 lu.Uzi. 

Z tychl statków ,nSwictbna" mai bar
dzo mnlą, wartość hoj.ową. 

Pośród krąiO\Vników'. opancerzonyi.::h 
,.Osiab!L'.l:" 12.400 fon, typu Pereświeta o 
szybkości 19 węzłów, pochodzi z r. 1898. 
Dzi.al [Xl'siaidia: ·cztery 254 1,1m., jedenaście 
152 mm., szybkostrzelnych dwadzieściaJ 76 
mm., szybkostrzelnych 28 tn(lkgo kalihru, 
sześ,ć przyrzącM-„v torpedowych, 732 za
logi. 

Dwa Inne: ,,Nachimo\'." i „Dmitrl 
Donskicu" są z Ia:t 1885 i 1383, o szytbkoiŚci 
17 i 16 węzłów. Dziaf 203· mm., ośm i 
cztery, 152 mm. 1 pięć i cztery, pewną i10iść 
dziat lckkieg0 kalibru i przeszio 500 fo<lzi 
zallQgi. 

Wszystkie te okrGtY, starej konstruk
cyi, nieJed:'nolite i powolnc 1 są raczej cię
żarem niż pomocą pn~y -cpcracyu:h na 
morzU'. 

sobą, środkiem prądu st.cgi siana, d'.cski, 
zielsko, Hście, galę.zie, wszystko splątane 
w bc.zla111y klą,b. 

Iiuk i wrzenie kotI·owaI·ai się jalf w 
zbuntowa:.Jem mieście, ·rzeka wy.glą,d'ala 
Jak lud rozjuszony, pijany, ry-.,zący, żądny 
krwi i ognia. 

- Przypomni2Ja bal.rka dziewic wic
cz:ór - zaurwarzyt Iiicrnnira, trącając lek
ko Grocholskiego. 

- Cóż, Jasiu, nie pop!yni~sz. na ratunek 
sukni damy tweg10 serca? - zaga<l'nąl 
zcLcha. 

- Tei sztulki na\vct tyby3 nie &ikaz.a.1. 
- Doprawdy? czy wiesz o jakich wa-

żny•ch p.rz e'szkodac h ? 
- Wiem: niemożliwe_,.::! 
Oczy chiopca zamir,.1taly s!rrarw•yn1 

błyskiem pole10-~vaniei shli. 
- NicmożJiv."Ość l łiicr-onim Biało-

p:otrowicz, wasz stu:ga, nie v:ie oo to za 
facecya, co się fak b'rzyd1·o w~ bi! 

- Et, p01rzuć ___, 'Wtrąci! Żaibba -
choćbyś chcial, to nie n1::::żc:sz -.vy1iowić 
smyczka! 

- Mikz! nie otwic··1j krwawiących 
się ran, bo jak się r';ZgniC\\ ami. to -cię 
wrzucę tam, gdzie najady przymierz.a.ją 
s111kienki naczdniko'.}:ci, Gdzie z dopier-0 
krzyczal z zachwytu! 

Koledzy parsknQli h:!cck.:m. Litwin 
skrzywił się. jak ktoś, co chcs- kichnąć, a 
nie może ,i mruknął uparcie: 

- Ale, tak i smycze1· przepadl cal
'lciem ! 

- Masz, idź go p.uszukaj ! - z.a„\.vnfal 
swawolnik, JJ(l1rywając czapkę towarzysza 
i 'Ciskając 1ą dalekD w wodc. 

- Ajej, aj ej, ajcj ! - l111mntowal po
szkodowany - Jed't1a by!0, Jl{1,wi11tka. Te
raz ml słof1ce mózg przepali! 

- Nie..,W'iele go zrwJdz.ie ! Aha, nie 
śmiiej się., nie lamentui1 nie biegaj jak kura 
za ~urzętami ! Skacz, Zabl;n, jcsz,cze ją oo
gorusz.! 

- BodaJ ci się dziad'.uniD przyśnił! 
ttieronim chwilę patrzył na niezara

d!ność 'irolegi, potem sk-0czyl na brze-z, wy-

Tcr1:eicY ':·:: tej i!~t:r ~ą '\'\~:ystki~ zu 
pdnie nowe, o szybkości prz.eszlo 25 węz. 

W Wfady.wostoku posiadała Rosya 
cztery piękne krą~vwniki po 12.000 tein. 
„f(Hryk" poszedt na dno 13 sierpnia koło 
wyspy Tsuszjma, zost~!y \ViQc tyll"{} trzy: 
,.Oromoooj" (1899 r.), „f:>osya" (1896 r.) 
i „J3.:;g1tyr" (1901 r.) 

\V szystkie razem p.rzedstawiaią silę 
artyleryi 8 dzia1 203 mm., 48 dzial 150 rnm. 
44 dz.'.·afa 76 mm., 44 mal .... g;o kalibru, ap:i
raty torpe<llo'.ve i przeszI·o 2000 ludizi zalo
gi. W jakini: stanie są obecnie te krążo
wniki? „Gromoooi" i ,.Rosya" musialy siG 
poddci_ć g-rnntownym reperacy.om wskntek 
bitwy z 13 sierpnia, „Bogatyr" zaś jest nio 
clio U'życia, gdyż uderzyt o skatę i musial 
być gruntownie naprmviony. Ponadto po
sia,d:a fl-Jta wlad'yw'°stiocka dziesięć torpe
dowcóv.r. 

Wedllug ostatnich wia<llQlmości rczbil 
się także Gn:imboi' 

Do Wlad'ywostoku przeznaczony byl 
również statek pomocniczy „Lena'\ roz
brojony w San Prancisoo i tam unierucho
m1iony. 

Go do floty Portu Artura 1 niewiadomD, 
w jakim stanie znajduje ona się dzisiaj i 
czyi wogóle można jeszcze mówić o f!.ocie, 
czy tylko o jej szczątkach. Dwudziestego 
trzeciego sierpnia „Sewastopol" naijechal 
nai minę, tak samo ,,Pobiedą.", ,)~etwizaJn" 
na początku wojny zostal storpedowany. 
A oo się di.zieje z. tymi j()krętami w. basenie 
portowym od czasu nieudanej wycieczki 
10 sierpnia, tego nikt nie wie. „Boian" nie' 
mógl nawet :wyruszyć na morze dlnia! 10 
sierpnia: z po\v'lOdu licznych uszkod'zef1. 
„Diana·" jest w pon.:ie Sajgon, .,Askold" 
rozbmjony na1praiwia się w Szangaju, „Pał
lada" s.torpeid.iawana zaraz na początku 
W1(Y}ny 1 ,,No"\v1ik" pas1zodl nai d:oo koto Sa
chalin U' 20 ·sierpnia, ,.Boi1ryn" najechat na 
m~nę. 

Port Artura miał siedm ka·nD1nie
rek: „Gremiaszczyj" i „Odważnyj" poszty 
na dno, wedt.ug ostatnich doniesień z To
kio także i „Giljak", „Bobr" na:jechat w 
czerwcu na min~ japol1s'ką. nKornjec :' 
\V'yisacfiz·ony w powietrze \\~ Czemulp;o, 
„Mandżu,r" roz.br0i}01ny w Szianghajn, 1,Si
\Vuc.z" znisz.czo11yi na rzece Liwo v1 cza.sic 
walk o· Niuiczwang. 

Port Artura miał 27 torpe<lowców. z 
których dtitąd1 ZO'stalo sie<lrnnaśde. Cztery 
rozbmj:ono w Tsi•ngtao i Szanghaju, „Re
szitelnego" zabrali Japol1czycy, 12 sierP'Ilia, 
„BurnY'i" wysad'zoniy w powietrze przez 
vdaisną za1.iogę 14 sierpnia na \\"Odiaich chiń
skich, „Stereiguszczyj" zatop100Y. jeS:Zieze 

5 7 w :::::a 

wrócil w powietrzu kozio-l:ka, wpa<lt w 
\V\O'dę, d.lognal czapkę, chwycil ją, w zęby 
i, baiwiąc się sitą, prądu ze spienioną falą, 
w. parę minut stal już na lądlzie. 

- BraWIO! - zawolala piękna pani 
- pan plywia:sz jak ryba. 

- Czy to komplement, Grocholski? 
szepna) łfre!ronim. 

- Domow~o wyrobu - odpa:rl któ
ryś z kolegów, bo Grocłrolski 'U!Śmiechnię
ty odpowiedzia~ damie: prz,eptywat Ne~,vę 
pod Kronsztadem. DaMmy mu wtedy 
przyd001Jek Delfina. 

- Pa1nowie ! - zai\vol·al .naczelni:k, 
który, nie mieszają;c się do rozmowY), z 
1.unetą przy oku śle.dzil biegi rzeki - patrz
cle tam w lesie, międ'zy drzewami, 1COŚ 
p1ynie. 

- Gdzie, gdzie? - wołała krótkowi
dząca pani, mrużąc oczy i skubiąc męża 
z.a rękaw - co płynie? gdzie? p!()lka.ż, po
każ, mój drogi! 

- Plynie dach, a na· d!aichu coś siedzt, 
niby gęś, niby pies! - pouczył uprzejmie 
liieronim. 

- Jaka, gęś~ jaki pies? - \virącil 
Za ba. 

- Pstrokata! M<Yle to zresztą koza, 
ma na sobie trochę czarnego i trochę bia
lego ! Widtzisz przecie! 

- CzJowiek plynie ! 
- Ty wszę<lzie wid'Zisz nadlzwyczaj-

niości ! 
- A11e kiedy to naprawdę czlowieik 

- kobieta! 
- Może nawet mlo<la i ladna, d'O cie-

bie podobna! 
- Panowie. to rozbitek, tonie, sfyszy

de ! - wolal naczelnik, od..eJmuiąc IunetG 
ocf oka. 

Zamilkli \V'SzyS<:y. Dach siQ zbli:tal, 
rzu1cany tu i tann iprą<lem, chwilami fala nra.
krywata go zupetnie, chwilami wyrzuca/a , 
n.a powierzchnię. Wnet nM.viet niaczelnilko
wai dostrz~la postać ludzk~. przyczepio
ną dlo szczytu. i -do wszystkich uszu dole-. 
daro rozpaczne wolanie ratunku. 

---= Aha, ratuj! Niema czólna ! _, rzekł 

,,D1.1r:akO\\·" ._~- lipcu. Ob~cn:c i·:y.'.:aii.'. 
\\' powietrze Rastoropncgo w Czifu. 

W calcści sil)" m3rskie 11a d:alct: 
Wschodzie wynosić będq: jedenaście 
ncerników, liczqc W' to -pięć z Portu Artn 
trzyr.aście krąż.nwników, z których tr2y 
\Vladywostoku, a dv.:a w Porcie Artu: 
trzydzieści p;ęć torpe<lmvców, z który 
dziesięć w Wfa.dy:\V()stoku, .a 17 w f'<;, 
Artura. 

Nie wliczone tu są kq.Wwniki pe, 
nicze, oraz „Jarosław" i „\Voronez'', ~t 
niące obecnie służbę \Vęglową w Alek 
<lryi. 

Cale sity mor&k.ie Rosyi na dlald 
Ws.chodzie przed'stal\l/iają pojeJnn~ 
241,704 ton. 1co niby przedstawia 
imponują.oo, w rze:czywistości flota r~i 
ska nLe może się r6w1nać z japoń~ką, 
wykażemy, przedstawiwszy sta1.1J i01be 
fi t •.. ~...! ' , " ' o y .,wscn.vu.zącego S1<mca . 

Ziemie polaki~. 
I PF2' Zaelumaie4 W1mii i łiazs1 

KróiewJec. Strnsz.na tragedya rodzi, 
na. Zona mistrza stoiairskiego l(oleika ~ 
ścila w piątek wieczorem mieszkan1e. , 
siaidom opowiadała, że, siebie i C:/i'Vi 

sw1ej dziatwy pO'Zab~a. Jakoż straszn<\ s 
gwźbę, jak się zdaje, w catei straszliw~ 
wyikoniala. Najmiodtsz:e dziecko znale'h: 
no w sobotę rano nieżywe w rzece, tlr~:t 
tg"ie również. O losie reszty czlonków n. 
dziny nic na razie nie wiadomo. 

Prolmratorya prze~ała proces. W ~t 
oo1e pe.wnei mieiscowiaści w Prusaich Zat' 
mialo się odbyć zebranie, na którem · 
przemawiać mówca socyailŁstyiczny. 2 
<l'arm jedlnak .rozwiązał zebranie, a móv. 
poszed'I do restauracyi:, g.d'zi'e glośno si~( 
bu·rzat na mzwiązanie. żandarm tymc1.li 
sem takie przybyl do ower restaurocyi, 
mniema1jąc, że tu znowu' jest zebr.anie, 
wiąz.at je, żądając zarazem od obecny' 
aby natychmiast loka;L opuścili. Zebr 
tego nie uczynili; prokuratlarya -.,,yytoczii 
im skutkiem tego skargę o ni·eprnwne 
bycie zebrania. \Vszystkie iITTstancye -wl 
cznie z kame'rgery.chtem zwolnity oskarz( 
nych od winy. ponieważ zebrania ni:e by' 

Skórcz. Towarz. lud{)fWe w Skóm 
w Pr. Zach. urzą<lzHo w sobotę przed Zie 
lonemi Swią,tkami próbę teatralną i vrze 
kroczyło w ten sposób § 12 rozparząd!zen' 
1na1Czelnego prezesa z dnia 31 lipca 1 
Policya natożyla na amarorów i amawrl 
po 6 m. grzywny. Przeciw temu· oskarit· 
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Grocholski, ogląd•ając się wak<>to. 
Hieronim mifczal, sta·lowe jego ce~ 

nie schodzily z rozbitkai, nie śrniial się, 
-Delfin - szepnął Zaibba - s:ka:1 

szkoda człowieka! 
Inżynier dosłyszał· i· ooelrzat się niz 

~hwolony. 
- Co pani robisz - upomnial Litw,;fi 

- oliwę lejc·sz. na ogień! Ten sza}ome 
iOtów na wszystko! 

- Wiem, panie na:czellniku ! Nic 
się nie strunie. 

Iiieronim się: mześmcrał. 
~Ni,e: darmo żyjemy tyle lat, jaik b 

cia. Zalbba s21nnkuje motlą skórą,t ja.~ ~;I: 
sną. Bądź spokojny, brateńku, ·nie ~rzek 
mi zachęty. Czekam tyłko, żeby się 
zbliżylo d10statecznie. Przyniosę d W pi: 
zen cie tę latliną kobietę! 

- Okropność pan się utopi! - kriJ 
nęla, bled'ną:c, naczelnikowa. 

- :Ej, broń Boże! No, ter~ ®bi 
w miarę! fiop! · 

Nim się zoolano obeJrzeć, chfzypa~ ~ 
zrzndl surd'ut i buty - plynąt ukośnie . 
prą,d, na środek. Towarzystwo sku{1.lo~ 
na hrzeigw, śledząc z natężeniem te wali 
Naczelnik otl<lal szklo żonie i uśmiechał~ 
z zaidowolenia, Grochclski bil brawo. Ż&' 
by oczy, zwyikle trochę. senne, btyszcz 1 

niepokojem L dumą. Zsz,edl na<l! sarn'l 1·c 
·dę i cisnąc w ręku ogromną galęź, 1obde 
ny, że mu rzeka dochodizila do kolan1 
tów byl rzucić si~ na pomtoc druha, cl~ 
pływać nie umfal i choć obaj klócill l 

cale żYcie. 
Ale De.l~in nie potrz.ebowat pom:;cY: 
Sapiąc, pairskając, mia.i<lżą,c fale ~ 

pięści, plynąl wciąż, nie ustatiąK: i ni·e ~ 
bnąc. Czasem wstawal nawpóf i śle{!; 
ściga:ny przedmiot ,czas-em jego jasną~~ 

l ..l•I 
wę naikrywal OO>Łwan, ale prz.es~rzeń ~·'. 
lącai go od dachu zmniejszara się z ka 
chrwilą, a prą.d, dmz~ocący cale osadY1

.' 

śliz.gal sie bezsilny po snruklych, ~P~· 
stych czlonk:ach nieustraszonego chfic . 

- Brawo! - krzylrn~ Oroclw1sK1
• 

(CiQ ~ ··~1 
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,:. Starogardzie. Bronil kh ad\\"Okat p. 
paszkiet z :::::ita:rcgardu i z<lolał sędziów 
prze~on.a-ć, ~~e urz~<lzeTilc pró_by t~~uralncj 
nic mozna naZ'\v ac urz~1dzemcm nalu lub 
tafrcówi, któryc!1 w wyżej, wyrnknionym 
rlnitt w ob\\·odzia rejency;' g<lai'1s~dej urzą
<lZać ni~ ' olw. Są<l' przyd1ylil się do 
,rnioskw obrc{1cy U'.\ o Init wszyE kich o-
5karż·onych. 

Z \Viet Ks. Poznaaskit o. 
Poznań. Dziesiątą rocznicę istnienia 

Tow'Rlrzystwa· HKT. obchodzono na sali 
Lam:berta w sobotę dn:a 12 bm. Wysłano 
tel'cgramy \vicrnop.cddailcze dla ce.sarza i· 
kancleirza i wzmacniano się \V niemczyźnie 
i ubolew.~mo nud "uciŚi:1=()l!<t11 niemczyzną. 
Uciśniona niemczyzna rnzes7.fa się nad ra
uem. Następnego d'niw \V, niedzielę złożono 
wieniec u s LÓP pomnika Bismarcka. O 
g-0dz. 4 p{) poiudniu odbyt s!~ b"1nkicr w 
hotelu Myliusa. \V c.zasic b:mkietu odczy
tamD' telegrnmy od cesarz.a, kanclerza, rni
·nistrówj tlammerstcina i Rheinbabcna. 
Treść tyd1 telegramów zap,y,1;iadlai niem
com dalsze popierG.;n:a ix;Jityki germaniza
cyjnej. 

Pitt. V,' spra.w:e zaare sztow~mia Mi
clraHuy Urbaniak doncs.i policya krym:nal
na. że Jej {)IŚ\viadczcliic, jaJ:ohy Andrz.t.,jew
ski by! współwinnym mord'ersh\< ai dziecka, 
nie zgad'z:i się z prn\i.ndą. Ona sama bo
wiem zabila dziecko miotem, d:rew1niany111 
i na:stępnie uciekła. ,l\forclerczyrię przy
transportują z Hamburga cl0 Pity. 

Poznań. \Vybcry do komisyi szaicun
kow1c'j \V1 Po.znaniu W'J. pa<liy dla 1u.s po
myślnie. Wybrano tylko 8 .n:emcórw ·i to 
glosami1 po-lskiemi '1 resztt~ samych pola
ków. Wybrani zostali czl.onkarni komisyi 
szacunkowej pp.: Jan Eichsta-ect:t. Maksy
miliain Mnisze\vski, Bronisław Sniegiorcki, 
Teodor Andersz, Wad.'.ł\\n Dola"-·ki, !~oman 
tlerczyfiski, Stanislav.·' Offierski, Sta·nisla\.v 
Stolpe i ofachim Teske. Zastępcami· Pa
weł l(ryszkiew:cz, Jarosław Leiigebe1, 
Telesfor Otmianowski, Sc'\Y'(;TJ n Wrzesii'1-
sld1 Stefan 1\v.ard:owski, MarciTI' Andrze
jewski, ttiercrnirn Blaiejewski, Dominik 
Dybi~ba.łiski, Józef Masadyf!ski, Jan .Miko
lajczaik i Jan Zabfocki. 

W Kościanie \.vybrano do komisyi1 sza
cuinko\vej samych polaków. 

Gu!iezno. (Are.sztmvanie fałszerza -.v.e
ksli). W drGdze clio z>erni obiecanej ~ pi
sze ,.Lech" - arc.szt·G-\Y2.'11Y Z•OSta1 ży<l Ja
oobiif1ski, którego prokuratorya ściga z.a 
sfal·~wv/'anic weksli. Tutuiszemw ,,Gen.
Anz:." dono·szą, że poznci.la go pe'\\'1J1ai pani 
Goderska ztą<l w drodze do Ar~:isryki i 
spowJCdlowala ujęde ży<lka,wę<l'rującego do 
ziemi obict.aine.i. Należy n2turnlnie odcze
kać potwierdzenia tej twchę nicprawdiop.o
<loonej wia<lomości. 

Ze S~zki czyli Starej Polski. 
Katowice. W zeszłą w·~tę znajdiowa

ly sie w.szystkie górnoślą:zkie kopalnie \\1 

niemałym klopcie z pow.o<l!u braku \.vago
nów1 kolejowych eto \Vy\Ą.·10-:m węgli. Nie
mie~kic gazety <lonoszą, że niektórym ko
na1n·10m zarzą<l 'kolej()wy nie dostarczył 
a:ni nawet piątej części żądwych wago
nów, tak że prawie. iealy zarnis wydaby
tychl \V dniu tyrr1' węgli trzeba bylo zl-02yć 
na h00J.c!Jy, które i tak już n.ad!micrnie urc
sJy. Tymczasem prawie \vszystkie kopal
~1ie matlą wielkie zamówienia.i, a załatwić 
ich nie mogą dla: br.a.ku wagi0nów. Brak 
wa:gonów .d,aje się odczuć już o<l' tygod~1ia, 
lecz w soootę doszedł do wprost nieb:y·wa
lych mzmiarów. Przy~zyny tych "..vadli
Wy.ch stosunków gaz.ety niemieckie nie po
<i'aj4b. 

Z ht1my h ~zie]qfo Polski. 
Z Gałicyi. Seim galicyjski uko1h::zyl 

~\.Ve posiedzenia powziąwszy ważne u
chw.a.ły, z których je<lnakml,-oż cgól ludr..>0-
ści nie bardzo zadm\nlony. Uchwalono bo
Wiettn w polskiej Gali-cyt, by okazać chęci 
Pieidlnawcze WO'bec Rusinów, ut\v1orzenie 
,gimna.zywm rusif1skiego \V Stanisla\l.'1()1\vie; 
300 t:vs. maire'k na b-udO\Vę teatru rnsif1skje
ko. lve Lwowie i obo'\vią.z'kową, naukę ję
ZYka rusińskiego we wszystk!ch gimn~
ZYath ga.Jicyjsk1ch. Dalej uchwa.Jono dopu
ścić innowierców (chodiZi o żydów) <lo Rad 
iZkólnych krajowych. 

Wszystkie te ud1'\\~afy ogólne wywo
lalyi w kraju nieukonten1owanie. 

==· 
Wiadomośc~ ie świata. 

Z Prancyi. Dotychc1,asowy nlI'l'lister 
Audlre w sw:em podaniU> (fymisyjnem o- , 
Ś\Via~, że nie chce być po:wodrm n:e. 

zg.ooy \ · lanie rep ~~Lkań· kkj \\ ;ększv~ci 
gdyż chce, by dzielo przez niego rozpo
częte sz-czę.śVi\ "ie zcs alo dokor1czone. 

Z },ól Izby dcnoszćl, że radykalni są 
zado ~'Qkni z dymis i, gdy.is, dz~!, iż przez 
to ministerstwo s:~ \\ zmo.;nl, tembardziei, 
że nowy minister Berteaux zJ·ska dla gabi
nictu kilka mzstrzdony · 1 glusów radykal
nych. I cpozycyjni \V '·· ~~ą z~dicrn ok
nie, iż przez interpc·lacyc; i yskus)!ę w h
bie zmusili Andrego do d}1 J~yi i \ :. ·a'l..2.j4 
zapatrY'wanie, że st..,n.o. \'1sko gabinetu mi
mo tej dym:syi jest z~clrn i:.rne. 

Nowy minister tmil N ~rnryc_; Bcr
tcaux jest z zawocl1u ~ jcnhm1 gieldov.tyi11 
(ie-go majątek wyn()s; 1 O m.li-0nów fran
ków), a z banvy polity..;zncj: wcyalistti. 
Jest on, podobnie j.u.k Andr,_, bardzo wpt.y
WO\\'Yli1' wi0lnomnlarzcm i dzicki tunu 
\\~luśnie otrzymal ncm:nucyQ. 

MiaiIO\\ anie Dl.rttau::...~t min:strem z~
PC\\·1ne nie wyjdzie na p-oży!ek arrni.~ frar1-
cuzkiej. 

Z Rosyi. Dziennk iwncuzki '· .Matin" 
doniósi z Petersbm:ga, j ... koby minbtcr 
spra'v.~ wewnętrzny,1.J1 JVLrsl i pi·zedvJżyl 
ca1;01\vi projekt podzicLui.1 PJsyi n::i dz:e
się.:, 0 Syteryi ·na szc~:: c,'l.r gów, które 
wybierałyby delegalGw, m·.iącyci1 pra\vo 
pr7..edkladać rządcwi c, r.tial.1icmu życze
nia swoich ekręgó\\. r · 1 o:~ ten ma by6 
\V'Stęp2m do wicikiej i"cfr;1 my pra\vr1opoli
ty~zncp.:o. ustroin R{)syi w duchu konstytu
C}1;1nym. J żeli \Yi::.C:·v:l'i·(,,'.,ć ta ic'st prnv:
widlziwą, to $,,y:atoprL-1: Mirski uczynil 
ist10.tnie z~doś,; \. J 1 rrLne·i:.u \? ustatnich 
czas.r..,:h <::.i.;;6lllc:.:u1 ży·.~v.:11iu Sp(Jłeczei'1-
stwa, aby p.rz2ds:2-.·:i.;id~ jego otrzymali 
udział w r7ądach. Plan swój za.czerpnąl 
Mirski z dynn!'?go projektu L<Jri.s Mcliko
wa, który 1m;porwv. :~t tal:~:c u,tw1orzenic z 
\Vybleralnych prz.:'cl'st.1v.ricieli spoJeczeil
St\\·a instytucyi sto!cj \V Petersburgu, któ
taby t\\ mzyla rc:dQ przyboczną rządlt1· i 
miała r.r:t\.Yio kontr.cli nad spos.otern \Vyk..o
nyw~!1'•'..::. ustaw. WiJ:d.o:uG, że Ak'ks::mcler 
lII chdal Z pi(JCZątku ;'.'.;l \'. · .. rdzić odzkctzi
C zon y po oj::: u p rn j ck t. P·~•\vi ,~ d.!z i3 ! en to 
\Vyraźnie w liścle C:O br:....t:l S\:cg-01 w;oct:zi
mierza. Ale działalność: zJ(;.wnych przed
rtawicieli reakcyi Ó'A- cz~::;:H~j, Katkowa i 
Pobied1011-0scewa udaremniła \Vykonan;e 
pr<>J.cktu. Na parniętncm p...::sicdzcniu Rady 
państwa z. 27 marca 1SG1 r. Z\Yyciężyla 
reakcya v:prcwacI:z.aią.: ;~:-.mi:i.st refo·rm Lo
ris Melikmva· nieograniczone panowanie 
sarnowiofi p.o!icyjnej. Upł}11ę?o odi tego 
cza.su lat d1wadzic~cb. tr;;y, :1 smutne skutki 
rz.a.dóW' policyjnych zr,:a~niJ.ly \V calej pel
Tii w1 ostatnich dziewięciu niiesiącach n;e
szczcśFwej d'I.2 R':syi \'. 'l'.;1y z J3ponią. 
Knii.li Swiatopetk Mirs1~i, htóry zlioży! .już 
istotnie klka d~O\Vo!:Jdów "',v'·.i poiedinawczo
ści w:obrc spo:e·czclistw.:t. (z\viofanie kon
gresu d-elegató\V' zi"m<:;',·:,, p ·zystąpif teraz 
do urzeczywistnienL: drngkgo, nie mniej 
pojednavrczego <l'zida. Jd~li ono będzie 
dokonanem, to naturalnie ż.,,i;cz.enia: liberal
nych! żywiołów w R·osyi r.ic będą przezi to 
jeszcze zaspokojone, Plf' ni" mniej pier
wszy krok do uporządkowatiia stO's.unków 
prawnych w olbrzymiern państwie byłby 
posta.wiGny. 

.Esse~. W pewnej rcs.taurncyi przy
s:z1o dei bóiki, ]}Odcza.s któn.'j je<lien z ucze
stników zauity zostaL 

Alterr.essen„ Na gl~rnit a• Iiennes spa-
ct:ly \Vęg!c pokaleczył,/ g-0 niebezpie-
cznie. 

Osterkld. Górnik '!in1.:2.I1ty C. przy
szedlsz.y pijany do dlomt! sp:i<ll ze schcdów 
i rozbil S'Obie czaszkc. co pra\vcLopodlQ<binie 
śmierć s:powod'uh~. Ot·o s4 skutki przc
brzydlcgo pi.ja11stY, ~L 

Bottrop Eczy 16G:?G l1iieszkańców; Ba
tenbrock ·H4G; B'.J.:1-:f ~J i7; Eigen 3149; 
Fuhlenbri0ck 2411 1 Ld 11!rn'1lc 3271. 

Horst~Emscber. W k()palni .,Nord-
stern~' na•stąpil \vyb'u•.:'.1 hi~ht nabo:ió"\V dy
namit-owych. J ed'2n górn:i... zostal zs1bity, 
4 poranieni. 

Agitujcle Ro{bcy, <.:by na· grudzień za
pisał sobie ,,w:arusa Pol'skiego" ka.iżdy 
Polak na obczyźnie, k:/ ry ~o d;otąd nic 
czytuje. 

Rotthausen. R{)hJtnika .M.ichala Sl()
\Vika, znaleziono nirl}'.vt•go w lóti;k11. 
Przybył on oo d1vpicm r.a obc:z.yzn~ i 
chciał po JXJhl<ln:u t:..g'Uż dnia poraz, pier
\Vszy zajechać do kcp2h1i. 

.ElberfeJd. Stan.sz:;::lt S 1 lat Eczącn 
chd.ala dołać n.afty d~u lampy, niez.agasi
w5z.y Jej. Lampa cksplodowaia i nłeszczc;
śliw:a kobieta zosta!a nicbezpkcznie pop«.
rzona„ 

Char:łottenburg. Inżynier p. St.I(oslt'1-

ski UL.Y5t...a.t r- ~ • na c: ~ia ...,s. sz ... u·::. 
domów", J· · ,; 'Yt\ 1arza,ją gorą ... zkę do 
przeszło _ ) stopni Ixz najmniej zeg u
szkodzenia nmró·\v. Do k~)1} .• ur ~u sumęli 
i fa.ni wynalazcy niemcy, kcz aparaty na
szego rodaka uznano Zd naJ<!oskonal ze. 

Tablica pamiątkowa n..'l Kahłcnberiu. 
U ro zystość odsłonięcia i poświęcen:a ta
blicy pami<itk0 ;1. i o<ls!cczy Wiednia ~ r. 
1683 \V' ka·plicy Sobie ki go na Kahlenb0 r
gu, oob d.zic się ni~dzi">lę. d.1;a 20 bm. 
l~ozpi.:)cznie ~ię t'r(' ·z ·stcś·::.\1 k ście:JH1 , 
mi::rn-owicic i:-r;świr ... .:t:..n:cn: k: Dlicy, "'lw
wicncj staranie pul1k6w w \Viedn·u, k' za
niern i Mszą ś~N. Wkczcrern odbędzie się 
w. sali ,,Zur Post" k<rnccrt i wieczoIT~:cJ. 
\V koniccróe przyrzekli wspólllldzial pani 
Decykiewicz, pp. Henryk Me!ceT-Sze.za
wif1ski, <lT. l(onr~d Z:i.·w'.!oY. ski i hó.r pol
ski. Dochód z obchodu przezna ~zony na 
Towarzysf\vlQ „Szkoly lutliowcj''. 

9J-leh:fil pan mfody VJ okaz bądź co 
t~d~ niezwykły. OczY\-.'iście szukać go 
trzeba w Ameryce - ojczyźnie wszystkich 
d2'.1w>0lągów, - a mianowicie \V' Stanie 
Massacłrnscts. kt6rego (;by'.1 atclc:rn j~st 
w!aś11ie mr. Bercus·on. Brakuje mu tyiko 
7 lat do okrąglei setki, co nie pr.zeszk·:uzilo 
mu piojąć z:i. ixmę 28-lct:i:·2j Anny Gcklrrnan. 
Przychodzi <ma tym sp.o·s.obem be:z, klG.potu 
doi godności macierzyi1skiej 7 synów, zo
staje babką 64 wrmków,, prababką, 17 m.fo
dszych odrośli rodziny, a nawet prapra
baibką jednego z potcmkó\„' p. Bercusona.. 

Zeirar z radium. Na posiedzeniu To
warzystwa litcrackic·go w .Efiing mia! DI'-0-
fesor \Villiam1 I~amsaiy wykhd o z~stvso
Watniu rndium w technice zcgairow"ei. Za 
pomoq odiriobiny sali z r::;rdi'urn moina'by 
iak to Ramsay wykazał, sko.nstru1~Jwać 
zegar .. który \\.c<:k ni;,.mikręw.ny szedłLy 
2000 IM. 
........... 

ltiiełfii wJeo oo!Bki 
łlli 

i.V U1deirmeidericł1 
dla Polek i Polaków 

odbędzie się w niedzielę 20 listopada o 
go<lz. 5 po pol. (Po potski~m naoożefrstwie) 
na sali p. 1\lissm.ahl, przy ul. l(mzcstr. Pro
gram wieca zostanie później ·O'gt.aszcnry. O 
liczny u<lzial Rodaczek i l~o<laków z calc•i 
okolicy uprasza się. Na w1~c przybędą 
mówcy zarniejscowl. I(omitot. 
-----=----·------- -----------·-·- -
Bncw.ość B!urucn~h~i w lfan<r\V(?.rsVim ! 

WHiedzielG Llnia 4 gn.idnb <:-d!bcdzie 

1r ·li • 
\V n:e.dzielę dnia 20 listopada po pol. 

o godz. 3 odbędzie si na ali p. Schuhma
chera 'rjec ' Zjednoczeni.a Za'\ ()00 ~ego 
polskiego'·, na który '•szy tkich Rooakó-.; 
z Kirchliinde zaprasz-4 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

le 
nr. 11. 

Poleca f:i<( do W\'konvwar.ia ~·~zd
kich prac pismiennych ~- sp;aw:i.ch wspar
c~a (1·entowych) procesowych itd. Pisa
n:e Rkarg, odpol'łieclzi na takowe prośby 
i podn.nin na Ądy i urzt.t<ly, tara.nia si 
o rozdziuł wspólnego mnjq ku. H.eklama· 
cyc podatku, ułożenie pran-omocne kon
traktów kupna i wypożyczeń. 

Każdego czasu mam też domy miesz
ka1ne i z skfodn.mJ nn epr.r.edai', t.:ikża 
miejeca budo,.,.lnnt! na wt.i i w okolicy. 
Dostarcs~rn pieniędzy na domy i zabu
dowania. 

Główna. n~entura J:abezpieczeń ognio
wych, życiri, nicszcz~śliw. w~padkn (Un
foil), por~c;.:eni~. 

Ubogim doradzam d:trmo i w!kazów
ki tlaję. \Vsr.elkie ~prawy ~achocl.zące w 
foteresnch, .1rnłah•lam tanio i dohn:c. 

Meble i inne r1.eczy jak spu~iy itd. 
biorę 1u 1icytacy~. 

llaua k'J~ ~ po pobksa.: 

Biuro prawne. Interes h potek 
i n~ . uchom o 'i!i 

o „tz, Bottrop, 
nr. telefonu D~. Pienlcmarkt 11. 

S!iłafi do nabycia! 
Rodacy, którzy che~ mleć egzysteu,. 

cyę, m~ą prze.jąć skład, mający obrotu 
m~csięcz~o o!.:o ło 2000 marek, jest 
pod korzystnymi warunkami do sprzeda„ 
nfa. Zgłoszenia pod Ut. S. 110 naloty prze
syłać do ekspedycyi „ Wfarusa Polskiego 

·1unq::>og '"' 

s=ę na sali ~Jfotel Unk:n" p:ierwszy wiec PN"-zę Żl\dać cenuik ut1. wyi·oby ze 7?.ota, srebr11. 
• 1Zied1noczenia z.aiwodow2igo polskiego.", na i nlfl"nidu. 

~tóry p.rzybędzic ~elegat ,,Zjednoczcni.a
0 OOC~-,OOO'~oooo OOOOOJIC>N}OOQ~OO~ 

ia!ko mówca. Na WICCU tym będą oma-.,n~- i g , . ' . ·' . ' a 
ne tylko sprawy orga.nizacyi zawodov."Ych t c Dncz:aurnc • :na~zn ~c · g 
i s:nutne IJ?lożenie ~hotnika. o liczny u- , g fQl\n ,,1ie Zle "lou·,e u 
dział w wiecu prosi· 1 o Ubll n s u TI J o 

„Zjednoczenie zawodowe polskie's. g · ~ 
·--------------- g rclmniłego gatun ~u 8 

11flł n „ 1.-.. (') w wielkim Wfb!>rze, 
0 ~ ałJO w m;aOij, MIDI n o p) cuiach jak mjt .ńszycli 11o'eca 8 

odbędzie Sf{~ \V. niedzielę dnia 20 listopada ~ J'll, fi 'O.ll'Cb(H"AMkz~ a: 
o g()dz:;nie 11~ w pohrd1nie na sali p. Rył- "' ciJl_ V 11 "2: ~w i .... 

ke, u.I. Diippelstr. Na wiec1u· omawiane bę- ~ mistr.;1, F-7'i:nv;;ki. o 
dą sprawy robocze i organizaicyi „Zje?<fuo- u \V .Brueliu, ul. Bochumsk:i nr ~! 1• O 
czenia". Uczny udział Ro'CLa1{ÓW P<J"L<11da- 8 (n:iprzec:.v GruHharl) . 

ny. ,;Zjednoc~nie zawcd. polskie". 8ooooco_oooz oo ooooooaoo:cco 

· llli o~t ~ ~z'L c3 ~·1,1\ł 
poleeai'ł najlepsze p pierosy po 2 feuygi 

„Y ro" u limy 
Oprócz .tego łagodnPj, bYicciskj jakości z czy::ito tureckich tytoni. 

I 

innu znnne papierosy „Sulimy'•. 
Tili'C fort (et.ykieta zielonb) nr. 31. 10 
Passe-parfont (nieb.iP.ska etykieta) nr. f-0 111 
Sp4inx (etykiet/\ czerwona) nr. ll l 15 

I Prosin y srn-óbownć na8zo 5 fenygore cygaro: 

„Lond.on De ''· 

S.7.tuk 15 fen 
10 fen • 
l 'l fen. 



Od Redakcyi. 
Do B<lrbecku. Polacy należą d'o wiel

kied ro<l!ziny narodów skrn·iańskich. Wedle 
prof. l(ętrzy(Iskiego siedziby s:O\vian sięga 
ją, aż. po Ren a; na póln<Jc po rzekę Eider, 
<:hociaż Sl<rnrianie nie zajmowali dzisiejszej 
prowincyi nadreńskiej \J;ylącznie bo, byli 
:fam celtowie, a później przybyli niemcy. 

Kalendarz. 
Sobota, 19 list-0pada. Eiźbiety wd., Poaeyana 

(Drogom'ira). 
Niedziela, 20 listop::.dn. Korbiniana, Feliksa 

w. (S~dzimir). 
S ł o ń c e ; wschodzi, :z::i.chodzł, 

Jutro. g. 7 m. 30 g. 4. ni. O 
P{tjutr~e. g. 7 m: 32 g.„, 3. m. 59 

S t a n p o g o d y ; W czwartek cały dzieó 
~ochńmrno. W pil\tek także. 

Tc r m om et r wekazywał wc:iiora.j 12 w 
l'Oładnie 4 stopni R. wyżej zera. 

biabozeńsfwo polskie. 
Bruch. 

Spasobność dla Polaków do S.powiedzi 
św. w sobotę z rana i po p·oluidniu ·01 godz„ 
8. Na:bożeflst\\~o polskie z kaza1niem w 
niedizielę; 20 b. m. przed polu'dniem o giodz. 
12.:tej. 

Baczność Bru eh! 
Towarzystwo św. Michała w Bruchu 

d.m1osi szan. czlonfoom, iż w sobotę 1dlnia 
19 sposobność do spowiedzi1 św. W nie
dz-ielę rnn-o o g-od'z. 8 przystęlpujemy w'Spól
nie dio I(1omunii św. O licziny udz.ial pmsi 

Z ar z ą di. 
Polskie nabożeństwo w Elherfeldzie 

odbędzie się \\~ niedzielę 20 list. o 3~ po 
pol. W sobotę wieczorem i w 1niedzielę 

. SPO'S•ObnDŚĆ clio polskiej SP'OWieicLzi św. 
Misya dla Polaków w Ostedeld 

-Odbędzie się od 20 aż dto 27 listopada. 
Dziennie wygtiaszone będ'ą 2 kazaini~ i to 
przed! poludniem i wieczorem. Godziny 
dla ·kazali wyznaczy się z ambony. 

Przed kaizaniern {)'dmawia się Różaniec 
św. Po· kazaniu śpiewa się .,$w1ięty Bo
ze" i następnie udziela· się bło.g•oslawiei'1-
stwa1. 

Bractwo Różańca św. w 
Gelsenkirchen-Neustadt. 

D-01noszę szan. s~ostrom, iż w niedzielQ 
dnia 20 li'stopada maimy. Różaniec św. ·O 

godz. Yz4 po poL Zaraiem nadmieniam, 
że nasza chorągiew nadeszla w środę i 
zaraz takową ksiądz polski na polskicm 
nabożeństwie poświęcił. 

Jadwiga Olech. -W środę, dnia. 16 bru. podobało się 
Panu Bogu powołać do wiecznoóci moją 
najdroż&zą żonę i matkę naszą 

· śp. Marvannę Bydyak. 
Pogrzeb odb<rfa!c się w niedzielę, 

dnia ~O bm. po południu o godzinie 0 z 
domu żałoby Hi.illerstc. nr. 65. \V smu-
tku pogrążony mąż 

Walenty Bydyak. -Tff
~~ 
Tow. św. Jozefa w Watienscheid 

oznajmia swym członkom, jż w środę, 
dnia lH bm. zmarła żona członka naszego 
Walentego Bydyaka 

śp Maryanna Bydyak 
Pogrzeb odbędzie się w nied.ziclę, 

dnia 2• 1 bm. po południu o god tt. 3 z 
ulicy Hiillerstr. nr. Ilf'. 

Członkowie winni się stawić w czap
kach i oznakach o god7., 2 i poł na sali 
posie 1 7.eń. O liczny u.dział pi osi 

ZARZĄD. 

Towarz. Przemysłowców w Bruckhausein. 
Przyszłe z·cbra.nie odbędzie się w po

.ni·cdzialek 21 b. rn. o g·o<l·z. 8 wie1cz.ore.m \V 

lokalw n p. Sch1olten, Bmckhausc11, uilica 
szkólna, inie ja:k prze:ditem ogf.os:z1on.o ll p . 
Ht0llera, poniewia·ż le-kal je:st zmieini-0ny. O 
liczny udzial uprnsza się. G<Jście mile wi-
:dz.ianL Z a r z ą d. 

Baczność! łlochlarmark ! Baczność! 
l(oto śp-iewu „Róża leśna" w Hochlarmark 
d1cmosi 1swym czfo:nkom, j .ż w niedziel1ę dlnia 
20 lLstopadai io• g>0d1z. 4 po pinl1. odlbę.dzie się 
walne roczne zebranie oraz obór nO\\"ego 
zat~ządu. 

Uwaga: Zarząd, tak samo rewizoro
\\ '1i·e kasy winni s.ię sta.wić o gic·d1z. 2. Leik
cya śpiew.u ·odbędzie się. 10 g1o:d'z. 1. O jak 
najliczniejszy udzial uprns.zai Zarząd. 

Jedyny PO 

Jo 

l(o:O śpiewu „\Vanda" w Katernberg. 
W niedzielę dni:i 20 listnp@da po poL 

o godz. 2 odbęd'zie się zebranie. O liczny 
udzia4 uprasza się. O.oście mife widz.iani. 

Z a l"Z ą d. 

Baczność Polacy w Osterfeld ·i okolicy! 
W niedlzielę dnia 20 listopada rozpocz

nie się misya św. dla Polaków. Pierwsze 
ka:zanie w nied'zielę po pal. o g;odz. 5, dal
sze 'ka1zania będą oglosz,one z 2~moony. 

Zaraz po- kazaniu, zebranie To\\·. św. 
Józefa. O Hczny udz.iai \V nabo.żeństwie i 
·zebraniu pr.osi Z .a r z. q, d. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Schonnebeck. 
W ni.edlzielę 20 b. m. o g·odz. 11 0 przed 

południem odbędzie się posiedzenie, na 
które sza:n. d'ruhów szczególnie tych, któ
rzy na; ostatniej zaibawie dali s:ę w1pisać, 
uprzejmie ·zaprnszamy. Czołem! 

Wydział. 

Towarzystwo św. Jóuia w DahlhauS4!1} 
poda;je d10 wiadomości czlonkoom i wszy
stkiem Rodaki01m za:mi1es.zkalym 1w Dahl
hausein i okolicy, iż. w niedzielę dnia 20 li
stopa1da -0dlbęd\zie się zwyczajne zcbrnnie 
na sa.Ji p. Salmen, l(aiserstr. O liczny u
dzial upr,as'Za· się I(o<liaków i Rodaczek. 
Goście mile \vildlzia:ni. Zarząd. 

·wiec w Hoerde 
·Odbędz.ie się w 1niediz.iclę 20 listopada rb. o 
godzinie 4 p·o poL w liolrnlu. p. Laamanna 
przy ul. Welinghoferstr. Na porządku {)
brad'. sprawy iorgainizacyi w Hoerde. 

••• ~ 

"\Viec w .Alstaden. 

Wybory 
do rady miejskiej w Iieme. 

Komitet ziiożony z robotników, rzemL.
ślników, urzędników a przeważnie z górn~
ków uchwalit na kamdydata., ·od' 21 lat 2:1. 

mieszkalego tu rodaka. 
p. Stanisł'awa Jankowiaka 

w III oddziale wyborców )}Ostawić . \\ 
przysz·ią, niedzielę odbędzie. się przeto 
w i el k i w i e c wyborcó\V po pot o g, 
5.Yz \v1 lokalu pana Nussbaumai ,na którą si~ 
szan. Rodaików zaprasza. 

Ooowiązkiem każdego Polaka jest n i~ 
tylko.stawić s:G na zebrania, h.~cz w poinie. 
dziafok, ·wt-orek i środę w przyszłym ty. 
g.odlniu ·oddać swój głos na trzech bnidly. 
daitów, g'dzie na karteczce na·zw'isko z wy. 
żei wymieni·onym I-<·o<l'akiem \Vyłuszczc11~ 
jest. 

W .imieniu dużo p-olskich wyborcÓ\\r 
Michał Miedziński. Stanisław Lemański, 

W. Sindziński. 

Chłopiec 
do pas7ł!.m, kt6ry n.ie
dawna ~uś-0-ił Stflkałt>, n 
mieszka w B..chmm, mo
że a-i ę zglo 1łó dt9 k~łę
gar-ai 

„Wiar. Polsk." 
'T Jł'9t.,.wm. 

a dz.t ..... wozyn 
na '-ovy~okie zat!.łuiµ i 
dobre mi6.i::H'a poBżukuje 
od zaraz i 1 gruclJti.'l. 
NA,TWlĘKSZE BIURO 

Baczność! 
Kt l nhce tanio kupił 

całh (1wite 

meble, · 
pro:izę ,ink najprędzej s ię 
zgłosić . b 'J ·wyjeżdżam w 
cijcz:y ste strony. 

.Jl Zywi&łow;ild, 
Recklingł, au sen - Bm<:h

1 
Marienstr. 22. 

'RB:lllłe •"m.i~0z. 11.ma lunra o2 ws t azywsnia utiej{IO 

Ił. Bie1·,wageu. 
~· Jłoll'tmu11Qt. 

pokoi natyeluniast dl) , 
wyaajęo•a. 

Llitgebrtiołrstr. nr. 13. 
K -DJ'• cb, l\forie:i

litr. nr. 8 L 

Wiec lV Baukane 
Wiec „Zjednoczenia zaw·odowego po]. 

1 s&iego" ocl:będzie si~ w niedzie.Ię dnia 20 li
stopad-a nia sali p. I(oppa o giodz'.. 3. Oma
wiane będą sprawy bierzące, oraz odlparcic s 
za1·zut&w otbcyich organizacyj czyn:ony.ch 
,,ZJednoczeiaiu". Liczmy udział Rodaków 
na wi-ecu p-01żą<lany. 

„Zjedn-0ezenie zawodowe polskie". 

z 

BACZNOŚĆ !f ! s: 
b 

I skład 

s: 
\\ 

n 
SI 

n 

{1 

l 
c 

• • + 

przy uliey Dworeowej (Bahnhofstr.) 77. ObOk firmy Schreiber & Co . 

• • • • 

zostanie w początku grudnia b. r. ~- · _ <f.-. otwarły · na eo już dzishij szanownym rodakom uwagę 
zwraeamy. Prosząc o łaskawe poparcie kreślimy się 

Z wysokim szacunkiem 

LENARTOWSKI & TALARCZYK~ c 
r 
~ 



Bouhum, niedziela 20-go llstopada 190 • 14 • 

• fndzienne pismo ladowe dla Polak6w na obczyźclf11 pCPświęcune oświacie orclz sprawom narodow ... m, politycznym i zarobkowym 

WrehtXlzl eo<kieimie z vąjątkł9.m bi poi~te.cznyd'l 
Przedplata kwartalna n~ poczcio i 11 listowych wyi1oit 
! mr. 50 fen., a z odnoszeniem do doma 1 rnr. 92 fen. 
Włam Polski" za.pisany iest w cenniku pcc1.to1:.'YW 

W Imię Beże za Wiarę I Ojczyznę! 
Zet l:m~raty łllaci li• ~• wleraz HłYt~WY 15 feJt •• 11 u 
edo~zenia xamieincto'ilt przed inuratarni «I fen. Kt• 
c:::e~to w,rl2sz1t, otrzyma rabat. - Listy do „WiaraH 
Pols~;ies:o" należy frankuwa.ć i Dodać w niell dok:l11 1f „ 

" poo znakiem „t. 1)0!11isci!" nr. 12.S. ~,. i;\ires p~zącego. Rekopisów cie nie zwr&ct. 

-~ Redakcya, Drukarnia i KRięga.rnia. znajduje się w Bochum. przy ulicy Malthcserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. __.LL_ -Rodzłco polscy! Uczcie dzłecł swe 
a6włć, czytać I płsa~ f'J& pe Iska t Nie l1łst 
Pr.łtldem, kto potomstwu swemu zniem
c1yć się pozwoli f 

Z wypadków dnia. 
W sprawie używania Sakramentów 

fako środka giermanizacyi 

pisze „Oręd·nvrnik " : . 

św. 

Sprawa nie jest przecie tak da\\na, bo 
sicga jeszcze nie 20 łat wstecz. Ks. a·rcy-

• b;skup D:nder nie moie być za nią odpo
~ \\'iedzialny, bo wszystkie teg-.o ro<l!zaiu 
0 ,rażnc spra\\"Y odtiawat p•od rozpatrzenie 
_ i decyzyą swych duchO'w1yd1 doraldizców, 

I 
To też większość kanoników polskich za
decyd•owata wówcz.zis, że mwna się zgo
dzić na· njemiecką naukę religii na\\."ci cd 
najniższych klas gimnazya!nych". 

Ugodowcy nasi sami teraz się dziwu
ją, jakie to dobro<lzie>jstwa1 s.pr.o\rn<lzili na: 

• Jud polski. i chętnie " "yparliby się wfa
:c • snych czynów. 

: I Jenei-al Stoessel rnnny. 

Z Pe.tersburga d·epeszui.ą: Według n~
deszlych tud-otąd wiadomo-ści jest jenerał 
Stoess.el istotnie ranny, zatrz.ymat jedinako-

1 

Wl(JŻ: d-0tąd naczelne do.\vód!zt\Y10. 

. Zatarg augkHosyjski da się we znaki ro
syjskiej kasie państwowej. 

Komisya mająca zba<lac snz.:.:;1a'111111;( iv

syjskiej floty p-0d liull ukończyta sw~ ~
brady. Ostateczne spisaniie porozunHema 
:iastąpi \V sobotę lub w· poniedziałek. ~o·
szkodowani d-omagają się nader \\'YS>Diktch 
\\' ynagrodzeń. Na· przyktadi mają otrlY-

1 mać po 1000 marek ci, którzy \\"Sku.t~k 
strza!ów armatnich doznali wzruszenia 
nerwów. Tych ostatnich 'Z'na)<lzie 'Się za
pe.\\'irte hczba ni·e mała. 

Telegramy. 
Ba r c e1 I o n a. Przy wybuchu bomby 

na ul. fe.rdynanda otrzymało rany ciężkie 
IO osób, lżejsze 11. 

Be' r I i n. Według „Tagl. RundschaU:' 
zaprzestanie się od 1. stycznia wydawni
ctwa „Nationalztg.". 

C h r i s t i a n fa. W piątek rano o 
~odz. 3 od~zuto dwukrotnie trzęsienie 
ziemi w okolicy Ullenłaker i Eidsvold. 

I 
J\t e t b o u r n e. Zebranie publiczne 

uchwaliło rezolucyę wzywającą rząd i 

1 
IYclrłament, by granicę Austral~i ~mkną1t wysokremi cłami dla towarow maye 1 

państw a otworzył ją Anglii za pomocą 0-

1 sobnych, zniżonych ceł. 
R. i 0 de j a n e i r o. Zapanował tu 

iuZ zupeł·ny spokól. Ulice, na których pod· 
czas rozruchów winiesfono barykady, ma· 
ją dawny wygląd. 
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derbornskicgo, w czasie, kiedy tenże wizy
towaf kościół w Baukau. l(s. proboszcz 
tw„ierdzil, iż c-0 Polakom na: razje obiecał, 
tego dotrz.yma 1 a więcej obiecać nie 
mógt, a .oo do owego posłuchania, to kiedy 
ci .parn0i\v·ie z, deputac.yi Jla .\\11yrw'O<ly ks. 
.prob-Oszcza przez killka 1nLmrt mifczeli, ks. 
Biskup uważał audyencyę za skof1cz.oną. 
Ci panowie następnie ()•gllo'sili tę spra\vę w 
„Wiarusie", a i1me pi'Sma ją powtórzyły. 
(.,Dz. l(ui." nr. 237). 

„Widzimy z tą<l' , jaki tutaj na chczyź-
1lie ·brak lud·zi wyksztalwnych( !). Ta 
deputacya skladaia się. naturalnie. wyl-q
cznie z: samych robotników. a \vięc ludzi 
prostych(!). Skoro ci lud.zie znale-źli się 
w obec biskupa katolickiego, ks:ęcia Koś
dola - zapomnieli języka w gębie{!), boć 
w.iemy dobrze, jaki my Bolacy mamy sza
cunek <lfai dtrchowiel1stwa, a cóż. dopiem, 
je-leli się stanie 1ako prosiy roboitnik "'~ o
bec po\v:agi. jaką jest biskup katolicki! 

„Pc·d tyn1 względem źle się u nas dlzic
je. Nie m~uny tutaj żadnego oparcia, n. p. 

·większych kupców 1 przemyslO\viców, a 
więc lu<l'Li niezależnych, wyrobłonych w 
sprawach społecznych, którzy by mogli 
ten lud tak chętny dla- swych idealów na
rodowych prcw,·aidzić( ! ! !). 

,.Jak wiadomo, wychc<1'z.i w Westfalii 
oprócz ,.Wiarusa I~lskiego" drugie pi&mo 
,.Dziernnik Polski". Z.dawatoby się, że te 
dwa pisma zgodnie pracować będą nad'. Q

światą \eychod'źc6w; tymczasem tak nie 
~iki-a" ~~~e(fst~\d~)g{) .ialtd'fi.ai\V1ętB'ie~u 
wrog~ lud11 polskiego na obczyźnie, nazy~ 
wając eto pismem ugodiowem, ba- - cen-

b 1 . ' w· " tm\.vem naiwet. To nie ła'<:me. „ ,1arus 
wytyka błędy, jakie popełniają . ~dacy w 
Poznańskiem, a tu luu na obczy ,. itc prze{~~ 
stawia jak•o h~ż coś <loskonalsH."gO., Mc.-;1 
Boże! przeidiź się ty~k·o kilka krokow: u
licą, ile tu· usłyszysz kaleczenia· ięz.ylka pol
skieg.o ! Tu woła ·o i ciec na córeczkę: „M~
rie, otwórz: -0knt0 na strase, .oo tmche fn
sche- luft nrujdzie"; tam spotyka ~01~o~zka 
komoszkę i pyta jej sję: •. gdzie idzie ci~ z 
taiką ładmq taszką ?" - „Do la<ly po em-
kaufy" itd'. . . 

A cóż dtopiero powiedzieć o dz:1ectach? 
~ Byl-ei:m dz:siaj wieczor-om ·W ~c~dele. 
Byfo tam k~tkanaście połsl~i~h. dz1oc1 . .'za.
częliśmy śpiewać polskie J}lesm, - dri.ec1'. . 
które pod' O'kiern nauczycie.li m<!<l'k~. s ;-ę l 

śµiewają po niemie·drn· bardzo p1?krne, ~
podczas p-ołskkh p~eśni gapity się .1 sµog!~
dafy jetl310 na· drugie. Ale za to, k1edly ~'} -
szły z kościQfa , oj to dop:ern roz.wiąz_aJy 
im się języki; tam ·byłos.łnchać ty~ko naw?
ly,\·ania jak: Pranz. Josef, Sofie , Marie1 
i,tp., gdyż .i dzieci między s.ob~ tylko W'Y
łącznie( ?) po niemiecku ga<laią. Jest ~ 
fakt srnu.tny, ale prawdziwy. A n.a t~k~c 
rzeczy, jak tui tylko jestem n·a. o l:..c.zy%nlC 

Wiarus" nie zwraca ll'\va,g1, (kores~ 
''pendent alb0 ,,Wiarusa Po~skie~o" v~a 
tylko z tytuł'n, albo świad~m1e. ~1szc n~e 
prawde~ Red'), aie na ,.Dzie:nw·k to p.os-

kry'>-'-ania strat 11a1wct najn1111ejszych nie
powodzeli. To też cyfry podać można tyl
ko w przybliżeniu. 

Na początku· \J\X}jny flota m)ka<la po.sia 
dafa sz.eść pancerników, nie Ucząc starego 
„Szi n Y en'' , zabrainego Chinom " r. 1895 
Te sześć pa11cerników tworzyfy eskadrę 
znpetmJe niemal jednolitą. „Jiatsuse", 
„Asahi", .,Szikisirna" i „tlikasa" mają jed
nakO\q pajemność 15.000 tonn, tę samą 
szybkość 18 \VQZlów, a uzbrojenie skład:t 

się z czterech dzial 305 im.n. i cztunastu 
152 mrn.; „Yaszima" i „fu<lżi" ·o 12,300 
t01111, 18 \vęzlach szyb.kości. czterech dzia
bch 305 mm. i dziesięciu 152 mm. Razem 
eskadrai pancerna miala1 84,000 tonn, 24 
idziafa 305 mm., 76 dział 152 mm., i za k>gi 
przeszl.o 4,200 lwdlzi. 

Eskadra krążowników s.kladab się z 
szieśdui krążowników pancernych: „To
krwu", ... Asama", „Jakumo", ,.Azurna·•, 
„1dzumo" i ,.Jwate", bard'Zo do siebie po
dobnych, {). pajemn;ości 9,750 tonn, o szyb
kiości 22 węzl6w. Artylerya obejmuje 4 
wielkie i 14 mniejszych d'z!al. Razem 
58,386 tonn, 24 wielkie, 80 lżejszych d·zial 
r 4,304 marynarzy w zalt0dze. 

Jutż podlczas wojny zakupila Jap.o11ia 
od Argentyny dwa krążow11iki pance.ri11.:: 
, .Niszin" i ,.l(asuga" o 7 ,500 torrnach, z 4 
działami 203 mm., czternastoma 152 mm., 
d\\11111ais1orna 75 mm., i ośmioma lekkiegD 
kali bm. 

Czternaście krąŻ.O\\''llików pie-rw•szej 
htr'iX. 7. ]\tórych cztery m~ą szybkość 22 
od 16 do 19. R.azem ma.ją uzylta;,.._ .... ~.., 0 ~A 
ciężkich. 125 lże~\szego kalibru i za·logi bli
slm 5000. Poje111m10ść raz~m: 51,603. 

Trzycflzieści pięć lrnntrtorped•oW'CÓ\V i 
torpecf~w1c6w przedstawia sumę P·Oienmo
ści 7.650 tonn. . 

Ogółem biorąc, miała Jaipcmia 63 stallo 
\\'{}je1111e :o 217,529 t·onnach. 

Japonia przyzna.ta się jedynie do straty 
pancernika· ,,liatsuse'\ zatop~onego przez 
pfyv,-ającą minę dnia 15 maja przed Pol'lte~1 
Artura1. Swicżo. zaś d'Zienniki ameryka~
skie d·Dniosły, że 23 czeni:ca, pancenulr 
,,Yaszima" w okolicy DaJtn.eg.o natlrnął 1~a 
minę i poszedł na dno. P1ętna·stego· maJa 
irszkodzony został ró\vnież pod Portem 
Artura jeden z krążowników. , 

}\azcm.: zatem strata 31.500 to.nn. Za
to.nęt01 też kilka: torpedowców. który.eh na
zwy niewiaoomc. . . . •. z dmgiej stmny pancernikt ,,Mikasa , 
fudti" i krąża.wnik ,Jwate'' odITTtotSiY 

tlość ciężkie uszkodzenia odi pocisków ro
syjs\.;.ich". Jeden z pociskóWi :'·ynvał ~~.: 
łY przedni komin na pancen11k11 „.fud~1 

; i zabit komerxhnta Jamamokę. Na •11" a~ 
te" eksptod1awal pocisk 305 milime~rc1w~· ~ 
zatbit kifkUJlastu oficerów. Krązo-\VJllkt 

Asz nma" Szikiszlma" i „Kasuga" mn-,, „ '„ s łm 
sialy pO\nócić do arsena1u \\~ a'Se . c~-
lem naprawienia usvkod.z~t1„ ~o naipraw1e 
braly ud'zial \\' wailce 10 sierpnia. . 

, Napaść n~ Redaków z Baukan. · '' ięca nieraz cale lamy". . 
Tak czytamy w inowroclawsktm .or~a

uie ug-0dowców i Qbro1ków katol.1ck1ch 

Zostawafoby zate.m: cztery pCllncern1-
·ki. pięć luążow'l1ików pierwszej,. czterna
ście drugiej klasy i .oknło trz.ydz1estu t.or
ptd1o·wcÓ\\' , co reprezentuje razem 184.029 

I ,,Dzienn.ik Kujawski"'\\ ydiawany prze~ 
szlachtę, księży, przychynyc~ centrmv
com, u.g.od0\\'J'1ch kapitalistów i innych pa
nów, zamieszicza korespondcncyę z. Bau
kau. która'. nietylko przewracai prawdę. ~~ 
góry nogami, lecz na dobitkę ,iuzyw~1 1 
obraża uczci\Ą. ych ludzi, Polakow bez1~te
resol\vnych a dba tych o dobro ~o<laJrnw · 
l<orespand:e:ncya ta sam-a; się sądzi , dla te-
go PQdJademy z niej ,gló\\~ne ustępy. . · 

K:ores.p:ondent „Dziennika Kujawsku> 
i!O" pisze tak: . . 

,,l(s. proboszcz. z Baukau żaltł się, w 
uiedizieJę po kazaniu na deputac~ę polską, 
która była na P·'.)Shi<ch::rniu u ks. Biskupa pa-

germanizatorÓ\\. Pisał korespondencyę 
" -idocznie. uakiś p'O p;olsku mówiący i:ent~Q
\Yiec. Tacy lud.zie od da\nrn przedstai\\' la~ 
ja robotników polskich n.a -ob•;zyź.nic. jak~ 
gromadę głupców .a „\V1arnsa Polskie~ 
radziby utopić \V tyżcc \rnd~. O zg.o<llz1e 
z takimi lu<limi nie może byc mowy. 

Japonia na mor1uł 
o o·becnym stauię fl-Oty jaPof.skic~ tru

dno sobie \\')'r•nhić zdanie zupełnie P.C\\ n~, 
\vnbec systemu przyjętego. przez iapon
skie ministerstwo marynarki , systemu n-

tomi. f . t 1m" Rekapitulując p-o<lane cy ry 0 rz) ~-

my: . , k „ . . 
Ro-.sya: 6 pa11cerwkow: 14„ rąZ0\\1lll-

·k, , ?4 t-0rpod.o"·cc, w su1mc lJl.704 t{)Jlll. 
()\\' - . ' . . .. 

francn.scy o·ptymiści \\ yl1cz~1a, z-e ~o \\J· -
slaiiiir kilku okrętów zapóźni1011ych ieszczc 
w Libav.-ie (krążmrnik ,,Ole~( z r. ~903, ~ 
22 węztach i 6.750 tunach . kitka k:·ązowm
ków p-0mocniczych i torpeOOW'CCJW) flota 
rosyjska przedsta'\dać będzi e S'lm1ę 180.204 

tonn. · ·1 
Flota japofiska, bez d0Hczan1a pos1 -

k6\ przedstawia sumę 184.029 tonn. na c-0 

skla<lają się cztery pancerniki 21 krażc,, ni 
kó\\" pierwszej i drugiej klas;· i JO 'torpe
dowców. 

Co do uzbrojenia. nota r.os.yjska prze
wyższa j.apol1ską liczbą, dziat ciężkiego 
kalibru, ma· ich bowiem 523, p-c<lczas gdy 
jaJJOfrska posiada tylko 421. Natomiast li
czhąi dizial lżetiszych góru}e flota1 japot'l ka. 
Na ogól I~osyanic P<JSiadają 639 dział i 80 
aparatów torpedowych, Japończycy 726 
dział i 90 przyrządów. Załoga rosyjska li
czy 10,000 marynany, japo1iska 11.000. 
Ponieważ \\śród rosyjskich pancrrnikÓ\\r 
tylko cztery posiadają prawd'ziwą \\artość 
bojową, ze wzgliędu na wielką szybkość, 
prze.waga cyfro" a jest zupełnie po stronie 
jaipo11skie(1. Dodać do teg-0 trzeba, ie Ja
pof1czycy skorzysbli z pewnością z pauzy 
w operacyach morskich i zastąpili nowerni 
stare dziala zużyte usta\i,.·iczną strzelaniną, 
za.ś nie bez· racyi warto U\\·zględ1nić stan, 
w jaikim flota rosyjska znaijdować się bę
d'zie po odbyciu µo<lróży co najmni·ej sto
dniowej. 

Ta· przewaga nie bylaby Jeszcze groź
ną, gdyby nie ·okoliczność, że flota. rosyjska 
ma• zafogę znacznie gorszą a. wodzów zu
pellnie nicudofoych. C-Oi do zd-o.lności Skry. 
dfowa, llild już chyba nic.ni.a zludzeć1. Roż
diestwiel1ski przed \\ yptynięciem floty bal
tyickiej miał opinię marynarzcu, któreigo je
d~1ą z -gtó:wnych zalet miała być zimna 
krew. Dał tego śliczne do\„tQ<ly na morzu 
11iemieckie111 Oprócz nir-t. ...... n::J•Kersam 
i EnJn.\ 1st, ktorych s/awa ualezy na razie 
·do przyszłości. Tym adrniratom m~ą Ja
adm1raia 1 ug„v: · ~t~ić sw1ojego bohatera 
powod\ze(1 można przyp1Sav· ir>Je z, jego 
pomyślnemu zbieg1owi okoViczności ~~n„ .,.,, 

MakarOIWa, fatalna wydeczka1 i mzprósze
nie Hoty rosyjskiej dnia IO sierpnia) to 
przedeż samem szczęściem niepodobna 
Humaczyć czyn+ów tak dorni-osłych, Jak: 
zniszczenie floty Poliu Artura. skutecznd 
blokada twierdzy i -Ochrona transportów 
wlOfisk. - T-0go ·okazał się ttt wódzem, ja
kiemu ró\vnych Rosya nie posiada. Prócz 
11iegD ,,~slaiwili się juiż Kamimura i Jama
moto, a· tlasziba , De\va, Uriyu i tnJ-Odszy 
Tvgo mogą też wyka.zać się nieje<lnem JJO
wodzeniem. 

Pod roz.kaizami tych wo<lzóiv.· stoiti 
ma1rynarze, wprawieni już w rzemdosło. 
\\"(Jje-nine przez dziev.ięć miesięcy trwania 
\\X>jny. Wielu z rrich brało już udzial w 
w'ojnie chińskiej 1894- 1895. Natom;ast 
rooyjska marynarka nie brała jeszcze 
krwawegio chrztu, służy od niedaw1na i to 
nai okrętach, prawie sobie nieznanych. Czy 
w tych \Yarunkach zafoga1 odpowie sta
wianym iei wyrrnagan:om, - można wąt
pić. Kaidego, znającego trochę stosunki, 
może też tylko rozśmieszyć ta pewność 
zwycięstwa, wlaśnic na morzu, z iaką Ro
syanie flo·tę bałtycką wyprR\viali w daleką 
podr6ż. 

@ _ ~--~&EL--„. ~----· ~- &±-

Z wojny rosyjsio-japońskiej. 
„Daiiy Telegraph" donosi·: Wedlług 

()Statnich wiado1ności ruszyli się Japończy
cy i są teraz tylko okola 15 kiilom. oddaleni 
c-d Mukdcnu. Z rozmaitych szczegóMw 
wrrosić można , ;~e Kuroki na1 \\'Schodzie za
atakuje J~osyw. 

Depesza jenerała Nogi z pad' P()l°tU Ar
tura donosi o wysadzeniu w pnw i·etrze 
drugie'go magazynu rosyiskiego p.o 200 
strzałach annatnich. 

Rosyanie wykonują wycieczki z for
tecy używając przytem granatów ręcz
nych. 

,,,Daily Ma1H' 1 donosi z Cziiu, że wedle 
ostatnich \\ iadomości z Porht1 Artura, Ja. 
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zd-0hyli „sz;-,.;t; i -~:d~tty ~!Ó~,·nego i--rt• .. 
Li::>ict i'" szan, Posyanie ji..d;iak tr::) i11:W<1 siG 

1 sa:rnym fo. :ie. Ol·cL fortu Posyan;e 
h .. ali i\\1:dc rmvow, najeżr.n) h p:.l'.sada
n ; i Irnk:zastym dr.1 em, z ..... oczpk..:zt;•nYm 
za l~ ,„ '<l c..Icktryczr--: ·i. Sn: .;g 0bfit}, 
j"' i spa-d·l, utnld:-b J".\r~1i.;1yl rE inżynicr
s de 1\. t"nt:. Jai:;~!r.;zy ..:y ~b,.; ·ni· t żyw1]ą 
przcn'CrŚ11}...:h nr,stó\v z ~~rrlo1.„ego piót1n. 
na· y .... oneg-0 ~;„:..' !dem, 1 tóre r-0zpinaic.1 pc.--
11ac1 row~n11i 1i \\ tcu s11csób umnżh:i::.ją 
S\\"Oin1 kolu1m~um 1~ rzci~·.::ic co s-zt1 trr.n I.iO'
na·d prz~szkod:rn1i r0syjski.;mi. 

Z Wąbr'..7..eżna w Prusa.::11 Za~łl. dG·nQ
sz4 d.o· ,,')std. R.". że pr:ty '" yborn~h do 
rady mi-.,jskie:J v;ybrc1ni z.cst~li 'li' J ·khsie 
pp. s'.cdlarz Pnp'.(1s!},,i i r (Jlnik Wictzduo\\ -
ski, pcmi ,dzy ś1usarz2'm P 0 tersem 8 zc.
gan11istrze1n Ondc\ 's!d1111 -0dbGdą siG \\ Y
l:lory śdślc[sz..::. \V p;crwszcj klasie prz}l
d1zie: do yryborĆ.\',: ś~iślciszych FOrniGdzy 
sckr tc.:r7 ~n: c"'h:ym Lippitz . ..:m a budowni
cz.ym Zc.~wactikm. - Pczultat tak os:ągnię· 
ty zcstat \."cd'!ng hakatystyczncg·o pisma 
tym srvisobe·m, że kilku Niem'..: ów, a nfl:W'd 
prZC\ 1:cdn1czący rady miejskie i. Gl·c-:o·W~'!.l·O 
na Polaka. - Byłby to rzeczywiści~- icclY-
11y \'v~ swoirn rcdzaiu wypad:::k. _ 

Krófo.wioc. \V uzupetn:cniu '.Viad·omo
ści o stra~zny n czynie 7,ony stolarza Kn-· 
leka, kt6rn miała rzel;-.o mo utnpi1

.: -:Z.\\Orn 
swych d'ziz.tck i odebrać sobie. mstęp:Jic 
ż,ycic, zaznaczyć wypo!dO., że l(akkowa u
t-spita tylko· d.\wyje irnimJ.cd'szy..::h dzie~i, 
Fczących póHcra 1•olrn i 3 lata. Na· 'krzyk 
d\vóch starszych dziewcząt, Uczących 5 i 
8 lat. oprzytumni=i.ta., i wróciwszy Lilo mia
sta, prz.en0cowała n krewnych. \V na·stGP
nym dniu przyaresztmvano, jq.. Mówią, że 
zahóistwc po·pelnifa w 'Stanic nieprzyt'Om
ności mnysl-ow1ej, rnzdraźnkrna postępowa
niem męża, który ią przedtem poniewierat 

Tychncwy. Zbankrutmvafa swego 
cza·su, miej'sco.wa cukrownia. W s-abotQ 
byf·o zebranie daW'niejsz.ycłi .a'kcyonaryu
szy. Naradzano się dht·g·o, oo po:sząć z bu
dynkami. Zastanawiano się na·d tern, czy 
-0tworzyć cukrown~ą na nc'\vio, al'bo zak:J
żyć w niej fabrykę koriserw mięsnych, jak 
Tauzu P· .-?'r~ Ha.czelny Dc.lbriidc 

AJccyonaryusz.e, Ktv1J ... „hodzi nietył-

ko o poipierani e niemczyzny. przez .J1'nr.?'"' 

111ysłowianic kresqw ~~~_,sicr_a, al~. tak
progranm. 1;i°'h'"' zgo<l·zilt się a'Ill na 1edcn, 
'lf> : .... ur"ugl pr.oje'kt. Rcij;;chali się z, ni-

czem. Co· teraz poczną, niewiedzic:ć. 
Dzhvimy się, że gazety hakatystyczne 
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Powieść Maryi Rodzicwiczównej. 

(Cią,g dalszy.) 
Af.okra, pel'na: z-ie'lslrn i szlamu gl'o\.va 

wyjrzaia '\_,1bok d1achui nerwowa dr.all chwy 
cif.a, rnzbitka. NieszczGsna kobieta, czy 
koza i·iozpa·:.zliwie trzyma.ta się drze:wa; 
11ie n:1cigą-c diob:vć 'głosu z z,a:!ancgo \.\\i dl.l 
gard-la, szarpnat s:e cala silą, ·odd>arl sie z 
trzaskiem, krzyknęfa ()km·pnie i, nie ptt
SZ•czając drnazgi, zsunęla się w rzekę. Wo
da trysn1ęla, zakrywając \\ ·szystk·o„ znikli 
oboje. Dach, uw;oln'·ony -od! ciężaru. pcd
i11i (s l' się nieco i pop!ynąt szybciej. 

Po eh\\ iii z pO'śrćd hucz.:tcy;ch bal\va
uów uk~1zały s\ę dl\vie g~101wy. To Delf i n 
"racał, \vclniei, m1ozc·lniej z ładunkimn. 

Prą.dr 1go już ta·rgal· i zawrncal, szam-o
tali się ze. .sio'bą w \Vie~kiei ·ciszy, bo p3.ttZ<1-
·cy tamuijąc oddech, czekali, jak się to skof1-
cz.y, i nie w1olarli ju:ż brawo. 

ttierie·nim dysz.al, µracuiąc jedmi rę
ką, oornz częściej ginął pod· falą, ale pomi
mo ·Osłabienia, trzymał mocno tr.ofea S'\Tj 
W'ypra\VY, kobietę omd•J·at<ł, siną. moie 
ll1'1Jrtwą. 

-- Ru1cio, Ru ci o! - knykną! Żab ba. 
Ol-os. przytaciela ·ocm:it zmcczo11eg0. 

Zcbrar rcsz.tQ sil, rzucil się nai..,rzód. Głó
'\''flY prąd za-star za nim. J e5zcze sto kr-o
kó\\'\ ksz...:ze pię6dz1esiqt. Zabba wsz; 1H 
po ramiona w \V·odę, rzucił mu galęź. 

- Bra.wo, Delf n! 
Krzycz.al OrGchol'ski inh,11;er p'c::z_ 

I d I UJ I ' l' V -

cza~a yszkantcm inżynierowa, kr7 yczrli 
Qba•1 lwledr-y. A biedny Delfin, zziajair<' 
bez tc~u, blc:rd'y hk ściana, l~żat na. brz~~ 
gu, oc~ek.c~_ąic wod:ą, chra.pią.c iak zd!~wio
ny zwierz i trzymając \.\'::iąż za ramię odro„ 
bną p·ost::ić rozbitka. 

ni ?.P'"''n:ą jt;_1::·,c7" '1 \·orka rzQdCW'Ef.:'1 
cl 0 m zak1 · i':!'nia bud'5 nkn 11a rach1it1ck 

pali t\'\ a. i zależenia jakie.go przcdsiębior
sh\ a. v k,órem i dm i drngi Niemiec 
mia.łby s: c; dobrze. 

,,Gescll iger" Powinien st3wić cdnośny 
\\"nios ·k ; mi'."'lby w Tyclmc·wach f}aru pa
try:ortf v," pn:, kich \\ iGcei. Dla pe parcia 
niclF::zyzny zaowu by się coś ;:robiJo. 

Z Wiei. Ks. ~9zn -ńshl ... go. 
St'(itn. Pr.cb01:>zczeiJ1 przy tntejszyrn 

kog..:ek kat-0l1d·im miancwanym zcst~1ł 
ks. Dccker, dct~rch·.:ZHSO\\ r kapebn \\'10i-
sk.rwy '"" Ułc.gcwic. 

Sf!rnowa. Przy przc-su·w<aniu \\ag{)-
nów na tfrteiszym dworcn C:o ·tat siG "p-o ni<> 
dzy dwa \\agony zwr-olniczy Preuss i 70-

stal fcrm?lni·c zguie::ony, t:::.!\ ~:c śn.:er:: lltl 

n icj„c:u. r:J.Stąpita. 
Kościa~. V./ ponied7 1at 1

• ,„ ieczcrcm 
na przrje~d?ic prz..:z, tor kole;.owy pul 
\\ie:~ 1 .ą Czarkowem 1·aj::-::1~1 pci'Ciąg ·oso
DOl\\'Y z Grodziska f'; rnalkę z -dom. Nielę
gowa. Jeden z ko·ni z·nstoł n~ rnicjs~n w
bty, drugi 1wra:nio;1y, a f.onwl Czerwil1sk i 
taik ci~kicl1 dlount <1brn·że1!. 7,~ nie ma 
r;al•nrniej-szeJ l!adzieii utrzymania g-o. pr1y 
życiu. Jest to· jnż w t:vm roh1 drugi ~mic1 -
te!in3n \\ ypaddc z powoclu, że nw tymże o
żywi-orrym. p;·zejeździe. i prz(:chcdzic nk 
1!1a po i ęczy ,kt6n1by w 'eh wil i nadchod?ą·· 
cogo pociągu zamyk<.mo. 

Kościan. Walne z~brnnie wyborcze w 
sprawi wybCfÓ\Y d<) n:dy r.iejsk i(fj 1cdibyto 
się tn \V niedzielę. Zaigaii .o-b rf'.dy i prze
wodniczył prez.es miejskicg-o komitetu p. 
dr. No-\va<kDwski, który podniósł mięcllzy 
innemi, że \\·1styd to dla 112s P.ola'kÓ''.V, iż 
\Vl radaich rn:iej·skich ma;ą większ.cść na.si 
przdwnicy. Rci:dny miasta p. dr. Lauiren
towslki referował -obszernie. o sprawach 
mieiskicł~. Kandydatami na radnyich \V'Y

brano pp. dr. fowakc-\\ ski ego w II klas:e 
i Cznpl1\ckie;go w III klasir.. P.onieważ \V 

pienv"szei klasie w lli:zbic 18 up.rawnic.nych 
do gk·S·CW!(!1nb ~est tyl·ko je-den Pola:k, prze
t·o ka:ndyidat::v nic postaiwi-ono ża:dnegD. 

Z Witkowo pi.szą da i KH-r. Patn.": 
W sob-o.tę 22 października ·c·bic rnn.o wi Wi
tkmvic zarząd do kasy chorych.· Aby za
rząd kasy choirych twcrzyli nie nasi. dla 
tegl{)• za-;.'ezwal hndrat tut ·;::jszy. hrabia v. 
Schack, zam:i,d kolejki w Gnieźnie,, aby 
wszys·~Y r:obotni•.:y zatn ·d1nie.ni przy kol•ej
•ce w Gnieźnie n:i 'rybcry ·d" \V:tkow·::· ~':i
nęli. Robotnicy JJT7'Wi c rb-::-li.<,J';'1fffi:' A' k:tÓ 
·~·· ""··1~ ~apfacil? 7ebrnn!e mzpoczętio- sit; 

o god1z1mc 8, a wybory tnv'atfy do godziny 
2 wt nocy. 

~o clboru zgf:osil.o s:G przeszJ.oi 300 
gl_oso1\\·, lecz i} llw 59 1.>yfo pra\\!ffyc.h i te-
1111 59 glosó.:mi polskimi ·O'lnan::> na prze\VIO

-~~~~~~v3~~ ""1..R~~-~Ji~3':-~P ~~~!!!!!!!! 

. , ża?b_a :1kląld nad n:im i p•c:d;;zas, gidy 
~nni zaięl1 s:ę ~ratowaną, on ocie.ral twarz 
t ręce przy1ac1ela, P-OWtarzając upa·rde: 

- A co? ia: mówHcm. że. rnu to inie 1 
Ja mówi lcm ! · 

- Ui! - odsaipmd \\ resz~ie Hieronim 
siadai~c na ziemi - szkoda , - żem o za~ 
ktaid nie l}OszedL Zasiuz· "'lr„11 .:ci.;°' n d , • • f .• , V 1J • ..., a ·o-
orą mdemmzacyę ! Ur! ter;· ~.·~ zmachai' 

- A ia mówik.m /:i... ·1 i·o bi.~ ta' . 
szepmil Linvin. ' ·, '- ~ · - ·· 

r -:-- _C7:_Y :~yjc prz~mair,:nic;? P·O'ctobna 
d?, cic'bl-e ? ~ z:ig~d!n<łl c:,:,.: 1k, cg~ą,d2(ąc 
się woKoro 1 \\ star1c-. 

.. ?< L~je, bied'acl\\u, ;~y;„! _ wolala 
PJ•\\ im gwsem naczelnil{C\\ a. 

- l~?każcie mi ią ! Mo,.e. to syrena·? 
, - A.n~ syrena! - PU ;l\ '"1; śmiechem 

0:i0d1~~lsk1, 0cJ:stę1µUjc.{c C'~ł iCi~ctCej 111'a' tra
Wie m:ary pe1,.v,cdzi. 

. I-liercnhn spojrzal dck.1wie i skrzywi: 
SH„ 

· e-. · P1 ... ~ed nim:i o'kr yta1 11..::d ·:n i·nżyniero
\VLJ, kza.ła dziewczynh.::i. kilkcletn.ia. drn-
b111a, ch•1da, sina! ' 

.1Y!ia1a i:a s·obic str i~!)J gr u.bej .koszuli, 
czc1 \\ ioon~ ·1;v yszarzaną sp(--lrd· • .::kQ do kolan 
h~s~, ciemne nogi krwa\vity się w kilku 
mi~ssca_c1 1, . m:.Jutk~ jak ięś~ twa rzyczkę 
zakry\\ ab· zupełnie m i.rg.~n·c. czarne 
wlosy, pelne zielska i szlaJmu. 

, W kurczo'-.H) zaciśniętej ręce trzyma1a 
~"';~~~ drzazgQ dachu, a wyg!ądala b~~ 

- Ten patyk z ·suclie1i' ·r.:otiy . . . 
•. • ' • I (. t JU1z me 
zy lC' • - z.a wo-lał' liicrnni111 klęk-::i,; d 
uią. , .'"'{Jąc na 

- ~wszem, Gwsz01n! -· wołała paui 
naiczclmkowa. - Serc2 b;1·c fPCe · , ~ ( " c1ep1e. 

- &_deszcze uie za ty.gly; _ mrnknąl 
stu.dent, bicrąc na kola "'.l ',O\\.r> ·d-zi ,_._ , . . d . 6 " .e\. 
czyrho i o ~garnrnjąc wlris r ;: iel czela. 

C:nic7': ::cgr h'"l'rlistQ K~.7.imi„rn Knci::h z 
Vitkc' .va. Ws1.ystkic głosy cJl koleiki i 

robotników zajęty...:h przy b~idowic szcsy 
z \1.':tkowa ćo Pmddza byly 11'.e\Y~i!1c. 
Po odbytych \\ yhmad1 cdjcdial zarząd 
kolcnc; z 1 ototnikami d·o Gniezna 11adz -~ry
czajnym pociągiem. Ciekawa rucz kl 
te.n pociąg Z?'p.!aci, gdyż wybory d-01 kasy 
chorych nie mają z interesami kolejki nic 
wspólneg·o. Ktn spO\\·,o-dmval nadzwyczaj
ny pociąg? Czy pan landrat? Ma cr1 1 d'o 
tego1 praw{)? Czy to jego whsn-ość? 

l(c-misyJ kolej'kmvn skh·da sic z 6 
c..z kmkówi pon ~ędzy l·tórymi są pai:.c1wic: 
.Makzc\\~ski z Odro\\ ąż,3,, dr. R7.C\\ uski ~: 
Arcng·owa. Pokr?:ywnicki z Małc1~i'i·c1\" '. t i 
inni. Sqdzhny, że ·czkink·c 1;, ie komisyi l:ę
dą w· st2.nie ·da:<:. bslrn.wie publ1~znc wyja
Śll1C!lic kto- t;.?n m·dZ\\ yczajny pociąg za
rfaci i nie pozwolą, ~~by clla przyjcmn-:)ści 
poi0dyfa:Z5\.:h osób kursO\\(lły pcciągi lv
ksusn,:vc. 

Koronowo. /:nc:, \\' z21szcdl fakt ,.g{J· 
spodarki niemieckiej". I(as1. 0szczędr..·8ś..: i 
i poż.yczkowa niemiecka cdbyla. walne ze
branie •ceh:m na1rr.:dz-::nia się nó,·cU _sprzen ·c
'.\ :crzcniaml d1yrckt·ora \Vetkricha i 'kar
bni'lrn fryderyka. Brnnnmcnda, którzy n
s·t,li \\1 świat daleki. 

Ze Śiązka ezy li Starej Polski. 
luhHn~ec. Zama:ch dyn·2mito1wy? ! 

P>Cidl tym nagłówkiem ·donlQSZcl nie1n:cckirn 
ga1zet•om, że \V:Oźnica nadleśniczego Schona 
z Koszyc znalazł w •ogrndzic, \V' cdlegl.ości 
G metrćw IOd domu mieszkalncg·o paczkę, 
zawiniętą \V papier p~rg;.mi1mwy a za\\~ie:

rającą także lont. Zaniósi paczkę do leś
niczego, który cd razu po·z~1al s;ę na nie
be•z,piccznej za:wart-01ści pa1czki, którn sk'ta
da!w siq z sześciu nabo,i diynamitowy1.;h. 
Na śled'ztw:o w tei sprnwi-e zjecha,li -d-0 K{) ·
szyc prokurator z. Opol'a, sędzia Riesch i 
se:kretarz sądowy St{)ś z Lu1hlif1ca. Jako 
z.na!Wicy W'YStępowali p. .Eichctr i pewic:n 
na1cJjsztygar. Stw1ie1~dlzono, że lont byl za
pa1f'oiny ale nie dlapaiłil się. - Mima kiillrn 
re\vizyi UJ podejrzanych wlaścideli domó\V 
niczeigo nie wykryto. 

Bytom. Książkowy pe\vnej firmy 'by. 
tomskiej wysla:nyi z.osta? d:o banku z. 40,000 
ma1rek, uważał at-Oli zai pożyteicznicisze u
totnić się z paiwierz-oną w 1bie sumą. Poli
cya ener:giczuie poszukuje niesumiennego 
mlodzieńta. 

-~~~==~~!!:'!!!!~~ 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Rada zwi~zkowa prz.ekaizala 

sprn~ę zatargrn o tr-0n księstwa Lippe są-
1diow1 Rzeszy. Wilhelm II. naJrnzal wslku
tck tego zJ.c·żyć \\1ojskom księste.W!ka przy. -
, . . - S~a.niarski ! - z.ainiterpe1owa~ I 
go _z ga.p1ących srę koleigóW' - ma·sz pe- l 
wme w maintelzalm butekz.ynę. ? i 
' . - Mam parę hopel - oidpar! zaga-1 
CiJnl~ty. / 

-:- A ·CD? DuszLt i starką Sz.a.niarski 
ratu_1e z.awsz.c. z IlaJgorszych niebezpie
czenstw ! Damo, bracie! 

. St~dent przyniós-l rżniętą flaszk~ 
~i·erom~; z trnd~ością otwo-rzyt zaciśni:ęt~ 
zęby , dziecka t wlaf w gardlo tm'Ch"' 
wód1lo. ·~ 

. - No, że nie piękna, t-0 widocziflie ale 
~c wparta, o tem ja c-0ś wiem. Led!\~i1cm 
Ją. ·~~erwa{ Gd dachU: i malu,czko mnie nic: 
poc,1ct~?~ra na1 dno! No, nie szczerz. zęhó\v 
Połkm1 Jeszcze odrobinę! 
.. „ N~cz.elnik _tymczasem, spojrzawszy o
b-01ę.tnie ~a, zdobycz pana Jiieranirna, od
szedł ~now_ ~ad wiodę, wczwaiwszy Gro
iehotsk1eg()· 1 Zatbę. 

. , _Wzięl'i na1rzędzia. odmierzyl-i wiyso-
k-0s.c \v'lQdiy, powódź już n!1e IiOsla„ Zac·zęli 
nauk.ewą. gawęd1k~. 

. -:- Trzeba nam bę-dzic poszukać sc.hro
nie1:1a ~a lase:m w iakiieJś bezpie·cznie' -
s.zcli: wsi. J 

. -:-. Bykm tam onegdaj na robocie -
o~Ja:smP qrochoJ1ski. -Sądzę , że się zna1·ct 
mieszkania. ą 
.Żablba·. A Qt i slofice z.:-vchodzi - wtqcil 

r -_Możemy iść. Co przepad/(), zginę
l~l· Ciekawym, czy Biaiopiotrow:.cz ocn 
Cl mafą. 

. Wrócił~ do drz.ewa. ,g-d·zie skupiła się 
re_sz.ta. , Dziewczynka sied'zi,ala ju'ż. na zit
nn, otul-0~~ burką studencką, za!ękfa,drią- · 
ca, \\ leprnJctc w tw21rz tI;e,..."'n·: m,,, · · I . . • !'V1 .· '""1 Pl Wfltr 
itanu zaszłe oczy. ' . 
. - No, żyje! - rzekt ·naczełn'k to ' 
1 dio-brze. M-0-żemy iść! , 
~ Dokąd? - zaga.ctnęla pani i me ' 

cz.ekaJąc na: <>d'powiedz, irzepala: dale~: 

si\;'<JG rn \Yic:r('\ść reje ni,....,\ i hr. L1. r·v! "
wi. 

- Urzcdowa i:sta podaje zr.o\rn caly 
sz„reg cfar tyfusu 'Z z·2cJ:.-:)<lnl·'J pa!udnk
~\·cj Afryki. 

Z Rosyi. Amb1sador res.> J:ki \V Wa
~zyngtonie hr. Cassini OŚ\\ :?.('··zy!. 'i,: Ru. 
sya pr<Yvw.-d1:lić będzie ·wo]aQ do .os~ .. ~:.czn . 
~.:i. t·o znaczy: do zwycię.skicg·o jej z~i ... vit
czc,nia. Uważa ·"li za swój o1:·o-\viązck za
znaiezyt, że RosyJ. pc·d żach;•y1m '· arun!·icm 
nic ;~aniech'.1 opcraq.j woj21111y·.:h, a :\"Szd
kic pcgiosk.: o akcyi pokc{owei były pu
szczone dla lepsze1g-o u)o'ku \vania pc·życzki 
japońskiej. R\,sya·, htk jak Anglia J}G·d·.;z:::s 
\Vi0ji1y trnnswaalskici. lub Am·..:ryka pod
cz~s ,viojny 11=szp2ł1skici, nie z.godzi się 1:a 
ża.d!n-c wmicsz~·ni~ się cbcyd1 m:a•.:-arst\ ·. 
Dcchcdy Pccrnc 1 osyi dcsciGi~·ją nt'liard~l 
dcfrtXÓ\\t, nic cd:zuje ( ?) więc kosztów 
w-c]'ny. Zbytecwą .jrs.t rrc·.::Zą zast:rnci.wi:lć 
s:ę mt·d fJoważn cm finansowem polożcni2m 
Rosyi. 

Z Watyimnu. Oici,~c św. ·odlby~ tajny 
konsys.torz. rm któryrni zam'.,2,unwal kilkn 
biskup6-'.':. Papież mó1\vH -o kcn;·ordacls i 
t'bolewat nad obcrncm poleżeniem i \\·ZY

wal clio 1r..:o·dlitW1 za Kościół i za rnu:1cy~. 
Na lrnnicc wyraził OJdec św. ubek V~tnic , 
że nie m'.Jżc tcr.:•z. zsmi·anawać biskupów 
francuzkich. Między nm\"Ll zarni:rnow:::~ny
mi bisku1pami jest były nur:cyusz. w Pary
żu, ks. Loren-celli Galen arcyb:sku.p \V luc
e.a. Oicic:'- Ś\V . ogtosit nominacye iui 
wprzód przez brewe dokona.nc; ks. K·ohn 
Z{)SUlł Ż8.miau·cwany tytub·rrnyrn b:skupcm 
w Pcli1s:o, ks. Bauer arc.ybiskupelTr w O
lumuł1cu, ks. l(irstcin biskupem w Mog1::n
cyi. Oiciiec św. ""yrazil smutok z pwic<ln 
\Ylojny na dalekim Wschodzie i po\viedział, 
'że pmsi Baiga, a.by ry:chl opołożyl inż ko-
niec. 

Dalej mó'.\1 ił Oj.ciec św. ·O religijności 
svśród ludności frnncyi. o tern., jak go za
smuca, iiż na\vet kruicyfiksy usuwa się ze 
sądów, i -0 trudnem pol.ożeniu K,ośóoła we 
f rnncyi. Niesłusznym jes.t zarzut, iako·bY 
Stolica św. narnszyta konk-0rdat. racui 
rząd fra:nwski ogranicza swohod'ę I(ośc:ola 
katoliddeg{)·, n~e po.z1W'alaj~c na tG, a-by Pa
pież bezpośrednio chcowal z hislknpairrn, 
nie n.wz,gl~dnra a-któw rzymskich kon\gre
gacyi i z:nióst zaik·O'ny. Rząd fra1ncuski <>·d'
mawia Papieżowi prawa nieprzyjęcia' kan
dyidató\V pr·oponowany;ch przez. rząd! nai e-
r;",...,..._,.,,,..,...,,,._ .,.~,..Ji,.,„ hiclz-utpio {)lfa.'Z· pra \V Zba-
dania, czy ci kandycl!aici są, go·dni u rzędu 
bis.kupiego. Rząd woH, że, st-o:lice biskupie 
r.>OZ·ostaJą osierocone, niżby się miat z!gD
dz.ić na propo-n:o1wa.'nie innych kandydatów. 
Narnsz~nie praw kośdola wyma1ga pu1bli-
czneg-01 pr.otestu. Ojciec św. prQtestu:jc 

nie z. nienawiści do narodu frarrcuskiego, 
lecz powodowany miłością. Nie spcdz!e.-

- Ale, wiesz mę;żu , to niennowa ! O 
co• się spytać, milczy! 

- N~emowa? krzyczafai prze.cie ra
tunku'. Mniejsza„z tern. Chodźmy. Z1:aj 
dą si~ rodzice. 

.żabba w:z.iąf dzieck:n za. ramie. 
Spojrz.ał:a dzik{), usunęła s i ę. 

- Oho. ksi·ężnictka z, bai:ki. Bierz i'l 
Ruciu ! 

- A biorę. Mo•że. się rozmyśli i prze
mówi. 

Orszak msz'Yl. Na c'Zcle w·ódz rzeszy 
z l'unetą pod ręką, dalej pani pod eskortą 
Grochiol'skiego i dwaj studenci obt21dmva
ni tlomnkami. Pochó-d zamykat Żabb;:.. z 
przyjacielem. 

Dzie-cko, gdy je liie:rv·nim wziąl na rę
ce, zaczęlo plakaić. Nie zważal na to i d:o 
wdpkując po s\Vlojemu z Zabbą. ' 

Po chiwiri uspok.aifo się biedach~i!o 
SP-Ojrza!iO w górę. w śmieją-ce: się oczy 
chiopca, przytulil<J mu się dl(} pi·ersi, przym 
lmę.ło zmęcz=0·ne. pla1czem oczy. 

Usypiała, k-0lysanai mchem i okr.op
nem zmęczeniem. Już jej· nic złego nie 
mogło spotkać. 

Szli tak wśród lasu g-0dzinę, i mrok 
pad'al zupelny, ·gdy zaczcrniola1 prze.di nimi 
wieś, mrngając światełkami z ·okien. Za
•częto nawoly.w·ać ludzi. 

P(Q chwili tłum ich -0toczyt DDblj;.1:110 
się ia'k o honor o przyjęcie rozbitków por
wan()·. ich t!omoki, i liiernnim a-ni si.ę 

1

0bel
~za_l, 1ak stę z.nala·zl z. Zabbą w obszernej 
1zb1e, oi.ocwny calą ·chl-opską rl{}dziną wy-
przedzającą się w u1sJwgach. 

1 

Dziecko spa.to cicłmtkn. 
- A to c-0, panie? - zwgadnąl1 gaspo

darz.' g:dy chlopiec uklada.t dw·biaizg te·n na 
swei burce, na lawie. 

(Ciąg dalsz,y nas~pi). 



,, a c:iQ iżby od·nośne stosunki " :; francyi 
!EgJy zmianie. Pra\\ d.opuddrnie rząd o

sL,;;1ie ~\v1o:c osrn.tn:c ceb. Ale Ja·kkohdek 
'""'l.~.suem są te fakta. Kri~ ·ió; ni1' jest nic
v·zyg.ut•u\\ „ n yin i n:c oL:nviJ si. L.1 tlfat \I.' 

n' B'1 ri" !·t/J1'· ~\-, ' · ·c·z"-.;r1' '\ir1··~t ~ • 'U „ „„ 5 «i \. ' ·' ~ .J I.. l : .J V ' '" • 

Z różnych ~~ren. 
Horde. Na rnli R·o:;podarza I~chkra 

,. f;iębakości 2JL~ 111rtra natrnf<ono na Zt'J
d:·y J}Old2d węgla. 

~ortzmmd. fntcjszy pr· n kanakrn y 
,.1a i cstać !1'0'\vic;k.:::..:.a.ny. 

CłiarieraL 1000 górnik6\v, 7;:::.:rn1d'1!i...:
r.J":h w J·opalni tl11tejszej, zr1.str,:jkG'\\"~10, 
"Hi.':c. -.·1 ~,2 clyn.:k..::ya z.~rz1.1dl..iia 7\ ii:~\ę :1Ja
• 'I ll V 5 JHCCl'l1!. 

' · Vc·rn.e. I\·zy l«~tCJSit.n.1 lli.:zt:nlu lt..t!r:o
.d st\\ iercl.1 .. ono. i; s~skcFnic ~':n:::lly i~osi3-
d.1ią m:t:>sz1rnr'tc(;i.v: Alte11cI\.!rnc:-Ni'-derbt:
,:~~r 1900 ( l7G4), Ailcndcrnr-01. 1 bt ._·ku 
n~ («SS7). fkckirgh:tu'- n Jin (.310), 
1t„n J~~""'i' 4S•89 (4i45) Lr·:d1t:~11 :728 
,lCOd). Ev~r::); i 1 .:;s,_ (le 799) U.;hni.: 1 1Eb9 
t5(\.<), J-ICi'd1aUS2 l 51)0 (U) 1 }, t·k1 rSli!l.'.l\' 

iti9 (98 !), tI"f~;ti::de 1;:)";:„ \ 1:511). lt .m11." .g .. 
r.n:s . .;i1 '.?73 (243) K; r_hdc:rnc. :;~!,I) <2.386). 
L ickr hrrst .:25·; u.:~·O) t:ppl11rlth:t~"se11 
~( r14~). Li 1:·L.br \·: 11~\\·irsad1, o~n:-.. _z.:l;;:i. 
;.,· c C:.11sz pn,y 1 :-Nszło·;\J·:znem li1:zc11,:u. 

\Vail:;.e. \V k·:-1p.'.!n. „S .:ha1n1t.Jck" wy. 
):;rrl 1rn,bć~j 3.a prędko i gónll' '-Niinkki" 
.vswt śmicrtcbie pcranicny. 

!iagen. Z JJ(J\'nC{hJ mgł.y nie zai:wqży~ 
(11.„cn i:rzędn:k koh:_:.r;\vy. ż,~ pociąg się 
·bl'.ża, za.staf więc prz(li,echany na śmierć. 

Altenbo~hum liczy 7756 micszkali·~ów·; 
aer 6784; Q11erenburg 2290. 

Wattensche!d. Górnik Jakótb Nicm:e-
7a dostał s:Q między ·di\'.'a' \\ a1g·ony i z.ostał 
icbczpiecznie zgnieciony. 

Bopp1ard. Maiżonkom Weil1'rndt uro
zily się blifoi~ta. Teraz liczą \\, eiuc.ndrn-

c ,ie. 26 dzieci. Jak widzimy, to, i 1niQd,zy 
e '..rncami napotk2·..: n;.cżna ,.królicz2'· ro-

my. 
B~-rlin. Onc1g-daj Dt,„rn riy ze stai w 

a erlinic pien•:szy koś 1.'.iól ply\vauący, któ-
go' przeznacz.uniem jest slu1żyć do, użytku 

1, znym rzesz.om pracowników lla sfat:k.a·ch 
rowych. berlinkach, tratwach itp. Koś

u! bQdzie Ph~wal po Szprei i zatrzyrny-
:~ ać się będ1zic w przystaniad1 w różnych 

z 

e 

a 

nktach mi::l,sb. N~ p:erwszcm nahn?:t·t'
~e obeclla byla ces:trZ<}\\'ia z synem, b. 
Iem. 
Hechingen. ,,Germania" w k0sznli. 

.zniani figlarze wl!Qżyli w nocy elegancką 
mtlę na w;znicsioną w tem mieście, ·na 
ść i-Ofnierz:y nem:cckich. figurę O :cma

Wszelkie usiłcwania poHcyi, a1bY wy
e7ć sprawców teg101 przestępstwa, nic 
iągnę!y celu. Wobec tego zarząd mia-, 
cgk;sif. że \vyz1mcza zn3czn~ nagrn1dę 

1u, kt-01 wskaże winowa1jc6w. Kosz.ulę 
ś Oermani·i oddar:>e) na prze che·\\ ·~rnie na 
(cznc czasy ct:o muzeum miciskieg·o. 

Ostatni~ wiadomości. 
W a s z y n g t o n. Dziś nastąpi v:re4 

e w obecności Rou;',ewelta-,, który wy~ 
Psi mowę, odsłonięcie pomnika f ryde-

ta II podarowanego swe.go czasu Aimc
anom przeiz Wilhelma II. 
Wiedeń. W Rad·zic1 pał1stwa wy„ 

sił mowę p.rogramową p.reze.s Koł'a poł
go hr. Dzieduszycki. p.9tępił obstrnk
i zwrócił się do niem ców, by nie prze-
tdzali uążnośdom kulturalnym isrnycłt 
dów. I(oło polskie będzie wak'z,yć za

z~ o za~pokojenie gospodarczych i ku1-
0lnych potrze.b narodu polskiego, lecz 
iętać będzie przy tern o ogóle ·i popie~ 
będzie dążności kulturalne innych n<\-
w. 
~z Y m. Odbyło się tutaj z,~branic 
'l(Btujące przeclw w1· bty!wm WSZ(;Cit-

t
ill~?w w }~sbrucku, i;a ~t?1t'\!ill potęp~o
&\vatty GiJCzy te:utonskiel. 
Peszt. Piątkowe obrady E:jmu wę
"kiego zakończyły się nader gwaHo

t~. Ponf-~waż prezydeHt poddał s!ę wo~i 
lkszości, więc obstrul~cya wpadfaa na 
,a. Do prezydenta rzucane kałamarz.a-

l
krzesłami ksiażkami i innyml p;.utl~ 
.arui. ' • 
W koiicu odczytał prezydent reskrypt 

~
ewski odraczający obrady sejmu. 
l o n d y n. Ogłoszono angielsko-por
Ski tr'aktat rozjemczy. KróJ portugal
~uszcza 20 bm. Londyn i udaj~ się du 
za, skąd wraca do Liczbony. 

. Peters bu r g. Rząd otrzymał ob
ne sprawozdanie komendanta Porlu 
l~a, Według 'łctórego odporność twier-
Jest niez!umana. 
G 1 ·,, • • ~1· t,•U t :v .1.c e. ,,,Dzienmk ~ ązni o rzy M 

mał oj !u~. frMhoszcz~ Pe 1<1ział a n st~ 'l· 
i •Ce ośw iadczen:e: 

Boguszo v-ice, dn;a 13 listopad& I90i r. 
Sz~rwwną r~tia_kc ·ę ur,raszam o łask."!wc 
E.:- .„SZCl': .1ie :)S ,\ ZcÓCL:er„a następują ·ego: 

,L'i1 mif..:~o ~J1'3k~i 1 i u.1ilm!ęc: ... nic
,PJ'!'z,.:Lt.;·ch .t:aczepel1 r.hladam pr'ł'.ewc1n!~ 
Ct\''t o w P"łskim KmniLcie Wyb{}rczym i 
wystę. uję z t:kowe:i-;o. To p{n ;uno w: „ 
8tarczyć. 

P c ndz i a i'l..! I<. prohc:s·~c~ 
w Bogurzowicach". 

I'rnku kgo usrr, vfccHiwić ani f!JW0-

dów podanych żacL11 mhn1 z :,tl ony pcl
Sl!;ej u;rnać ni~ 1!!0Żn!l. 

_% tMiB· 
W ~ie w portugalsłi.ie~ fabie wyższej • 

\Vic:ik1 popł·och wzbudziło w tych dniach 
\'." p.ubmencie port!lgal ·kirn cd·krycie gnia
z.d:-. \\ ężów {)kularnik(:,„. J t:d.:n z s .... i rd~-
1 Z.Y szutrnl książek \\ g.od· ~inach po!.'n pa
~it dzcn:ami i%l;y, a wyjmują • .: jr· SJXJ

st1 zegl g:1iiaz.c.o \\'t~2l1., i·urji-c SiG r0zp ... i
zly \\ c wszyst!cicli> k1 .;riit1ka ..... h. S...:k1·c
t::1:"Z :'·.:ield, r."·~tr:',cE4l<!1 urz\ l ,a s-...·b~i i PJ
c„ ,1t \\· 10;~·1ć ~) rPtun _;-. i: \' pf~(:ł·.{l zna·1~-z1 
s (} ~śmiakl\ go! 1'l\" "'cF-'.. ,· :>.:11. W1-csz
cic \ :-:;) o-<..z_vl do ni:j ż 11:da. 1.1. ,: palk~ l 
~'.: 1:1il 1..,Z1 ery S/'.1 Pid ,\ · ,,,, ._, j .nLn:.; E(2 r::il1-
ny . ..:;i PO!::Zukiw::i'1. i!ie , .idl·,oJ:. P nic\\ a~~ 
julm::~ \1· sait ji..st Ju;C~1'.\·0 ksi::{;<~ i papic
ró\v, za..:hoclzi ·nb:l\' ::i. ~.'~ ~·! w nki je.szcze 
ui ... rytc gady. Depu1,:_ ;, :11.:. ; mzc;d<;-i(, y ży
ift \\ usL:~\\ic?1'y:11 str~·drn. 

N.e.l:.:ieb., 20 li>~„ -nh. Korbiniana> Feliksa 
w. (S~ rlzii;r ir . 

Ponied;.i:ictek, ::ll Hsto~1Mla. Ofiarowa lic NMP. 
(Przc~ława). 

Sł o ń t~ e ; wsel:u;V:: 1 

JuJre. g. 7 rr.. :'?.O 
P~jufa·~e. {:;· 7 m: 32 

S 1 t\ n po f' ody; W t•zwartek 
p&cfJ1N1111•>, W piqtuk takie 

zachodm, 
g. 4. m. O 
g.,..3. m. 59 
cl\ły dzieli 

T e r m o m e t. r wslrnzyv-:ai: wczcra.j 12 'W 
pdu<l;1ie 4 M-0pui R. wyżej 7.0~·:;~ 

Od E~~spedy.cyi. 
Sza,n. zarz.ądiy towar7ysuw: uprasza

my, aby zechciały oig?oszcnia o zebrnniach 
nadlsy!ać jak najrychlej, ;iżchyśmy ie za
WSZ'e podług życzenia· na czas umicśc\ć 
mogli. 
~~~ __ -------'*--~~..-:.-:-:;:,a::Cl-~~!!!!lll!'l!!'!WWW~--

TO\Varzvstwo Ś'.Y. r,~:1tcl11a w Kray 
Miesię~znc z3 raz.:'1~1 walne zebranie 

Hlbęcllzie się dnia 11 grn<lini21 po pd. ~ 
g1odz. 4. Będzie obór 11-ow'l::go zarządu. I 
dużo innyc'h sprnw jak i mowa o tego:·c-cz
netl gwiiazdicc. do załahvi(:lli1'. O Hczny u-
dział szan. członków p;«o-s;: ZarzGd'. 

Członków , Zjei1Mczcn a zawodowe· 
go pols~h·g~l'' 

upra·sza s:ę, aby do 1 grndnia br. nai<leslali 
dio biura (Bochum, Vicllrrnerstr. 16) wszel
kie \\·:ni-oski, jakie, mają r.y6 roztrząsan~. n~ 
wal'nem zebrami·u. \Vnk\ski należy s.p1sac 
wyraźnie i dolączyć uzasadnienie ty,cM?, 
21żeby Zarząd i Rada n21dz·ercza, mogła s1Q 
w· n'.ch rozpatrzeć. TyJk.o te wnicski mo-· 
gą przyiś'ć pc,d obrady na· walnem zeib~a
niu które do 1 grudinia1 wraz ·z uzasa<lm('
n'ie~ dQ bima nadesłane· zostaną. 

Zarząd. 
--------------

Kol'<> śpiewu t,fi&kk" ·v Rauxcl. 
L,cikcya śpie\YU cdbędz.i~ się w nie

dzielę zaraz po m.1bożP,'1 twie. na którą 
szan. czl1oinków serdei::711ic zapraszamy. 
Goście mile wi-d'ziani. Z ar z ą d. 

Wiec w 
W n;etl'Zielę dnia 20 Iis(opada po poL 

o godz. 3 odbędzie si<~ u:.:i s~··li p. Schuhma
chera wiec „Zjedno·cv~11ia zaw?dmvego 
polski•ego", na któr5' \\·szystkich RO'daków 
z l(irchli1ndc zaprasz:i. 

„Zjednoczenie zawodowe po~kie". 

I~~~~: ·~~1~~ Uau~~H; ~ 11 
.: Kto ma nnj 'ZYk"•.\·f1ipj:7-y krój ? 

~ ~. ..,„ -

"' o 
o 
~ 

Biurn ~rany pra· 1rj 
zna~duj Bochum przy uli y V:du-
mestr. IL : ..t\\ arte j st we '·szy tkie dni 
p;.,', SZldnie cd gotlz'ny 8 p•no do 1 J>O po
lvdniu i od gDd'ziny 3 od.o gcdz. 7 pa pol. 

tlZjedr.oczcnie zawodo\\"~ pnlsk!e". 
--- -- --·-·---·--. ---- ---

Ter rzystwo ~ ~. Sian;sława w iicrn~ 
d1vnosi sza1n. c1Ł<,nkom, iż walne zebranie 
jest '" nicdzi ::ę 20 t. rn. i:;'J 1ul. -0 gc-Oz. 0.Vi 
na górnej sali p. Nnssb~nnra. P~rz~1cl k 
dizi.:!nny: 1) P!a1.:eni" n-ie)ic~:,:r~y~lJ · }-l1-
ltl\. 21 Wpis 110\v~ ~hr:~~··:;.!._(;.,_ . "') Obrn-

dy \\'Zględ:~m :,;wi.'7'd\\:. 4) \/~gl dem Pv
\, ins~'.)1\\ Ci·.:;J., !1) Wypfa a \\'Sparda. 6) 
· !)fo<Vv'Y towa·rz.vsh:i['. Ja't naillc7.11i~jszy 

11·d?.ial Lst po-;~ąd~ny \i' zcbr'.:1.n: L z, rząd. 
Bnrznthć czfonkowlc „Zjed110~z~nia 

z4wvd:} i ego 1.olskiBgo' ! 
Kto pr;syfa d.~· biura jaki ekol\\ ir k za

pyta~1ic w sprawie ·Obmny pra\\ mj, ''· inie-n 
załączyć z:i każdym rnem zn~czek pc
c?t·owy na -0dpo\\'icdź. 

~,Ziednoczer!~e1 zawo~fowe fX>lsl{\:". 
Kto pisz.e do biura 

. ----- -------------
Baczność pamfianie GGstyńscy i 

Sz2n. R-0d;r.'kcm z p<uafii Gosty(1sldei 
tkii·Oszę, iż w nfedzielQ 27 t. m. n·rządzam 
'ostatnie zebr:rni~ li p. Linde'g·o \\~ rnsmcrr !· 
n gcd1z. 4 p01 pol., jak \\'1am \virvdo1no w1.gl(;~ 
dcm sprnw·:cnia rnrni~t'ki ido kości-o!a: r1ci~ 
SZOKO w Gostyniu. Z branie bęclzie nalu 
'Z'\\'Ciane 1 n.by wspólnie pc:116wi(;, czy te 
skirdki. bQllą cla>lC"'j zbierane, llfb je też u
k01'iczy6, bo .icszcze nam bardw dużo pie
niędzy brakuje, abyśmy OW<l pamiątkę ku
pić mogli. Od was to będzie zależał-O, bo 
jeżeli się szan. parafianie jako i ci, którzy 
ct.u- k{)mitetu należą, i książki efo. zb:era1nia 
stkJadck pi0siadają, na mvc zebranie Iiczlllie 
nic stawk!c i ż2.<lnyd1 d:-,•!ków nie ofiaruje
cie, fo, będę zm1;sz-ony \V' imieniu ca!ozo 
·komitetu spnn'·G cl-0· 1 siycznia zakończ'Yć, 
i pirriiądzc, któr:• są dotychczas zebn:1ne, 
tai jest z "Oid'ciąg11icciem wydatków, które w 
toi sprawje wynikly, lla: n;ce ks. prnhci
sz.cz:iJ ·odcslać, i każę p.okwitai\va-ć \V' lrn
ścic!e jako we „Wiarnsic Pols:kim''. Za
rnzc:m I1praszam sz:m. Pa·rafian z d'a·liekn, 
którzy do nas przybyć ni'2 m{}gą,, aby ra
czyli c·:Jś ofiaTc.wa6 i na ręce: Fr. Stacho1\\··
skieg·c w Bismarck nadesłać. Także upr~-
(j,~~Yós?h"' ;,....-1 ~- ..i_„„_: __ •··· ~ ~~·~· H•~'h„,,,..,:„ 

Z:i. komitet: 
f. Stachowski w Bismarck, W. 

----
,,Zjednt,czenia z .wodowego pol-

skiego' 
·CZY N) w spr;r\\ ie wiecÓ\'i, czy \!, sprawie 
obro-ny praw:nei, czytc,ż w• iakiejbą,dź innej 
spn:iwie, winien zawsze podać swój 1diolda
dny adres. 

„Zje9nocze·nie zawodowe polsld~1". 
-------

Baczność Rodacy w Witten i okolicy! 
W nie:dlziclę d'n'ia 20 listopada -0dbęd1zic 

się zebranie po pał. o g.otdz. 4 w lokalu p. 
W. ttentkela, I(re'llgeldanzstr. w celu z.ało
żeniia TDw. gimnast. Szain. Rndaków1 z 
Wittcn, A.nnen i 0k-0licy oraz dtruhów z 
Ca•stl'()pu, Bamp i Liirgendortmund zapra
sza s·~ uprzieU,mfo na' tio zebranie. Szcze
gólnie poż<1dani są, druhol\vie naczelnicy i 
prezesi aby się sprawie swą, radą przysłu
żyli. Dalej Bracia1 Roda1cy diO dzieła, sta
rajmy s;e, by „S-0kofo\vi11 byt upewnić. W 
zdmwem ciele zdrowy dU'ch. 

Zwołujący. 

Rolo śpiewu ,)Chopin'' w Bocbum
w Wie1~1ełhauscn. 

Przyszła kkcya śpictn1 odbędzie się 
w niedzielę dnia 20 bm. ó godz. 5 !1-'J pet 
Szan. Rodaków, którzy ·na cstatniej zam
kniętej za:bawie zcp~sali się: do n2szego 
grona, uprasza się, aby przybyli na. t::i lck-
cyę. O liczny udział prosi Zarząd. 

BacznośĆ Polacy w Osterfełd i okolic}'? 
W nie<llzieię dnta 20 listopada roi;pc-cz

nie się misya św'l. dl.a Polaków. Pierwsze 
ka:ianie w nied'z.ielę po piol. -0 g.o·d.z. 5, dal
sze 'kaiwnia będą oglosz.onc z wmoony. 

Zaraz po kazaniu, zebra.nie Tow. św. 
Józefa. O liany udział w 1naboief1stwic i 
zebraniu prosi Z a r z ą d . 

Baczno~ć ! Hochłannark? Baczność! 

Kolo śpiewu „Róża leśna" w Hochłarmark 
dooosi iswym czfonkom, ii w niedzie}ę dni-a 
20 li.stopad3! tQ1 g-od!Z. 4 po po~. od'będzie siQ 
wabie roczne zebranie oraz. chór nowego 
zarządu . 

Uwaga: Zarząd, tak samo rewizoro
wie kasy winni si~ stawić o godz. 2. Lek
cya śpiewu odbędzie s~. o giodz. 1. O iak 
na!licrnieiszy u-dziar uprasza: Zarząd. 

Tm·.i!'7, P 1 1.ysto.' ~·· \1 t>rt_ci~1a: 1 t'!'!. 

Prz) szle zebranie odbęcu:e s.c,; ' po
nioozialek 21 b. m. o godz. S '·i ... rorem ' 
lokalu u p. Scl.olten, Bruc'khau en, ulica 
szkólna, nic jak przedte:n ogf szono u p. 
Iiollera, po11ievaż lahal ie~ zmieniony. O 
l:czny udzial 11pr~,sza się. Ooś • ' nile w· -
dzinni. Z . r? ą d. 

;, 

~ ' 
odbQ<lzie. :~ :i.· 1:1edziel<:; <lnia 20 listopad 
o g()dr,inie 11 ;~ \ })O!utlnie na sa~i p. yl
ke, 111. Diippelstr. Na , r'.t: LI om .. \ i::t"':.! bę
dą sprawy robccz"' i orga1h1-cyi ,.Z!ed.JJ,·
czcnia'·. Liczny udział R{)daków pożąd,.-
11y. , Zjcdmi-czenie zaw cl. polsłrieu. 

t!le 
W n:edzielę, dnia 27 {stopa' n o ~ dz. 

11 prz<:d pohuJniem odbędz" ... się 'W sali 
p. Ros2nthaia w 1\1.arxloh, wielki wi c i:ml
ski dla Polaków powiatu Ruhrort. 

Na wiecu mówcy zami'-!.jscowi oma
wiać będą ważne Sfir~\.vy, dotyczące ludu 
poJskiego na obczyfol'.c . 

I~cdakr~\\' z Mnrxlch, Ob~'rm;r.,·lolt, 
łimnbvrn, t 'eu111iihl. Brnckhausen, Laar, 
1V1ciderk·h itd. uprasza się o najl!cznie~szy 
ndzia1l. 
„CentraJr.,~ towarz. wyborcze polskie". 

--- -- -- --· ---- - ... --~-

Yłielki ~ie~ \V GI dbe k . 
W nicct:ziclę dnia 27 o g-odz. 11 w pot 

odbędzie się p1:cnvszy \\ie-; pGlski „ dema 
cr.elad'zi. Uprasz:1 siQ wszystkich di uhó\\" 
i Redaków w Gh!bcck i c.kolicy o jaJ
najLczni·ejsiy udział. 

Na d·~m poiskt w Ro1trnpie. 
W d·alsz,ym1 dągu zt'Ożyli: pp. Leon 

Osso·\V'ski z Neumiihl 2,95 mr., P:.otr M:at11la 
z Bo·rbek: 2 mr., Ign. Kwaśuiewski z Bo
clrnm od firn;y Wichrowski i Swięcicki z 
P-o„;mania 15 mr., kfolf Ksz:rimyk 2 mr .. 
fg"IL Kwaśniewski z, Bc~hum 13/10 cyge<ro 
w wart·uści 60 20 mr. - Na weselu u p. J~
na Tatarczyka: Młodla, para 5 mr., fr. Pic
t1mczk0i 3 mr., Karol Piela 3 nu., Jóiztf 
Szcz,otcik 6 mr., J ć.z. Dr·o-ż,dż::;k l mr .. J ó
zef Pytlik 5 mr., Ign. Palacz. z t fur. Aug. 
ZaJrir. 1 mr. \RVirbi. A~t~:1~·~yk 2 ż. l rnr., 
\.Vrcm k 1 mr., ·c · , M ., . 1 
_ • , , , lJ. ż:.. 1 nu., Joz. at..ura • 
mr., Ant. \VoHe'k ~ ·n11., '1' --·H-\1 l<ttka ,'.) nu., 
f'r. Tatarczyk I mr., l(ar'°l Mich.am\ 'J rm., 
pewien m~.odizieniec. I rnr., Elżbieta Klósok 
1 mr. Anna Mandrysz 1 mr., E-skuilaip 1 m„ 
Jan I(zJisz 1 mr.i Ant. Balcar l imr.; Ad'o-lf 
Zientek I mr .. Karol I(-c„~yan 1 mr., KvPSt. 
l(alwż:i 1 mr., 'feod. Szula 1 mr„ Jan Wi~
cz'0r·ek z ż. 1 mr.,. Charłangs 50 fon., M~in·a 
Drożdfok 50 fen., AJb:nc:: Pr-0cek 50 Lin .• 
Jan Dakar 1 rnr., f'onstantyna .Myśliw;c_ 
1 mr„ I(arol Koźlik 1 mr., Jan D~mel 1 rr:.r., 
fr. Szymura 50 fon„ Jan Rduch 1 mr„ Au~;. 
nrnchJma:1ski 2 mr., Kar-0-1'.na Szcz<~'tck I 
mr., wygrnne ale n:c w karty 3 mr., 1.txłp. 
Pro•cek 1 mr., W0Jc. K:c11kczny 1 mr.~ N. 
N. 1 mr., Wilh. Michark 3 mr .. ? 1 01 rn:-. 
- Przy pogaid'ain1cc wręcwno r1. L. Trzc
skmri (\V~ściciclmYi ks;ęgami p0l:;'.;:'cj '." 
Bottropie) 8 50 mr., Jat }\ar-c·i'<::r.ak l rr„i·, 
Dotąd \\·lplynęl·o · 1597 61 rn'r. ~Vszd.!d.J 
s'kład'ki na p()twyższy cel posył~c rr.;:;zn:i 
pod adresem: Jan Swohc<.kt, mistrz kra
wie'Cki, Bottrop, W. 

·---

w 
odbf;dzie się w ,niedizidG 20 Hs1-0pada rb. o 
godzinie 4 po pol. \v.J. lokalu p. Laamarni~t 
przy uł. Wcling-hoferstr. Na porzą<lku o-
brad spr:awy nrganizacyi w łioer~c. __ _ 

Wielki wie polslf 
w Ur.rierme:dei.rich 

dla Polek i Polaków 
-0db~dzie się w niedzielę 20 lis.to~acfa. o 
godiz. 5 po p.oL (po pofskiem nabozenstw1e) 
na sali p. Missmahl, przy ul. Kmzcstr. Pro
gram Z<>sbnic na wiecu c~lcsz.ony. O 
Hczny U'dzial R<Jdaczek i Ro<laków z całej 
Gkolicy uprasza się. Na wiec przybędą 
mówcy zamieiscowi. l(omitet. 

·wił)O w AL t~ d ~n. 
W niedziele: 20 fatopada G godz. 11}{ 

odbędzie się \viec •. Zkd'ncczenia Z3.W-O<l'o
wego polskieg-0" na sali p. de Poeł, przy 
koście.Je kat-o·lickim. Omawiane będq ży
"·atne ~prawy „Zje:dlnoczonia" oraz i o m:
nf<mych wyborach d-o -kna:pszałtu i i,nne 
sprawy roooc-ze. Liczny ndzial Rodaków 
w wiecu pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polsk~'\ 



Potr. ebnje pa 
nowe palto -zimowe? 

Takowe dostać móżna to11io i dob1~ze u 

WOJCIECHA POWALOWSKIEGO ~., Bochum~ 
Najstarszy skład gaH·deroby na ohcl'.~·źnie. 

Za gotówkę daję wysoki rabat. 
Wielki wvbórl Rzetelna usługa! 

Gwil:rantuję ~a dobre l.eienie i na.jlepsze ed.robiu:iie. 
GHwnv ~kład'" Bochum1 przy ul. Alleestr.13. Skład wzorów w Herne. przy ut Vinkestr. 3, 

Kto chce tanio kupić 
całkowite 

meble, 
po~.zę .in.k najprędzej sie 
~gło~ić b l wyjeżdżam w 
! jcz~e.te i!hony. 

J, Zl•lałow•1'i, 
Reckllngliausen - Bruch, 

'.\1 al'ienstr. 22. 

O.iewczę 
od 16 dó 17 la~ do dzie
ci i pracy domowej po-
1:1zu;; uje od ?.araz 
tit. "'if'lebińsld 

w Eescn, Frohnl1auset·
st.r. 1 lll. 

Doskonal~ 
t!łłuią~e 

... 11. tt ~>brł\ płacę poszu
paoi Fr. nn-d·A··

Bochum, Antoniusetr. B. 

Płekar7. 
zapew1.Hbj s<,bie dobre 
ut.rzy.r:nanie, gdsl1y z11~ 
ezął n:\ włam{\ rękę 
pracowa4!. 

Zgłoi!ió Ilię mofoa dó 
}}keped .. ,,Viaruza Pol
tk!ego'; w B-Jchum. 

Dom 
3 lll~trO"\Vf 

nowo wybudowany i 

hlładel town.rÓll" 
koloniał n} eh 

opróc• tego skład z 
li:mdle,., perek stil.ro 
.zaprowa<l ·onf\1 ( d" tego 
koń i w6z <lo rozwo.ic
n~a) . .z dobrymi odbior
cami od 1 kwiet.nia albo 
prędt.ej ł..(mystnle do 
na.bycia. Wpłaty poirze
'ba. 4 -5000marek. Zę,ło
aaeflia do „ Wiarusa Pol
skiego" w Bochum. 

Doskonałego 

zastępcy 
<lP i;przedaży naszych 
V iktorio. i Pfałf ma1:1-zyn 
do szycfa za wys::>k!\ 
~-ro" iz!· !\ poa.zu kuj& 

Goerge-ns 
& Paefgmi, 

IlNilrnm. Kai<'ler-Frie
dricbtilatz 11, przy kla

eztorze. 

Męiczyzna w młodym 
wieku poszukuje od no
'' eg<• r<:iku miej !en va 

podróżuił\cego. 
.At1re!!. A.at.~ni J.lon• 
fidc-l'ak, Bruckba.usen 
Jl, Renem, A.lhred1tetr. 
:.:z:. 5, II F· 

Dziewczę 
po;·zf\dny<'h rodziców, 
które n1Ą ch~ć. wyur.zy~ 
eię w składzie galante
ryjny in i w hię~arn1 
mnie alę zgłosić. 

J. Du-;iPła\l, 
W ANNE, lfahnbof-!tr. 

n i\ go j. 

12 miesiecy na próbe!! I 
P•·zeko11ajcie się! 

że Jluechłera 

~10.flepsze i nojtałi1;;:13 
w świede su. 
Tylko tiajl~pszy materyd i 110Jtrwaliza robola 

~;r::~% i tan e -rtny bez Lrnnkurencyi 
są korzy~l'i 11arm0tlik „Triumph", 1;t6re dla trgo sły

H'ł w śu:iecic, i żad11g, kattlgH:f."l/'U.iJi'l.-rfittrtVb ""z 04t:: 
. cnro~1ą n111·oż111'/:ow1 śUc:me ozdoby ni-klowe ~tt<Jar-

- , :• oclou:a klawiatw·a i dużo innych ładnych ozdób. 10 kldwiszy 2 
reyest1·y 2 basy., Gwai·antowane mocne glosy organou·e. Cena tego i11-

stnt~1untu. 2 chorowego i;; 50gło- 3 clió1·owy 70 głosów 3 
sa~m zamwst 4.50 mank tyl/.:o 4,35 mr. prawdziwe rejesfry za-
1/ll<llit 6.00 5 80 mr 4 chórowy 90 głosów 4 prawdz. rejestf'y 
1m-. tyll:o ,' • zam?ast 7.50 mr. tylko 7 25 mr. 6 cltóro
wy, ~ 130 głosow 6 pr~wdz. r"Jestrów zamiast 11.50 '1W. tylko 11.25 m. 
2 r-.Flowe z 19 klmciszamy 4 basy mniejsze 8 marek 
10~ gl?sóio zamias~ 9 50 m~·· tylko 9 25 mr. Szkola, podług któ~ 
1'eJ kazdy 11atychrmast grac może, dołączam do każdl'go i-nstrumentu 
bezpłatnie. Opakowanie darmo. 

Pi,kna g:t t C l b• wi,Zka I afOWa cy fa H 0 UID 11a' 
50J52 c"!. z ~ a_kol"~a.mi, 4:1 stro11 z szkołą klu
cum, p1ed::re11tem i trąbką do strojenia kosztuje 
zamtast 7.50 7 S Pi,- t k 
marek tylko 92 mr, kna cy ra a or-
dowa 6 ak~rd6w_ 25 atro1~ ~ wszystldmi lloclai

lcami zarmast 6 mr·. t11lko 5.80...,m·. 3 a
kordy 21 stron tylko 2.80 ml'. Skr;;ynka 30 fen. 

~~r'; G'ł'arancya : Zamiana lub 
zwrot p' eniędtV dla tego be:e ryzy!ca. Lepsze i inne inslru-

. _ ' mei;lta muzyczne mamy na składzie i sprze-
da;emy podhtg uaszego c<:nm'ka któ- S ·k d • 1 

1·ego darmo i fra»ko wuselamy. z o ę sami ponosi-
cie jeżeli gdzieindziej· kupicie ~de przeulądaJą~ Jmua-

. ' tem tiasz cenml.:. Kto 
te<ly rrutellflme:.. phoh

1
rz(' i ~nlo/al:.:upt"() •1wagnie, niech zamawia JJ· adr. 

uc ei· a- Co. Neuenrade 44 j1'7• 

•-·-~•!_llmll_• __ mm_*1m~· ~~~~· ~- ~!!!!!!!~!!!!!!!!!~ 

Bernard Zmudziński. 
k_ r a w i e c p o l s k i 

Ka~trop1e, * * Er-instr. 
poleca się Rollakom <lu wykonprnnia podług m;a.ry 

ubrań, paletotów, spndni, płaszczy 
ubr•ń soli:olich itd. ' 

Ceny tanie! Dobra ro bota' 
S•oj cło lłWł'f:.<J t 

• Leon Berdyszewski, 
•• BBUCH, naryańska 13, + •• 

•••• „.·-·-·····-·-·-·-·-""~-;~ Baczność! Baczność! • 8 · . . V . . g 
!. JAN :BA.RANSEI, . ~ l l!lkł~łl mebU w Wan~u.·,. nł. Km~.łstJ.•. 4ł', ~ 
• Ozanownym Hodakom w Wannc 1 okohcy polecam mOJ bogato za•p•- ! 

~zony ~ 
.~ skład mebli, O e ealkolvite •tr'l'.Qdzeni.lł, jako to: 87.kf~. l:Óżk.a, !!lfODy, komody, s afonil'rkiJ 03 
• lustrar 11.anap„, kn.e3ło, ławy za etół, 19olJ.!łki lłziecięee i t. d .Malil'łl1Dl' ł 
• do sotowania, WłUUłY do pra•dn, kotły do bielb:oy, o~~& wn.elkie I 
• tp1'7tłY J.ucburne emalłuwtitnft itd. w wicllei"' wyborze. . 
Ol!J ~tar~niem ;najem jest zaws~c rzetelnie i snmienn~e kai.~ego obs!użyC, a 1' 
A pr.ekonac go, v.e z kupna b~dz1e zadowolonym. \hzy•tk1e meble tlostar· @ 
·w czam w dom. O 
-~ Prc•szqc Szanownych Rodaków o peparcie mego prze 1siębior.:itwa, krc- I 
• śl~ si1.:t z wysokim i:-zacunkicm O 

8 Jan Barański, We•ru~, I 
.,.. ~ J Uot•l..,h• ,f„ hnf>r.rnA nl !'1''?.V ho.ściele l~a.t. <@! 

g . , . ~ ~r N °":e materace ~ ku.napy wykon~1ją podług życ~enia s icsznie „ 
4' i tamo. \\ s.zollne stare przyJillUJę do przerobienia. ~ p I 

•._.••••••••e+s.gi•••.e•tH••m•4D•; 
118'.M *"' D . 
· Ludwik Bron, Skład do ·nabycia r 

Rodacy, którzy chcą mieć egzysten· 
Eul*'ngaase 4. Bo0 hum "C". l • v , .ui.1 engssse "'"'· cyę, mogą prze.jąć sklad, mający obrotu 

-- Założone 1835 r. __ mi~ięcznego około 2000 marek, jest 
poleca swe wielkim wyborze po ~ajtańszych pod .korzystnymi warunłrnmi do sprzeda· 
~ ach wszelkie instrumenty muzycznejnko to: nia. Zgłoszenia pod l'it. S. 110 należy prz.e· 
skrzypc_ e,_cytrv Jletv.klarnety, syłać do ekspedycyi „Wiarusa Polskiego 

J J , ·wnq~og .\\ 
harmond-' 1 u111tnc i do roz('ią,saoia, 

bębenki. podstawki do nut, 
laseczki taktowo dla dyrygentów, 

wszystkie gatunki sti·un. jako i ws:re1kie 
preybory do instruruent6w. 

Dalej pole~am wszelkie 

towąry toożone, 
jako: f&jkl, en:arniczłd, laski, Ud. 

TG ~ary akónaae jllko: portmonetki, 
torebln do cygar, torebki do listów, kuferki, 
<l.o .Po<~róży, t.orrii3try s;r,kólne, szelki, paski, 
noze kieazonwe. karty do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do z&żyw1uda. 

Postbestellungs--Formular. 
Ich bestellc hierm1t bei dem Kaiserłi· 

cl1cn Postamt ein Excmplar der Zeitung 

„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitu.ngs~ 

prc.isliste 128) fiir de1n Monat Dezember 

1904 und zahl!e an Ab:onneme11t u11d' Besteli

geld O 64 Mk . 

,,Male kanty •ki'' 
1czyli zbiór pieśni na Bme Naro<l'zenie o
trz~ma zupełnie darmo kaiżdy, kto za.pisze 
sobte na grudzief1 

„ Wiarusa Polskiego". 
~ałeży n~desiać kwit za micsią~ grudiicli 
1 5 ~enyg-0w na PO·rto. a ... Kantyczki" zarazi 
\vysłemy. 

.Ktd nammvi 10 Ro<lakówi dl(} zapisru1ia 
„W1amsa Polskiego;< na grudzie11 nadeśle 
OW' C k\l. ity i do- każde.go kwitn s fen. na 
porto, otrzyma dl:u każdego abonentn 
~,K~n·tyczki'.'. a dla siebie także ,.ka,ntyct.ki" 
i PH~kną książkę do nabożeństwa. 

~Podziewamy s.:ę, że \Y ten sposób u· 
latw1my naszym gorliwym Czytelnik<Jlll 
Zń'Cibywanie nowych abonentów maJTJY 
\Vi~c. nactzieię, że liczba czyteinikóW z 
d111em 1 ·gmdnia znacznie wzr:ośnie. PrzY· 
czynić si-ę zaś mogą <lo tego na1więcej n3sf 
Szainowni Czytelnicy, o co ich na tem miel
scn· gorąco prosimy. 

~ajlepiej -o~wiedzić znaj.omy-eh, wziąć 
od mch prcnmneratę na gm<lzie11 w \\ yso
kości 

. '4 fenygów 
i gazetę_ z~pisać na poczcie, a kwity nat11 
n~desla.c, abyśmy .,Kantyczki" postać mo
gh. 

Rodacy! Agitujcie gorliwie za Wia~ I 
Obige 0,64 Mk erhalten zu habeu be- rusem Polskim", którego tak bardzo ~iena· 

~vi~ r cen~rowcy i hnkatyści i socyali· 
sc.1 1 panow~e od W.\ :;.sz.~j polityki, a ni~łła' 

• • • •
1 

d. . . . . 1904. ~irtxą f:t~i „ Wiarnr.a Polskiego" d~a tergo. 

J
r „ · .

1 
p . t ze brom wytrwale praw wszelkich 1ud1t 

• 
długoletni fachowiec fotoflrafiezny 
poleca się S~anownym Rodako:n i To- • 

• 

warzystwom do odbiorów wszelkirh - .6, J 

wchod~~1cycli \\' v.al•~e3 fotogrnfii ~"'i" I 
~~ . I 

sc:hdnigt. 

- wanc~a·t?;.1~ .......... „~"~-~.;.i.-.:!C'.:~·s;t;;:~j!,.~"'J ,„1!'e1 . oswm . n..-1„v .. b · _ _ · • • 1-" ·' 1<·!1.h„-po trn ci C7.yz:!'·:.!. 



· r. 269. Boobam1 środa 23-go 1„~., .. ,„„„ 

fodzienne p!smo la.dowe dla Polaków na obczyźnie~ pd-w1ęcono o~h:viacte oraz spra )'om narodowym, politycznym 1 zarobko ym 

Wychodzi cod2iitnnie 1 W"Yi~tkl~m d·łi ooowi~t~c~rnydi. 
Przcdplata kwartalna na poczcie i a lhtowycb wvnosi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boże za Wiarę I DJczvznę 1 
Za li seraty płaci ti~ n w!uu ottrtowY 15 fe:1., a n 
OQ'lo!zeni~ zamieszczone pr2cd inseratiłmI 40 fen. ~~ 
często ogJasza, utrzym~ rabat. - Li"(Y do „Wia H 
Połskie~o" należy frankować i podać w nich dok'• „ 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 123. ny adres uiszacego. Rek(}ł;irow s'~e nie zwnH·:. . 

~ Redakcys., Drnkarnia i Księgarnia. znajduje się w Bochum. przy ulicy MJJ.ltheserstrasse nr. 17. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. --A....L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
-6wlć, czytać I pisać po poliku t Nie test 
Polakiem, kto potomstwa swemu zniem„ 
eiyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
W państwie niemieckiem wszystko możJi„ 

we. 

,Wiadomość, że reikruti księstwa Up
pe przysięgać byli zni1ewoleru wierność i 
po!Shtszeflstwo także obłąkanemu księciu 
Alelksaind!rowi, potwie1rd'Za się. 

W piomied'Zi.ałek dopiero nastąpilo za~ 
przysiężenie na rejenta· hr. Loopolda. 

Malarz polski Walery Eliasz Radzikowski 
n.fe żyje! 

W Zakrz:ów'ku pod Krakowem zmarł 
w 90 roku żyda Walery Eli1asz Radlzikow
ski~ artysta-mafairz. 

Rodacy znają go zapewne. wsz.yscy z 
kart poczto,vych, na których jeg:o obrazy 
są repmdukowane. 

Uczczenie pamięci Sobieskiego w Wiedniu. 

W niedzielę oi godzinie 7-ś 11 rano old
bylo się oo I(alenibergu uroczJnste poświe
cenie taiblicy pamiątkoweli celem uczcze
nia oosie~y wiedeńskiej i króla! Jana So·
bie·sikiego. Bd tem pa.święceniu odbyta ' 
się Msza i kaizanie. W uroczystości naro- · 
&owej wzięli nlCiZial wsz.yscy czliolnkowie 
kolonii polskiej w Wiedniu i1 Kolai pol
skiego. 

Telegramy. · 
H o m be r g. W kasie pośmiertną i 

chorych „Rheinłandseiche" w Hochheide 
odkryto nieprawidłowości. Wykazało się, 
że książka nie byla dokładnie prowadzona, 
że o znacznej sumie pieniędzy nikt nie 
wie, gdzie się podziały. Policya zajęła się 
zbadaltJJiiam tej sprawy. 

W a 11 e r o d. Pewien obłąkany za„ 
strzelił w napadzie swego szwagra, a trzy 
inne osoby zra.nił. 

A m s t e r d: a m. Z Batawii donoszą, 
że straszny orkan wyrządził na wyspach 
Sałibaboe ogromne spustoszenia, bo spo-
wodowa ~ zalew wyspy. 30 tysięcy ludzi 
bez dlachu, dużo domów i okrętów znisz
czonych, na polach wszystko przepadło. 

ZaPowi~dai Się wielka nędza. 
Pa r y ż. Twierdzą tu, że istnieje za

miar zawarcia układu w sprawie sądów 
rozjemczych między Francyą a Austro„ 
Węgrami. 

M u k d e n. Walka artyłeryi rnsyjsko
japońskiej trwa w okolicy Mugdeinu bez 
Przerwy. Na noc zawieszono walkę. Po
wietrze bardzo złe. Japończycy wysłali 
mniejsze oddziaty wojska w okolice źró
deł rzeki Jalu, gdzie kraj jeszcze skutków 
Wojny nie zaznał, gdzie więc artykuły ży • 
Wności o wi~le tańsze, niż w .l\fokden'.e. 

Pol&ey nt. cbe11źl.ie. 
Wrec w Baukau. 

1W niedzielę po poludlniu odbył się na 
sali p, K.oopa przy licznym! udziale Roda
ków, \Vlie:c ... Zjed11oczenja z.ai\v1admV'etg'O 
Polsiego". Zagail i przew10dni1czyt mU' 
<lruh Wierzbińiski. Druh Brzeskot z. Bo
chum zbiial' w swej pólitoragodz:irnrrej. mo-
1\yie faktami zarzuty ,cz:yni-0ne ,,Ziednocze
'ł11iu zawodowemu polskiemu" z.e strony 
strony starego socyalistyczneigo „Veiriban
<lu" i chrześciańsikięgio '· Gewerkvereńnu". 
M.(iwlC11! słusznie. zmacz~t, że każ4Y Po
łak do· niemie'Ckich związków · i ferbandów 

nal'e'żący jest wrogiem spólecz.eństwa 
polskiego i za takiego musi być wwaia'l1y. 
J~eli socyaliści twierdJzą, że tylko oni 
starają sie o wyższą płacę a krótszą pra
ce. to gloszą nieprawdę, oo w tych prze
szro IO tys. czfonków ,,Zjednoczenia" nie 
ma chyba aITTi jednego, któryty nie ch'Ciał 
J)OOwyższenia zarobku, ai }ednak nie są oini 
i nigdy nie ipotrz.ebująi być socyali'stattni. 
Druh Maik z Bau!kau żalił się na lichy u
dizfaJ Rodaków przy wyborach na stair
szych kn:apsza1tdwych, zazna.czając, iż w 
Baukau·, gd'zie to przy innych wybornch 
RodOCy swoich przeprowadzić są, zdblni, 
przy wyborach starszych knapszaftowych 
socyal'istai zwyiciężyl. Druhi Brz:eisJrot za
bral pod konie'C wieca jeszcz.e ra:z1 głos, o
mawiając nie'go<lziW'e Za!chowarnie się. 101bu 
związkórwt nemie·ckich przy wyborach 
starszych kn.apiszaftowych. Tak nip. W" 

H0irsthauseru nia. ,wiecu1 sztyg.arowie, zrwbi
lennky chrz·eściańsiki.ego ,.Oewerkforajnu" 
i starego „Verbandu" l'O'Zbili wie.c „Zjedno
czenia", aby nie dopuścić Polaka do z:wy
cięstwai. 

Svora liczba· Rcd~ków, którzy nie byli 
cz.tonkami „Zjedoo1cz.e111ia" przystąpila c:Lo 
szeregów „Zje'dnocz.e'Il'ia", a:by "'1spóilnemi 
silami wakzyć o polepszenie doli robotni-
czej. Szczęść im Boże! Druh. 

'Wlec w llelderloh 
dcl.był si·ę w. ubiegtą niedzielę na sali pana 
Misma:hl. 

Obrnd'y zagaił' i prz.ewodlniczy.1' im p. 
Ai'ndrzej Piotrowski, sekretarz.em obraoo 
p. Jana Ku·biaka, lawnikami1 pp. f'eliiksa 
K.al1ka i J &z efa Mikofaiczaka. 

Obszernie rozwiódl się na:d! poleże
niem i obowiązkami PolakóW1 nai obczy
źnie utw21gl.ędlnia8ą-c miejscowe stósunki w 
Meidlerich! redaktor p. Miichal Kwiatkow
ski Zi Bochum. 

Pain lg1nacy Mikołaj-cz.a}{; nawięzuJąc 
do słófw1 p. Kwiatk()IW&kiego IQJThÓWif piorw
staniei hakaty i ziaichęca.r gorąco do 
kisztallcenia: Wi 1rn.rod'zie naszym jak rnaj
większej odiporności. 

Następnie uchwalono jednl()mryślnie na
stępującą, re:zolucyę: 

„Pol1a·cy z Meiderich i okol'icy przy
łącza.ją się do protestu. Polakó'WI na1 obic1z.y
źnie przeciw. U1chwalonej W' roku bież.ąicym 
noweU dlQ1 utstawy. O'sadnicz.ej, mającej na 
celw uniernmliwienie parcelacyi pio.lsikiej i 
przyrzekają:, że ufni w pamiOic Bożą dla 
naszej świ~tej sprawy starać się, będą 
przez oszczędoość, orgainizaicyę ·i krzewie
nie oiś:wiaty o unicestwienie jej skutków". 

Pan MichaJ: Depa· z Laa:r wska.zal na 
konieczność oświaty, którą. szetZ'ą gazety 
i 01rganizacye nasze. 

Pan Jan Drozdowski z Bmckha.iusen 
zwirócil się do matek Polek i podJ.nosząc 
niezmierną ważność narodowego i reHgitl
nego wyd~owania dzieci przypomnia'l o
wego .chlopca: pol·skiego, który, pa1sąc by
dlo zapytany przez kaplana pol1skiegoi o 
pacież, Wy{1'eklamował go łamaną niem
CZiYZnąi :z. kapelu•szem na glQwie i biczem 
iWl roce-, natomiast J10i polsku. odmówiP nro
dlit;wę na 'kol'ana1ch z. nabożeństwem o!d'llo
żywszyi bi.cz 1 kapelusz. na stronę. Po nie
miecku wpoit chlopcu pacież pru\Slki nau
czcie!. po polsku uczy.fa. gQ matka. 

Patn Ignacy Kaczmarek obliczyl, wie
le to iuż rz.ąd pruski pieniędzy na Polaików 
wydał i ko11czą·c zaznaczył, że chlQcia:ż,by 
i IO razy tyle pieniędzy wyrzuoono, to 
pój~ one na marne, bo serca naszego pol
skiego 'pienią:ctz; nie zmoże, ani go nie kupi. 

Pan Michał KwiatkowsJ<i mówil na
stępni1e' ~eszczc o sprawach za~dlOwych. 
Mówca pocfniósl konieczność wystąpienia 
robotn· w z żądaniem ŻY''V'szej dzialalno-

ści spo~eczncj od rządu. Stósunki sanitar
ne i zarobkowe w wielu fabrJnkach obwlQ.
du przeimysłorwe.go są Wprost nie.slychane. 
Dzieją, się rzeczy takie, że na wniosek ma
gistrat111 zaibiern zarząd fabn71ki roooitni
kom nietylko żądany podlatek kwartalny, 
ale. zatrzymują jeszcze niby to za karę. bez 
żadlne1 racyi p.ofowę. ~i·enn1ego zarobku 
biednemu wbotnikowi, k1óry W1()1bec tego 
nieludzkiego postępowania fabryki dlo mil
.czeaiia jeist zniewl(}lony. Jest to nic innego 
tyl!ko jawne okradanie robotnika z tak 
mozolnie zapracowanego grosza. Pienią
dze te tw10rzą następnie W1 ręce praieo,
dawcy fundusz g.aulzinowy. Sklada 
się je bowiem do kas, z których wylą,cznie 
korzystają, urzędnicy odl1ośnych fabryk, 
za: oo tern s'kwalpliwiej od1kzają robotni
kom ową polowę za.imbku. 

Prócz korzyści ogólnile znanych, ja!kie 
da.ją, robotnikom Z'Wiązki za'WlO<lQwe, 'll!SU

n'ięcie takich i tym pod.\oblnych nadtuzyć 
poZiOs.tanie ich najgtównieuszem zadaniem. 
Obowiązkiem zatem robotników; jest, po
pi1eranie związków z.aw10dowych, a t01bo
wiązkiemJ robotników Polaków jest zapi
syrwanie się na czlonkórvv, „Zjed'noc'Zlen.ia 
zarwodmve:go polskiego". Jest ono bo:wliem 
jed'yną organizacyą zaw10dbwą, dlO której 
nroże i winien Polak należeć. Twierdrze
nie to mÓIWłca udowodnił, przechold'ząc 
d:z.iatalność i cele tutejszych niemieckich 
związfk.ów za'Wodowych. 

Pani Feliks. l(ałe:k <lziekowat p. Kwia
tkowskiemu rwyrażająie nadzieję;, ż.e wjec 
tak pou'Cz.ający w swym przebiegu, prz.y
niesie ruakom w Mei<l'erich lwrzyś·ci 
widoczne. 

Po wzniesieniu dwóch okrzykór\vi za
mknąl przewod:niczący rozprawy o gooz. 
7-mej. 

Wieoowników z.ebraito się około 150, 
li.czbai jak na Meiderkh nader wtiellka i d<:J
tąd/ llłi e 0by1wa;la. 

Na członków „Zied:noozeniai za1wodo
wego polskiego" 'zapisało się .kilkunaistu 
Polaików, na pokrycie kosztów zebrano z 
dQbro,wO'lnryich składek 5 150 mr. 

Mlsya polska w Bottropie. 
Bo.ttrop. Wszyscy Polacy z Bottropu 

r okoliicy składają rniniiefszem stairoipolskie 
„Bóg z.aptać" wLelebn,ym Oicomi misyio111a
rzom, którzy bawili u na,s o:d 12 do 20 t. 
m., za ich trudy i mozoły, kt6'rych: się 
chętnie zechdeli podJąć, byle tylko nas na 
prarwdiziwą drogę ziaprt()Iwiadzić. Oby im 
Pan Bóg racz.yl błogosławić już tu na zie
mi, .ai po śmierci niechaj ich na}wyższa za~ 
plfata1

, tj. korona wiecznej chwal'y nie mi,
nie ! 

Boi jak ziemia: trapiona drugą suszą, 
pragnie rzęsistego deszczu. ta1k i myi tu
taJ na obcz.yźnie byliśmy spragmieni stowa 
Bożego wi oj•czystym języku,, jak się o tern 
móigł każdy przekonać z licznych sluicha
czy, którzy taik pilnie uczęsz.czali na ka
zania'. Chociaż byly każdlod1Zi~nnie tirzy 
kaizainia, był zal\vsze kościół niemal prze
petnion.y, nawet w dni powszednie, a w 
niedzielę i święto, to się t()lkaizal obszerny 
kościol ·:pod '"''ez.iwamiem Najsłodszego Ser
ca Pana J ezu•sa wprost za maly, żeby mógl 
pomieścić tak wielką IiczlJ.ę pobożnego lu
du. I któż się nie rozczuli/, gdy się wie 
lebni Oioowie żegnali z nami przy ostat
.niem kazaniu! Otóż najgorętsze życzenie 
księży Misyonarzy bylo, iżby ich pracai ni~ 
poszla na marne, lecz wydata owoce stJo
krotne. ZwracaJi się też. najwięcej db mlo
<izie:ży slu1sznie! faka bowiem mloozież, 
takie też.I i przyszłe pokolenie będziemy 
mieli , bo jak na.sze przyslnw"1e mówi, ii 
czem skórnpka za mliodlu n~siąknie, tern na 
.starość trąci", więc musimy dotozyć 
wszystkich sil, żebyśmy mieli jak nati~ep-

sz.ą ml'odzież, i to będzie największą ucie
chą, jaką 1sprawimy tym czcigodnym ka
plamom, a.i my nie będziemy si~ musieli o
bawiać o naszą przysztość. Kreślę się z 
wysokim sza.cunkiem 

Antoni Niewola. 

Wiec „Zj'ednoczenła" w Dortmundzie. 

W niedzie]ę dnia 20 bm. cd'byt si~ na 
sali p. Ahlke wioc „Zjednocz.enia zawodo
wego polskiego" w Dortmundzie, któremu 
prze.wodniczyl d'ruh Druźniewski z, furt~ 
mun<l:. W sprawie origanizacyi zaw1otllo
wej prziemawali druhowie l(orpus z Bo
chu1m i Regulski z Elberfefdu. W <i'ysku
syi zabiera.Ji gl-Os pp. Jan Kwiatkowski, Ję
siak, Gryza, lioffman ioraiz. Lewandowski 
z Dortmund' i Kraiwczyik z, Barop. Na 
członkówi zglosi·l:o się kilkunastu. rodak6'w. 
Wdec odnyl się w wzorowym porządku. 

SZICZęść Boże! 

Nowy „Sokół" w Witteu. 

W przesz~ą niedzielę odbyło się w 
Wittem zebranie w celu zalo:żenia Tow. 
gimnastycznego „&ikól". Za1gait zebranie 
i prz.e/wod'nicz.yf mu· p. Tym/kowski, który 
naJ sektetarza. zebrania porwo!ał p. St. l(o
wallkę, a na rawników pp. Paw'laka 1i Gm
szeczkę. Po przemóweniach Rodaków: 
K.airol>C2a!ka, Brejskiego, Ko!Walki, Pawfa
kai, Nieboraka, K.aszQka i Kuczmy, p.o.sta
ntl\viiono zatOżyć „Sokola". Na czfonków 
Z.(!Jpisalo się 20 Rodaków. 

Do Wydziału- zostali wybrani d1ru110-
wie: Staniislaw K.owalka, przewold'niczą
CY'm; Ma•rcirn Kaszak, zast.; Ecfrn. M~oha
ll()IWs.ki sekretarzem; K.asper Sommer, 
skarbnikiem; Stan. Lysińskt, naczelnikiem, 
Józef Sfowik p0dnaczelnikiemi. 

Zebrania odbyWać się będą w ostatnią 
n.ied'zielę każdego miesiąca o godz. Yi6 po 
pal, ai ćwk:zenia co sobotę o .godzinie 8 
wiecznrem w lokalu 1,WilheJmslust" (Hen
kel) pr.zy ul. Cre.ngeldainzstr. Mlodzież 
pQJską z Witten. Annen i olkclicy tytlro za
chę.cić można· , aby licznie wiStępiorwala w 
sz.e.regi „Sokola ". 

Cro1em ! Druh. 

Bez dachu! 

Z łfor.teni doooszą nam: W łierten i. 
nafbliższeJ okolicy, jak np. w Disteln, . 
ScherJ:ebeck, Langenibochum itd. lkzha Po
laków< ~rasta bardzo szyibko. J estto bo
,wie.m zna1na rzecz, że gdy powstają g<l!zi.e 
nowe kopalnie, to i Polskich robotnikó\V 
tam nie brak. Tem bardziej ubolewamy 
wszyscy, że nie możemy tu ani wieca od
być, ani też zafożyć „Sokola", gdyż lo
kailu nigdzie na ten cel uzyskać nie mOlż.e
my. Tak je,dJnak dalej iść nie może. O
bowiązkiem naszym postarać się, abyśmy 
uzyskali jakikolwiek dach nacL glową. Sa
mo1POmoc tu jedynie może być skuteczną. 
Przecież niemcy nam nie pomogą. Jest 
nas tu jednak tyte tysięcy, że gdyby wszy
scy byli jednej myśli i złożyli po kilka 
marek, to; wnet moglibyśmy pobudować 
wbi'e właisną sal!kę na wiece 1 d1a towa
rzystw. W tym celu z/ożyli na początek · 
<laiki na budowę 'Sali polskie6 w Herten, na:
stępnjący R,odacy: 

Kapalczy11ski I mr.; Roszak I 150 mr.; 
K.onieczny 1 mr.; Cyiranek I mr.; Doipie
ralski 1 mr.; Libner 1 mr.; K:rólik I mr. · 
Jgn. Fo rycki 1 mr.; Świtała 1 mr.; Miohal 
Poryci(i 1 mr.; kupiec Świtała 20 mr.; ra
zem 30 marek 50 fen. 

Początek więc mamy. Powyiższe 
30,50 mr. zostały wręczone znanemu kra
wcowi p0lskiemu p. Józefowi Dąbrowskie
mu, który i dalsze ofiary chętnie przyjmo
wać ·i w polskim banku na procent skła
~ć będtje, a,i tyl'e zbierzem, że będziemy 



mogli zakupić grunt i zacząć budow~ sali. 
Spodlziewam się. iż Rodacy z Herten chet
flie dorzucą s"-ój grosz wd'o'Wi, a zbiera
j~c ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka 
i nasze życzenia spełnione zostaną. Ro
dacy! My tylko na \\"łasne sily liczyć 
możemy to też zabierzmy się energicz111ie 
do dzieł~ pokażmy że nasi dziet-ni Wia
rnsi w tt~rten, jak 'co przedsięwezmą, to 
też swego d!okażq. Dalsze datki na budo
wę sah po.lskiej w Herten przesytać moż
na pod adresem: 

Józef Dąbrowski, krawiec polski 
w Herten (Westf.) 
ul. Baku.mer Str. I. 

Grono Rodaków z Herten. 

Dajczkatolik wrogiem p-0lskiego towarzy
stwa. 

Kray. W niedzielę, dnia 13 b~n. ~b
chodzilo Torw. św. Marcina 5 roc~mcQ ist
nienia przy bardzo licznym udz!~le Ro
dalków. żaitować tylko trzeba, iz z, za
pm-sZtonych towarzystw 3 tylko prz;yby~y. 
Mieliśmy też piękny pochód, ale ~o k<:iśc:o
ła ks. probo1szcz, nas nie .W'P\lśc1t, ?° Je
steśmy Z\v1olennikami pohtyik1 '!Wiarus.a 
Polskiego,", a wiemy, że kaź:dY' da1czkat~ll
cki polakożerca, hoi się „Wiarus~ ~olsik1e.
go" bardziei, niż diabeł \VOd_Y swięcon~!; 
Ale to nailepszy znak, iż „wia1ru~ Polski 
dla nas biednych i zeiwsząd przesl~oi\va~ 
nych mhotnik6W' dobrze prncuje .. Nieme~ 
nienawidzą to nasz.e ko.chane pismo .. a~._, 
iny je tem bardziej knc~a1m~ i ~orl'1w1e 
rnzsz.erzać je będ'ziemy wsród zna,iomryich. 
Nlł! żądanie ks. prob. po& żadnym 'v~runr
kiem przystać nie mogliśmy, bo „W1~rus 
Polski" był, jest i będzie naszym 'na1Iep-
szym obrońcą. . 

Towarzystwo św. Marcina w K:~ay 
dziękuje najp1rzód' To.wairz~s~wom, kt?re 
udział braty W1 uroczystosc1: ToWi .. sw. 
Wiojdecha w Schonne1be.l(, ,Tow. ~nto1:1ego 
z Freiserubruchu i Tow. sw. M1kołaJa1 w 
Stoppenherg. Tow. „J edność" p. orp. św. 
Stani'Sła1wa B. z Essen, które przysłało de
legata i braterskiemu tOl\Va·rzyst:v'u z 
Oladibeck, którego tylko przewoomc'Zący 
prz'Ybyl. Dziękuje też to~rarz;~stv.X>· ld~
rygentowi teatm czlonkmv~ Wmcentemu 
Brzostowiczowi i wsz.ystk1m amatorklom 
& ama>torO'Illl za bardzo piękne, odegram~e 
sztuJd teatralnej pt. „Dzvvonek św. J.adw1-
.g;i". Wszystkim gościom, :którzy byli ~
ibecni, sktadiamy tak samo staropolskie 
„Bóg- za:plać !" W. K. 

Katernber~. W nr. 262 "Wiar. Pol." 
tyly zamieszczone żale Polaka: ~ Katem-; 
il)ergu. Co się tyczy czy,tatni'ai gazet, to p. ·. 
(\ropicki gor11wie je rozszerza, ale niestet! · 
wdoo Rodak6w niem~ zaichęcić idlo zapl'
·sania1 sobie pisma polskiego. Tutaj, my 
-czytelnicy, zdziałać możemy ·najwięcej, 

my więc agiturn1Y, aby ,,Wiarus Polski" 
teraz na gmdzie(i najl'iczniejszych pozy
skat nowych abonentów. 

Oo się tyczy popierania swoich, to za 
pieniąd1ze kawy idzie, gdzie ma bliżej. (Tak 
nie powinno być, bo każdy Polak zobo"'. 
wiązany popierać, oo tylko może, u Połalka, 
choćby i trochę dalej do mego iść trzeba. 
l(e.d.) 

2ai1e na l(ofo śpie'W11 „Wanda" ·sąi slu
sznc, niech zatem Rodacy na przyszlość 
okażą większą gorli\vość, a śpiew nasz 
polski zasługuje nato, aby go pielęgnować! 

„S.okolowi" też się źle pow{}dz.i, jak 
korespondent donosi!, i dop1rawdy wsty
dzić się powinniśmy, że na tyle Rodaków, 
„Sokól" tak slab{) s i ę rozwija. 

Najstarsze Tow. św. Stanistawa bcz.y 
170 członków, a mogł·oby być ich daJeko 
więcej, Zatem wolam: Rodacy, ()Cućcie 
się z !etargu i zaibierzcie się energicznie do 
pracy. Polak z hułrów. 

Burze w parlamentach 
austryackich. 

0d1 dłuższego CZa'SU· wailka narod0\\'0-
śdowa w Austryi prowadzi państwo to do 
wewnętrznego mzkladu, którego pragną 

niemcy w interesie cesarstwa niemieckie
go. 

17 b. rn. zwiolano. ponownie Radę paf1-
stwa doi Wiednia. Pierwsz.e p;osiedzenia 
były dość burzliwe i niewiadomo 'Clbtąd, 
czy pa1rllament będzie zdolny ero pracy. 

J nż na piienvszem posiedzeniu 
w ·szechniemcy praignęli wszcząć burdy. 
Na· drugiem posiedzeniu zaszta rzecz. cha
rakte rys tycrna. 

Zabrał bowiem glOls prezes miTiistró.w 
dr. I(oerbcr, który mówił z. początku do.ść 
spokojnie, - kiedy jednak przysZtedł do 
nieuzasadnionych napaści z powodu spra.
wy insbmckiej, zapalił siQ, mówit gtośno a 
nawet namiętnie. 

Ba-rdzo charaikterystyczną byfa. scena 
z. Wolfem. P. I(oerber dowodząc, że 
Niemcy sami żą<l1ali włoskich kursów od
ręJbny:ch w Insbruku, powiedz[ał kilkakrot
nie, że wybiitni dziaifacze niemieccy do nie
go się o to zwracali. Kted'y ze strony nie
mieckiej wolano ciągle: „Namen nennen !" 
p. I(oerb:er odczytał poprostu artykut Wnl
fa w „Ostdeutsche Rund'schau", który te~ 
go za~ądal. Odtąd zacząt Wolf ci ąf:,l ~ 
przerywać. Minister znosił to, wreszcie 
wystąpit z taką, gwaltownością, jakiej u 
niego jeszcze nigdy nie wid'zi.arro, - i v.:y
gra1żaJąc p.ięścią w stmnę posra W·olfa, za
wiofal: 
~ Pan niechaj się di()I mnie 11ie za:bie

ra., z; panem dam sobie radę, ostrze2'am pa
na!! 

W izrhie odezwały się nai to QkbskL i 

Skinęła gl6wką, biegnąc ohoJ.;: niezo STRASZNl DZIADUNIO •. ~~z~~:tąpila Już ani na kr<>k przez caly 

Przy lud'ziach nic mó\\ ila nic , w0l\.l1ząc 
tylko po wszystkich oczyma, a po wiccze- . 
rzy, gd'y Hieronim zabrał się od' nicd1ce11ia 
do piśmienndj roboty, usiadla dchutko, 

Powieść Maryi Rodziewic1trw1ej. 

(Ciąg d:a;t-szy.) 

Dzie~ko sp.ojrz.ało wściekJe na niego, pragnąc tyfiko, by j::i tak ZO'sta w;ono w spo-
,P<Ykazafo język i, jak Żabba, l()ldwródio siQ koju:. 
itll1jJ-ertynencko. plecami. i 

1 

G·rochoJski przer\val skupienie nankc--
Odszedł, śmiejąre się, jak sz:aliQIIJ.,y. we. K10'11cert mu te żal na sercrt; zanim 
W połuidnic. Żabba, idąc z rachunfk.ami ' przydąg.nęla. resz-ta towa·rzyshv'l, klą f na 

qo naczelnika', poiiknąt się o dziecko na · cz·em świat stoi także wakacye, dzik i kraj, 
proigu i zamruczał : ~O·\vódź i nudy! 

- ChodZ ze mną. '~ - Czemuścic nic \\··zircti z P ctershur--
Odffi.ówifai mu. Odmó1w:i!a tetż '\Ve- , ga mal.py i pozyty\\ 1<i - w10l3 ł Bicvrniifl 1 

z.wanil.ll na posifeJc; nic ruszyfa się., gdy · polC!Jnio1sząc głowę l()d strnn'.cy \ yrnchr,_ 
i;!().Spodarze. wrócili z, ])Ola~ . r wań. 
· łtieroniŁm o• zmroku, idąc 2. piosenką '. 1 

-- Czemuś ? tą mną na mi 0 i s~n u· 0 

illfli ustach, z żartem w oczach„ spotkał ją · wystą·P·il? 
~Ja d!ro<lze. · - Nie mi.alem czasa o tern p::nnyś-

Wybiegła naprz.ed\Vi niego, doj1'Z!C\.w. leć. Dziadunio mnie ambarasował razem 
.szy go cud1em w demoościach, ·i xroiwHa- .' z kochanym Wojcieszkiem! 
la mcilczącym szczerym uśmiechem. , 

1 
- Albertem - p1o prawil Żahba. 

- Ejże, to ty? - zawnJa! uradoi\vta·ny - Palniesz: bąka w: w y llczanin: gdy 
- myślalem, że s.ię kto o ciebie upomnial , będziesz mnie muszlrO\\ ~.i! Gdzie tytc i't. 
i zahral \ - Na szafie. 

• I 

- A.Jhobym pioszla ! - -0dparJia zu" ~· Cóż by!o z dZ':adusicm i W-0icic-
chwale. szkiem? - pytal Grocholski , zapomi1;ajnc 
~ A jakby ().jdec prz.ysz.edł? o mwzycznym popisie. 
- Niemiai oJca, niema nikog-0. Nikt~ t . - Byfa. farsa. Pewnego <lnia wpada 

flic przyj.cizie. .': d.o umie kuzy.nek, ,, ~yprasza Józefa z po-
- Gdzie.żeś byla:, IVim cię w~xta por-'. koiu, nie pcxllobata mu s i ę Ś\viętobtiwa 

i\>V-ała? młoo1 skrzeka, i nuż mi prawić ja lqś za-
- Nie. piowiem, bo mnie tarn od1pm~ wiłą, erotyczną hłstoryę. 

wadzisz, a ja nie ch~ę! Mal-om jej sluchat, ale seins pojąkm. 
Oho! to stanowcze. Cóżeś robiła - Dziad'unio1 zabrnnil W·0Jcief'l 1,„1\' i 

Czekruam tl<l! ciebie, 
A j:adfaś <e0kQ.lwiek? 

·-Nie! 
- l Jai n.fe„ Ale płaicałaś.1 niecnoto! 

oczy czerwone„ . )4,..„ 

1 się koc.hat, ·wybrat mu j akąś narl:'.e·rnonci 
hett tam, w tym bobrzym kraJu , w• Mozyr
s-ki-em, kazał zachować dla niej mieszkailne 
serce. 

A'i tu _Wojciech raptem sic zakochar, 
-- o·woc zaM\zany smaczny - afo 001· s!ę 

"10lania:: Brawo J(oerbe1r ! Wolf stal bla
ctiyi - wszyscy myśleli, że przy&dzie do 
gwałtownej sceny. Tymcza.sem groźba 
byta widlOcznie tak skuteczną, że Wolf u
siadl i ani jednym słowem iuiż nie prz.er
wal. 

Mowa p. Koerbern zrobiłai na prawicy 
dobre wrażenie, a zape·wne dla tego na: le
wicy zle. 

Na trzociem posiedzeniu atakO\vano 
g\valtO\Vnie ·efom panujący, giównie ar
cyksiążąt, a czynili to głównie socyali
ści~ w których imieniu przema\dat Per
nerstorfer. 

Następnie zabrał gtos prezes K·ola poi
skie-go Wojciech hr. Dzieduszycki. 

Przedewszystkiem zwrócit siQ prz.e
ciw mowie Pemerstorfera i zastrzegł się 
przeciw jego wywodom, które stanowią 
niesłychany rnzdźwięk w żydu parlamen
tarnem i w żadnym innym parl'amencie nie 
bylyby ścierpiane, kt6re piodkopująi pod
\Valiny paiństwa i obraża·ią do· ży.we1go u
czuiciai większości. 

Mowca w dalszym ciągu zaznaczył, 
że dyskusyę obecną otwarto nie dl~ wyra
żenia opinii o zajściach insbruckich, lecz 
dla: ·debaty na.d oś\viaidcze11iem Koerbera, 
który w swej mowie zapowied'zial szereg 
przedlożefl. Mó wca ostrzega posłów in
nych namd·owośc i przed tern ubolewania 
godnem zaśl epieniem , 1l: tóre ich prowadzi 
na dra.gę , mag'lcą wprawdzie <l'ać im pia
puilarność , 2le podkopuje swobodny mz
wój na.rlQ<l'ów. 

Mówca w d::-llszym ciągu potępia cib
strukcyę i u ornina na rody srowia11skie, 
a~eby nie podkopywały parlamentu, od 
którego• mogrt spodz iewać s'.ę wypełnienia 
swych ży1czcf1. i'!iemcy niechaj nie wy
stępują zac ięcie przeciw ż.ądanDom nienie
mieickich luMw Anstryi. Ważnym śwdkicm 
do zfagodzrni:i. walki narodowiościmvei 
byt.0:by zw bszcrn zaspok·oiienie: kultural
nych potrzeb 11ienicmieckich ludów. Na
prężeni e w1r{)·cl·'J\\·i0f;ci-o'\'C w przyszl<Jści 
jeszcze ba„d1zie!i siP, za·ostrz;y, jeżeli' już te
raz \VI tym k:erunl u nic będzie się walki 
fagodziJo. !(do po lski e - koil'czy mol\\. 
ca - także i n:Hl(l l dbać będlzie o dobro 
cailej mnn::i.rchii i równocześnie z naci
skiem występcwa': bQd'zie zai kulturą i in~ 
teresami g:J·"'·lX>d::' ro· ·mi nam-du pols'kie'go. 
Nigdy te ż T(oh1 poM;:iemu nie w!paid'.nie na 
myśl występO \'i ać wr:og-0 przeciw p0trze
bom kultl1nlnym inn ych lud'ów, przeci
wnie, popi erać ie będz i e zawsze. 

O po\vyższej mowie hr. Dzieduszyc- · 
1-ie·g.o pis.zą, że zrc'bita bardzo dobre wra
żenie nie tyl' -;:o w samem Kole p0iłslde:m, 
ale i na \vszystkich stronnictwaJch Iz'by. 
Wszyslkie strrnmich-va v.n skurpieniu słu
chały WIJ"'Wiodiów prezesa' I(ola pnl\skiego, 
a przed'Stawiciele nawet najskrajniejszych 
stmnnictw nie przerywaili jego wywodów · 

dziadunia. W prośby do mnie o firmę. ' 
CL.. emu 11k '? strasznie lubię platać sztwki 
dziad'u·1{1G\Vi. AfiszuJG się tedy z, .panną 
tydzk~f1 1 dwQ tl'zy. Nie w'iem, co przez: tea 
czas \\T;ci;ieie 1~h skcrzystai , mn:i;; się .okroi!<) 
z. clzics;ątcl- l-t1z ia~ ,jw , z czego bylem naj- . 
·zu.pe.fn iej zad'.owokrny; grać rolę fi rmy 
hard:;:a. m; .)L'-Yf.J<-d~o do smaku. Czego się 
śm i ejesz„ Żabba ? 

- Z nicze,go - ·o dparł Litwin„ 
, . - Dm~'ód' idyoty zmu, niój drlQigi, 
s:mcch z. lLC.ZLg·o . 

- WiQc c6ż dal ci? - zagad'nął Gro
ch-diski. 

- Ali--t, dalej ! Pewnego wiecwra 
wrrcam z J·,irsG,w, stro.iQ się na jakąś hecQ, 
, ~ 1 ··• ;-i, gc.l'y 111i wte 1n przyn-oszą, list od 
dzia-d; nia. Zn."m to pismo, wiążą się z 
„;,.....,1 ';nsz~·<;- " · : i; ·;d chwile \V· mem życiu! 
Otwicrnm, i có1ż znajduję? Oto. s41Q1wa. w 
• , 'W v 1 krc 1~ 1 

... ::t \'.' J' rcskę h:·Storyę ov.rych 
ti? „ ... l:· tyglGoCL1i. .fak :Y.::;jcieieh przyszedt, 
co nióYvif i:tk mÓ\\ il , ·gdziem potem ibyl, 
c.rrn ro :i , wnvct cz1s i miejsce każdego 
, 'zicr.: i ęcin ;nzi2k6w. M·o1a t'Olai firmy 
t<:k tam t. y i·a. pn 2tlstawiona pesymisty
crnie, że mniL'" raptem indpadt gust do 1d1al
szeg·o c iągu. r2 kaiku byl zamieszcz-0nry 
rys d'ziejÓ\' 1 ;\l'o.jcirchowej piękności. No, 
nie ciekawy, ale urzędowy awtenty:Ic Otóż 
i fars ~ z rr; bi1iś ri1y dzia1duni-0.wi ! P.oslatem . 
Il st c~.ty ·kuzy 11rovi i drapnąłem. Jestem 
pewien, że ozi[i dunio już wfo, g-dzie festem, 
co robię i że wam t-0 mówię w tej chwili ... 
I chc i e liście\ ż 0by111 0 malpie pamięta!. 

- Ktoś cie; szpieguje z. jego rozkazu. 
- Ni ech ~o· ztapię tego faceta-? ChYba 

Żahba:? 
Utwin na dźwi-ęk ·swego nazwiska 

p-ndnlósr glowę i rozejrzaJ się blednie~ 
- Czegv? - spytat 
- Niczego. błotny slO\Viktt! 
- Ptrwnie też dziadunio 'Wie o twe) 

ani jednym wykrzykiem. Oo<lzi s1ę takż ,.. 
pCldkreślić, że tym razem wbrer''"' d'a:wniei. ( 
szemu zwyczajowi prezes ministrów 'i J; 
wszyscy ministmwie znajdowali s-ię \\' ,, 
gronie stuchaczów. 

Bol·oienie pa·rlamentarne jest ie<lJ:ą ~ 
ko\roż do tej pory stan<>wczo nie wyiaś. ,. 
nrone. Czesi mil'czą, natomiast Slmvcńq d 
·i Chorwaci -0świadlcz.aiją, otwarcie, że bę{l'l k 
proiWaid'zili obstrukcyę nie przeciw gabine. t 
towi, ale· wogóle przeciw systemowi rzą. 
dćw biurokratycznych, które są, z.amask-0. 
wanym1 centralizmem 1germanizacyjnyrn, 
Prezydyum Kola polskieg;0> podjęlo 
rokowania ze stronni'ctwami le„wicy <J 

niemd·ectkiej centrum katolkbem 
1celem przygotowa1nia moiżliwości, a: ,, 
żeby za:la1tw;:1Q1n'(} pewtne najważniejsze 

przeidit-OiŻenia rz:ądl()l\·Ve. Te rokowania <fo. 
tychczas jednak nie są ukoilczone. 

Gd'y ta.ik w parlamencie au·stryaickiin 
lamią s·ohie pol'itycy glo1wy szukając <l'ro. 1 

gi wyjścia, w sejmie węgierskim preze„ 
mistrów hr. Tiszai gwałtem stara sic zta. 
ma16 swych przecwników. Pow101cUo mu 
się ooiwiem wśród nieibywalej burzy prze. 
prowadJzić pro1iekt obostrzenia· regulaminu. 
który nie poz:vvioli teraz. mniejsz,ości na to 
by mogJa przeszkodzić uchwałom. ' 

Zaraiz p10· gł·osowaniu• sejm odmczon0. 
Na ostatniem poiSiedzeniu pana.wała ta·ka 
wrza.wa, że nikt nie słyszał , co prezes Izb~ ' 
po·selskiei, PerczeC mówH. T isza nie wie. 
dz.ial nawet, że P erczel' zadecycJ.owal iuż 
o przyjęciu wniosku, tak, że Perczcl mn„ 
siat dać znak chustką hr. Tiszy , ażeby 
przez sekretarza przyislłlł mu rcskrym 
królewski , zamykający sesyę. P·o1sł-0•wie 1 

rzucali na siebie wzakmnie. ciężkimi fo. 
liantami i krzestami. Posel opozycyjny, 
tliO'ck, wsta1! zraniony krzesłem w głowę, 
posel zaś opozyc yjny, RakO'sy , który 
chciat się rzucić na prezydenta I21by, P er. 
czela, z.ostał zra'lliony prz.ez. niewiaoome
go sprawcę nożem \ V rękę i rnnsiat s ~·ę u. 
d:ać db pogotowia ra.tunkowego, gdzie mu 
ranę opatrz,on-0. Głosowanie przyszfo tak 
nagle, że iQpozycya istotnie w piennze: 
dl!wilii stracilai głowę. W ch\·vm, kieth 
spostrzegla: o oo chodzi, chciala s i ę rzucić 
nai prezydenta i ściągnąć go1 z trybuny~ 
uednakże większość mini·steryalna:, która 
byfa dokładnie wtajemniczoną w plany hr. 
Tiszy, ·Oisadzila za1wcza.1su schody pro'\Va· 
dzą'Ce do trybuny prezesa. Izby i od'parla 
wszystkie szturmy opozycyi. Opozycya 1 

zadow{)Hła1 się wobec tego jedynie odśpie· 
\vaniem hymnu narodowego· re;\V!Ofacyj. 
nego z 1848 roku. 

Dags.ze plany rządu węgierskiego ma· 
Ją być takie, że hr Tisza chce przeczekać 
jeszcze parę tygodni, ażeby się namiętn<l· 
ści wzburzone U'SIXJkoity i zamierzai trak· 
torwiać z opozycyą, ażeby w 1cirodze kolli· 
pmmisu z,g;odzila s'.ę nai uznanie uchVinalY 

mnie __..., wtr;JJCil Szanrarski. 
- A iakże. Ani chybi'. Ale to mn1·ei· 

sza. Oni się mnie wyrz.e:kl w godzi11( 
chrZJtu. Odtątd prz.eśfaduje niezmardowa· 
nie, jakby speniat obowiąz.ek najświętszy. 

- W godzinę chrztu'? Cóż to? cltcial 
cię wstaw•: ć poganinem? 

- Elizko te.go. Trzeba wani wiedizieć 
że u n~ego wszystko być musi na Iwmem:lę. 
Mial dwóch syinów· i piO:wiedział' sobie: je· 
den mój wnuk będzie Litwinem drugi 
Wielkopofa.n::nem, ł nwż zaczynać ()d 
chrztu. Paf! na•z:wali pierwszego Wojcie· 
chemi na chwalę Bożą-. Jak pnz.yszJa 
że im tego dotąd darować. Jak przyszt~ 
kolej na mnie, ou·.ciec już nie żyr - chcia! 
dziadunio, bym 1się wabil Olgierd. I o 
wks się to nie stało. Bylbym bał.W& 
chwffitą we<ll'e planu, ale matka z.bunt-O· 
wala się na tę zbrodnię. Dała· mi patrotlla. 
No r z.a ta. wyrz.ekl się mnie dlziadunio! MY· 
ślal , że bez jego rubli zostanę dzikitn 
cz'l'Dwiekiem, 'kominiarzem, czy lokafein! 
IieL he·j ! Bez pogańskiego imienia Litwin 
'Z'e mnie! Twardą mam gtowę. l«Jizibjjal· 
bym nią orzechy w piotrzebie , i na 7)QŚĆ 
d'ziacfimimvi, koleguję z wami, zamiaist ek-O 
niomowiać gdzieś w Mozyrzu. 

Oczy chfopca zasz-Jly skrami diun~'· 
Zaśmial się. 

- A Woitaszck kurczy się leka, drtY, 
schnie ze strachu. Tfu1! to mi życie! Ja· 
bym nie potrafil slwchać ka:prysóiw, chY· 
babym kochał. No, jal~ie, Groch? IdziemS 
drumlić naczelniko.wea? to chod1żmy pr~· 
dlziej, póki wiczieśni e ! Ona ma za\\ ".Sze tt,1 

sen<lziala, .a jeszcze pod wieczór, 1:o goi:Ó' 
wiem zadrzemać na oobre! Nie męcz si< 
tak, Żabba; zrobi~ razem ze swO'j~ ·i 
ią część r Idź spać! 

(Ciąg dalszy nastą.pl). : · 
·;; :i~d:~'d.r. .. :~:·, , .. ---- 4~:.;.: :tł „„~~:~:sl1.~~ 



„N sprawie reformy regulaminu. 
Qpozycya jednatk 'Ze S\OOjej strony po
t<lcZYla się w1 jeden hufiec, w którym 
,rszystkie różnice partyjne z-0staty usunię
te na bok '"-" interesie walki jaką opozycya 
,\·ypm.viedziafa hr. Tiszy. Czy kompromis 

. "" takich warunka!ch wogóle doti.ść może 
do skutku należy powątpiewać. Dzienni
ki niinisteryalne twierdzą, że hr. Tisza po 
pienvszem z:wycięstwie swej wytrwałości 
nie cofnie się, lecz pójdzie dalej, i że po-
1rafi opozycyę zgruchotać. 

W sobotę przed polud'niem zgroma
dziło się prze'Szfo 90 czlonkóiw stmnnctw 

, <>IJozycyJnych w 1ioka1u partyi „Niezawislo
ści", aby zastanowić się nad stanowiskiem, 
wobec zmienionego polożenia parlamen
tarnego. Imieniem nieobecnego br. Ban
ffyego oś\viadczyt pos. Oetwoes, że ten 
przytą·cza się dło postanowień. Uchwa

i Jona wybrać komitet wykonawczy, który 
ma· pQlstanmvić o dalszych krnka·ch. 

Preziesem komitetu 20 przedstawicieli 
wszystkich stronnictw opozycyjnych wy
bra-ny zl()lstal pos. Frainciszek l(ossuth. U

, chwalono manifest do narocht i adres d'o 
króla. 

'' Tak wygląd'a w obydwóch parlamen-
tach au1stryaickich. Tu źle, tam jeszcze go
rzej. Pofolżenie nader trud;ne1 i przctwi
dzieć .nie można, co się je:szczc: z. tego wy
w1ąze. Gazety niemic'ckie ostrolż.nie już 
teraz zazna:czają, ·że po śmierci cesarza 
fraincisz:ka Józefa za.pewne niemcy będą 
zniewiOllo:ne( !) wmieszać się do sto·s.unków 
wewnętrznych Austry.i, zna.czy to niby ty
le, że będzie trzeQa zagra.>bić Au'Stryę. Aleć 
niemcy nie tyFko sami m,:i.ją .glos w Enmpie 
pie. 

H 

Z wojny rosJ.jsko-japońskirj. 
Japończycy wiykonali w ostatnich 

dn iach atak na wzgórze PuWowa, którego 
iedna:kmvioż nie zdlobyli. Obie armie nie- . 
przyjacielskie roz'ciągnięte wzdlui rz.eki · 

1 Szaho, pozostają już o~ dlui.szego czasu 
praJwie na tern samem miej sou. J edna1 i 
druga strona zaHmuje stanowisko wy.cze
kują;ce, got-0.wa w każdej chwili odeprzeć '. 
nroxliwy .atak i jaik dło tej przyna.jmniei po- · 
ry, jedna i <l'mga' str-0mt :giotuje się tylko 
4o obrony. Więc czyoo()ści obu armii db
iychcz.as ogrnniiczaily się tylko do umac
niania wlasnych pozycyi, w. czem rz1eC2'..y
wiście porob:ono takie postępy, że. jak to 
wdaw.a.ly telegramy, pociski armatnie nie · 
odoosilyi już skutku, oraz, do wzajemnego ' 
®se rwowMtia• :n ie p rz.y jad e Isk ich stano
wisk. I robu stron wysuwaJy się paitmle 
i rekonosanse, w zetknięciu wymieniano 
sirz.aly i oofan-0 się na sw-Oije stanowiska. , 
CZ:aScem większe oddlzialy po<lejmowialy 1 

iakiś udany atak, obliczony Z\Vlykle oo to, 
aby x.ha'Cfać odpomoś<; pewnc.j pozy'Cyi nie- · 
przy}aciels!de{f i .uderzy.wszy raz i drugi, 
oofaly się. Od1 czasu do ·czasu zrywata się '· 
tywsz.a: .1 iomada., ·z. ob:u stron pada·iy cię,- , 
tbe PQ .ski, ale zwykle hez skutku, gdYż 
ceN byt skryty za wzgórz~mi. Ja.k dlugo 
$tain. ten trwał jeszcze będzie, przewid!Zieć 
·nie rrIO"ln.a. Przyp-uszczać trzeba. że wiel
ki w'J}lyw wywiera na• Japończyków \V 

l\~an<lżuryi ;przebieg operacyi p.od' Portem 
A·ttura. 

oficerów. Wojska ia'J)Of1skie znalazły po
moc w bandach Chunchuzów, które zo
stały obecnie należycie zorganirowane i 
poddane pod komendę oficerów: japofi· 
skich. Chunchuzi <Jd1da.ją znakomite ustugi 
w ·slużbie szpieg().wskicj. Japońskie mi
nisterstwl() wojny jest przekonane, że uda 
mu' się wyrównać wszelkie straty i że Ja
ponia nie potrzebuje się obawiać posiłków 
rosyjskich. 

KttpuJmy, co tylko możemy, • po). 

sklcb kupców I przemy1łowc6w. 

/ 

Ziemie polskie. 
Z Prtus Zachodnie Warmii i Mazur. 

Z Gdańska doniósł telegram, że jeden 
statek towarowy zatonąl a' d·mgi spalił się 
doszczętnie. Z pierwszyrnJ po.szlo na dno 
10 ludlZi, zaliogę dmgiego ocalono. 

Toruń. Gęsta kira, piiynąca na Wiśle, 
zasz!kodzi1a w niemałym stopniu splawia
niu stat'ków. Tratwy i0sad'z1rnne z;ostal'y na 
miejscu, nie wiaid10m10• też. czy naistąpi dluż
sz.a oo\vili, któraby tratwom ułatwHa 
spfawia111ie. I(r.a: rnzpoście-ra się na rzece 
na rzc·rokość je<l11ej trz.e.ciej rzeki. 

Ostr'ód. W Buchiwalid:z.ie, z.a.szlo po
żalowania godne ni·eszczęście. 18-lctni 
ksią~kowy franciszck J abl-0ński wsze<;tl w 
stodlole na ml-O·ckarnię, nie1 z(ważaj&:t·c na 
otwór będącej w ruchu ma1sz.yny. Mloc
karnia 111ogę uchwydfa i talk mu ją, p1ogru
chotal"a, że mlodzieniec po póltorngodzin
nyich męcza1rniach zmarł. 

Wystruć. 523/i lat w cuchthauzie wy
struddm w Prusaich Wschodnich przesie,
dizial zma1rly w tych dnia.eh 80 letni p~.wien 
więzień. W tymi długim okresie czasu 
. cztery rnzy kr.ótko cieszył się. wolnością. 

Wiec w Gdańsku ()ldbęd'zie się w nie
dzielę dnia 27 listopada o godeinie 4 po 
·po poludlniu na sali Vereinsha1uzu przy ul. 
Szewkiej (Breitga.sse) Nr. 83 u p. Degen
ha1rdta. 

Z Wiei. Is. Poznaiłskiei{o. 
Poznań. Na festynie hakatystycznym 

od'bytym rw Pioz.naniu śpie.wialii ha'katyści 
talką, piosenkę: 

„Der weisse Polenadler. 
O! weisser Adler, de>r einst sich zerfleiS1Cht 
Und unser eigenes Blut rnmmehr heischt, 
Vergebens streckst ctiu· die: KraUen ans. 
Wir schiitzein. dias deutsche Heim und.' Hans. · 
O! weiisser Ald.Jer.. <las Missgeschick 
Nicht dndem wiru dein lauernder Blick, 
Del'n Schrei nach Beutc im Wetterbra11s. 
Wir schiltzen dias deutsche. Heim und-

Iia:us ! 

Z• &ąuł ezyli Star•i Ptlald. 
Dąbrowa. Żywicem spaleni. W le

:łarini1 w „Hucie Bankowej" w Dąbrnwie 
·ooi Slązktv trzech roOOtników i majst e r 
wapdl w piec napełniony plyn11ym metalem 
i spalil-i się w jednei chwili vv~ n ie s łycha -

nym żarze. 
I(atowice. w soootę opuścił mury 

\•rięzien!a byiomskic.go p. J ózcf Kor fan ty , 
ajciec p.osla, po Mi·sko póltora rocznej kaź
ni ·natożonej na nieg·o w pm cesic o rozrn
chy Iaurahuclde. J eneraJ Stossel tymczasem d01nosi, że 

W.szystkie szturmy japof1skie d{)! 2 listopa- · 
da 4\vyici~sko ·ocfpa!rto. Naiciętszą toczyła · 
Sift walkai 30.,,go paździem~ka. · • Warszaw.a. Ros. aii. tel. ctoniosi: Za-

Straty Japoflczyków oblicza W1 tych mierzoncm1 jest zapro:wadzenic polskiC!ZO 
()Statnich szturm1.ch Sroesseł w~dług 0P'O- języka wyklad1crwego \ V pięciu seminarJ-
wiaictafI chińskkłi na 7 do 10 tysięcy chl-o- aclt i języka Ntcwskicgn w; iednem serni-
P~. naryum. 

Biurio. Reutera donosi, że 17 wykonali 
Jap011czycy nowy atak i <J>d'.nieśii dr-0ibne . 
korzyści. 

Druga depe-sza tego samego biura 
l>Otwierdza pierwszą. 

!,Beri. Tagbl." donosi z Totkio, ie "\V 
iaPorńsikiem ministerstwie w.otjny; odl 4 ty
godni \v1szyscy wrz.ędnicy i ofcemwie pra
clrją ba.r<l.z.oi gorąiczllmw10, aby sprostać: 
·l1iezmiernymJ poisilkom rosyjskim, które· są 
w drodze na teatr wouny. Odl czasu bi
iwyPodl LiaoJanem wyslaino na plaic boju 
7 i 8 dy·wizyę japo.f1ską. następnie te wo.j- ' 
ska, które byly na wyspie fonnm.ie; i .. 
<ilwie <lywizye rezenv.owe. Do tej po:ry 
armia: ja}J-Olńska pod: Portem Artura otrzy
inałai tyie posiJków. że pierW10tna: jej rwar· 
tość 70.000 ludzi W': nkzem nie rostafa1 u
szczuploną. Jądro armli mapońskicj pod 
Portem1 Artma· tworzą zawsze 1, 9 i 11 
{fywjzy.a. W niektórych pulkach ofice
rów .starszych, lub raniooyich a "nal(.fito_ po
ieg~ych, m!Usiatro za-siąpić nQW'Ymi ołice
·rami, ·\V'.Slku'tek cugó awansowano star-
8lych ł -doowtadicxon~h J)Od~cerOw! na 

Władomoś i z~ św!ał " 
Niemcy'. Gazety niemieckie \v:yra

·źają} na:dlzieię , że projekt lrnna!o\vy w s::!
rnie obecnym przeid'z ie z tym W0.ru11,Jdcrr1 
jeid111a!ko1\vo!ż, że hofow nictwo na kanale bę
dzie nroioopio.tem rząidowym. 

- WieBd książę łicsri<:i rnz.wie<lzfony 
t0d 3 lat z ż-0ną zaręczyl się iobccnic z 
ksiQżnicziką s-0.Jms-łfohensoims-Lich. 

- Uklaidy ha'l1d1owe z Anstryą, dla 
których bawi w Wicdiniu ju0 prawie 4 t y 
go<l'nie sekretarz. stanu hr. P osadowsd , 
napotykają na po\vażnc trudności, któr·:rch 
-Ooiąd usu.nąć nie zd10fano. 

- Izbie panów prze ctfo2'cno IWGlf,ek t 
z.at.Olienia sądu okręgowcg·a w: L i.ngc.11„ 
dreer, któremu przyd'zicli St ~ gminy U rn
gendreer, Stoclrnm, Sombom, DUrcn i 
:Weme. · 

- ·w Je1rie airesztowano me:cha'llika 
Meibuhra pcxt zarzutem zdrady stanu. Po
"die1rzY,W'a!ą go o sprzedaż taje.ntnk tu.wy„ 

narki olx:emu 1•1<'carstwu, oo M. stanow
czo zaprzecz..! . 

Z AngL:. Lord Curzon zostat pono
"\Vnic mian,,, vany wicckrókm In<lyii. 

- Przez pamylkę strzelal pod Firth 
of forth angielski statek wojenny do pa
rmvca osobc:\Ycgo naLż<ic go do pe\\nej 
firmy angielskiej. Po-dobno oikręt wojen
ny wykonywał tylko ćwiczenia~ Paro
wiec jest uszkodzony. 

W Ameryce o<lstonięto wreszde po
mnik Prytleryka II "\·v· obecności prezyden
ta Roosevelta. 

Z !łosyi. l(orespondent „l(oe.ln. Ztg." 
teleglf".afuje z Baku, że w !(uszku na grani
cy Afga~nistan11 wybuchly groźne rozruchy 
przeciwko Rosyanom. Afganowie wtysa
·d:zil'i Wl pmvictrze wielki magazy11 rosyj
ski. W starciu 2? nimi zginę?o kilkud'zie
-sięciui wlnierzy rosyjskich. 

Z łlolandyt Rząd niederlandzki za
wiadomił Śekretarz.a stanu ttaya·, że z ra
diością, przyjmuje propozy.cyę prezyd!e•nta 
Roosevel ta . aby druga konferencya p.olko
jowa <>db yia siG w ttadze. 

Z J8ponii. ,,Standard" d1on1Qsi z To
ki>0, że dzi enniki występują przeciw1 Chi
·nom, które namszy ly neutralność, wypu
sz·czając kon trtorpedowca „Roztro:pny" do 
Czifo, gdyi statek ten nie szukat schronie
nia skutkiem burzy; lecz umyślnie jechal 
d\o Czifo , aby ocktać listy konsulowi ro
syjskiem u. 

w veimi.:; w ponieclziafo'.< z 01kazyi set
nego p•osie>d'zenia. stót prezyd'. udekmotWa
no kwiatai;1i. Na porządku 0bra'd' spra\\ a 
przel rcc:r.e1:L1 etatu , o!fatZ unormowania 
pensy j riauczydc li przy wyższy.eh szko
lach dzie\\a.qt. Żafono się, że sily nau- „ 

czycielsk:c prz.y w yv.lszych szkotach d'.zie
wcząt 11i.-:; -otr;;ymuią „ostmarkcnzul'agów". 
W k-0ł1c.·J mó\vion-0 o pensyach sę<lziów 
proikuratora\V . 

' , • t... I lu r~zmn;c~s s ron. 
Bodm.mm ~\'~r~ 0meihause11. Z dniem idizi

siejszym: ·opuszcza n a·s.zą pairafię, wieileb. 
ksiądz. prohos,~c.z \.Vinterberg. W jcgu 
miejsce. nm poct:obno przybyć kshtd'z, Thie
Je, w iknry w parafii św. Józefa z. Bochum. 

Scł.~ike. Ks. wikary Gri.ine z. Bochum 
.zostaf miano\\ any proboszczem w Schal
ke. 

Hattingen. Po<lc zas p·o"żaru zauwaiż.-0-
no, ·ż.c jc·szcz.e cz\v1orn dzieci Z<Jstalo1 w 
pk!nącym, już d'Ornu . Miody górnik Ma
solle "" y ratm\ al je '' szystkie 1 przycZiem 
sam znacznie s ię poparz.yt 

Bochum. Majątek knapszaftu wyinosił 
wi k-0ł:cu 1903 roku 70 milionó'\v 824 tysięcy 
172 marek. LiczbJ. czkmków wyno•scila 
269 tysięcy 483. 

LHn~ePd ·e2r'. W k9palni .,Ma:nsfeld" 
-cstar ;··1j gć 1 i.icy zasypani. ·Wilhelm 
Jung 7osta t zabity, a Pawef Heiss lekko 
>0'kaJ1ecz ony. - Czynią starania, aby tu 
otworz.ony z-0stat sącl1 okręgoiwy. - Przy 
\Vylb·G ra·ch dlo rady gminnej urzepadt p. 
1\11.'io.n kt6rego1 Pol::!cy chcieli przeprowa

·d~ ić. Rmk!o mu tytko 8 gt1osów do zw ·
cięsh~rn. 

Re kHngłmusen liczy 42 543 <lusz. Ka
to1ik(·; v jest 32 861, ewarng. 9 326, żydów 
257, irnnych wyznał1 89. 

Dortmund. Tutejsi z.wD1ennicy partyi 
narodir-w10-Eberalnej zalożyć zamierzają 
n.ff\V<t gazetę 7 fund uszem zalkta<lnwym 250 
tysięcy marek. -

Scł'.4!n:.hc.rst. Sztygair Bosselmann i 
d Y8j racia ~órn ; :y Schreiber, zostali 
pod;::z:as pracy 101:\<,Jecz·eni. 

Bez r;>rzerv.ry mlcży starać ·sie, #łbY 
każdy Pd::i.k t~" cbczyźnie czytywal "Wia
rusa 'Po lski c.g{J". 

Osłerfdd. Odbywa się tu· Misya Ś\V. 
dla P·o-lakó v. Porządek Misyi jest nastę
puj,~cy : Rano o godiz. Yz 9 róża1niec 1 o 9 
l;3.za1iic, pD kaz~rniu „święty Boże". Wie
czorrn:.· o g'vdz . /~8 różaniec, o 8 nauka, 
potem „ś-.vięty I3oże" i wystaiwienie 
l Tar]św. Sakramentu. Uprasza si~ szan. 
Ro<l-:.1:~óv.n i R·ctdaczki z Osterfelld i okoli
cy, ażeby j~k 11J.jlicznieJj na nauki uicze-
sziczali. F. M. 

Y'liemclhaHs.211. \V kopalni „Bemek" 
zaprzestaną z. dniem 1 stycznia 1905 r. wy
d:cbyw:t:~ węgle . Znów więc rnnóst,,o 
górn'.k6w z.ostanie pozbawionych pracy. 

Frankfurt (n. Menem). 28-lletni robot-
11irk B Prn-011 Gross z. Warden i 25 letni· wo
źn ica Fryderyk Staafforst z. Q()slar, któlrzy 
26 lutr go. zamtoroiowali '\VSpól'nie handla
rza fo rte pianów Lichtensteina w młeszka
nin teg;oż a! na,stępnie: ohrab°'va.Ii, rostali 
w prz.eszlą S-Obot~ we Frankfurcie nad• Me· 
nem przez kata Schwe.itza z .Magd~ 
śd~ci. 

słałnie wiad mości. 
Berlin. Wnocyz20na2lb.m„ 

osiadł na mieliźnie wskutek mgły 15 kil. 
na północ od Swakopundu parowiec nie
miecki „Gertrud Woermann" wiozący 400 
chłopa, 300 koni i 1 bateryę do północno ... 
zacbodnJej Afryki niem. Poni.eważ w 
pobliżu znajduje się wielki krążownik „Vi
neta", więc jest nadzieja, że większą część 
ładunku będzie można uratować, lecz paro
wiec sam jest stracony. 

Ber 1 i n. Wszystkie mocarstwa nie 
wyłączając Rosyi ogólnikowo jnż przyrze
kły udział swój w drugiej konferencyi po„ 
koiowei w Had:ze. Jedynie stanowisko 
Japonii iest dotąd nieznane. 

li.al en darz. 
. Srodo, 23 listopnda.. Klemensa p. i m., (Mil•

WÓJ). 
Czwartek, 24 listopndn. Cbry2ogona :m.

1 
Jan„ 

Kr.). (Daroaław) 
Sł o ń c e ; wschodzi, .r:iichodzi, 

Jutro. g. 7 x.a. 37 g. 3. m. C>5 
Pojutrze. g. 7 m: 39 g. 3. m. 54 

S t a n p o g 9 d y ; \V ponieuzinłek cnły dzien 
pochmurno. We wtorek t.ałcie . 

'r e r m om e t r wskazywał wc?.oraj 12 w 
południe 5 ~topni R. wyżej r:era. 

Bractwo Różańcowe w Altenbochum. 
Dooosi się szan. Siostrom, iż w niedzie ... 

lę o 'zlW'ykl'ym czasie odibędzie się Róża
niec. Po różań<:u' zebrnnic u· Sióstr o jak 
sierdizia. Uprasza się szan. Siootry o jak 
_uajlkzniejszy ndzial'. Zanąd. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
dl()nosi swym ·członkom, iż w niedzielę 27 
listopada punktualnie o godz. 3 ()1di1Jęclzie 
się ro~zne walne zebranie. P()rządek ze
brania: Płacenie micsiQc.zny:ch sktad'elk i 
w/pis 111owych czl>0nków, spra\V10zda:nie ~ 
calego wku' i >Obór nowego za•rządu. P-0-
winmością jest, ażeby każdy członek be~ 
wyjąt.ku się stawil, aiżeby wszyscy czllOn
kowie byli obecni przy -0borze n!O'\Vego za„ 
rzą.du. - Goście mile widziani. 

Józef To·ndler, prze'"·· 

~~~l{~~!11ft)ł!~~~tlUł!~ 
Towarzystwo „Jedność" w Rohlinghausen 
zasyla szan. członil<mvi i dyry;gentowi te
atru 

panu Janowi Kaźmierskiemtt 
maz jego dozigoonei towarzyszce życia 

paunre J a d w i d z e A d a m c ·z a k 
w1 dzień ślubu. cfnfa1 23 listopada· naiszczer
sze żyiczenia zdrowia d:O·brego, ·svcz.ęsda 
i blio-go1Stawieństwa Bożego. Osięgnii cel 
swój nasz 'Szanowny dyrygencie. aby te
atr polis.ki cornz bardziej się mzsi:erzal. -
N'1SZ szan. dyrygent z żoną; niech zyią„ 
nioch ~yją, niech żyją, aż sie ethlo z Roh
limghauisen1 dl(J Brodnicy pod' Śremem od
bije! 

Zarząd~ 

M•ł)@tiłf>M~ih--·· 

Wiec w Linden. 
Wie:r. „Zjednoczenia za'\vndlowego p.oJ:

skiego" odbę<l1zic się w niedz;ieJę dnia 27 
0 1 godz. 3% po po. na sali p. Schiilera>. o ... 
mai\vJane: będą sprn\VY 1~obocze i uz:npeł
njenie mężów zaufania. Uczny udział Ro
daków; w wiec:w pożądany. 

,,ZJednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Ka1·nap. 
Wlec „Zjcdnoczeniai zawcdbwego po1-

skicg;o" odlb~zie się w nied'zi·ełę dnia 21 
po połwdlniu o godZ. 3Yi po pot na sal~ p. 
Lcbra. Zaprasza się wszystkich I<od~ów 
z Altenessen, J(arnap i .Horstermnrku, aby 
na wiec ten lkz!nie się stawili. 

„Zjednoczenie zawodowe polskf.2". 

Wiec w Oberka us en. 
W nied'zielę, mlia 27 Iistopadai o gooi. 

11.Yz odbędzie si'ę wiec 11Zjednoczenia za ... 
wod-0'\Vego p-0łskieg10" na saJi p. K.leiti 
„Drei-l(aiser-Saal". Omawiane będą spra
wy organizaicyi wboczej i1 „Zjednoczenia'~. 
Liczny. u-tlziaf Rodaków pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wteltl wlec w Gladbeck 
W nied.Jzielę dnia 27 o godz. 11 w por~ 

odbędzie si~ pierwszy Wiec polski \V1 doom 
czcla<hi. Uprasza się wszystkich drnłr6W 
i ROO~ków w G~adheck i okoilcy o· fali 
J1aJliczni.ejs2y n<łział. 

nZiednocunle zawodowe~. -
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<>bmvia z powodu przebudowy mego sdadu. Zatem każdy może ttlnie dobre obuwie na zimę z"kun1·c·. W tk b a · d 
k 

"" szys o ę zie sprze awane po cenach 
za upna i niżej, co uczyni lO 20 procent taniej. Z szacunkiem .i: 

8:..;an. Towarll 
1t'łnm pol~k.im ' 
obclly!inie poleca 

- u. gwiu'll.k, 
Ludwik B.obiaozyk, mistrz szewski, epłatki 

.. Recklł~g.hausen-Bruc.h ulica Maryanska 
w blizlrnści kosc10ła katohckiego - naprzeciw składu obrazów p.Szymai1skiego. 

i już teN.;1 pr'-t 
auję zam6,.;•nia, 

II. Sibilski, 

Wielki wlac »a.rxlah. 
, W tłedzł.rę, llaia 27 lłsto,ac!A o godz. 

11 lłfzM połndmem od1'ęclzf. si~ w salł 
p. Roseatłrala w Man.lok, wielki wlec pol
~ld dla Polaków powiat• Rlłllrort. 

Na wiecu •ówcy za•1$C()wł oma
wiać ~ ważff s,..awy, dotyczące ludu 
)llelskieco • ołloąta!&. 

Rodaków z Marxlob, Obenna-rxboh, 
Hamborn, Neamilbl, Bruckhausen, Laar, 
Mielderich itd. uprasza si11 o najliczniejszy 
ttdziat 
„Cntrabre towarz. wyborcze polslde". 

l
cooooooooooooocooo~oooooooooo 

Dacznol\ć ! Bacznoić ! § 
JAH SZYHKAREK. g ! najstarszy kra.wiec polski g 

.R o o o w &rnehu, o o o o 
O ulica M!i ryańska nr. 36, obok kościoła kat. a! 

I 
poleca siQ do wykonywania wszystkich wy
robów wchodzących w zakres tego zawo-
du podług~miary i najnowszej mody za cen~ g 
umiarkowaną. 6 

O Osm lat już w Brnchu 8 

I .Ja:i Szynkarek mieszka, 
Wszyscy myŚlf\ w ducliu. 8 
'l'am materya. ciężka., o 
Każdemu wygodna, O 

o •rania i wcij\-Ż modna. 8 
Wielki wyb~)r materyi, 8 g iż każde życzenia zostaną zapewno uwzglQ- a g dnione ! Z Wysokim SEtl.CWlk.iem 0 § Jan Szynkarek. 8 
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Szan.-wriym Rodakom l 
polecam .mój 

skład rz~źnicki 
(poznański wyrób). 

Boman Pauł9 
lIERNE, Neum.i-. 50. 

Usługa rl!eteln&. 

Baczaość! 
Rodacy! Na gwiazdkę 

polecam 

opłafki 
po 2 marki aa. 100 utuk. 

Proszę o wczesne za
mówienia., abym mógłk•
tdemu na czas dostawi~. 

Księgarnia polska 
Józef Danielak, 
W ANNE, Ila.hnhofstr. 

nr. 80a. 

V'tO'by wl"dd•ł, 
A g<l15ie przebywa. 
elózef Gr11>bd1iy z 
familii\? prosię, aby do
nióił do ekspedycyi 
„ Wie.rulill. Polskiego" w 
Bochum. 

Słut~ca polska 
.potrzebnt1. od z~re.s albo · 
od 1 grudnia.. 

Fr. liropac:, 
.Recklinghausen-Bruch, 

Grenzetr. nr. 81. 

Pana St. Ptaka upra
szam, aby się uhi•ił . z 
długu i zabrał 1wo;e 
pozosta"'ffioue rzeczy i to 
w H dniach, w i>rzeci
wnym razle jestem unu
szony r z-: czy to komu 
poclarównć. 

n. 1.en„uB\ i, 
Neumual, nastem1tr. il. 

Doskonałego 

zastępcy 
do sprzedaży naszych 
Viktoria i Pfaff maszyn 
do szycia za. wysok:li 
prowizs l\ poszukuj!\ 

Goergens 
& Paefgen, 

Boclrnm, Kaiser-Frie
drichplatz 11, przy kla

sztorze. 

2 ~zeładd 
kł'awieckich 

jeden na duże, drugi na 
małe sztu\i od .r;araz na 
stałe zatrudnienie i do
brf\ iiła.cę poszukuje 
d~.n Gawron, 
mistrz krawieąlti, 

R.-Brnch, ul. Ma1yaaska. 
nr. 17, l>rzy kościele 

k~tolickim. 

2 czeladników 
luawt„ckich 

na stałe zatrudnie, przy 
wysokiej i>łacy poszu
kuje od zaraz 

Jan Poprl)Wa. 
Ruhrort-Lanr. Kaiser

etr • 

Bottrop. 
Osiedliłem si~ tu jako 

pl'akt lekarz. 
Mieszk. Waldbn.usenstr. 
naprzeciw ulicy Aren
berga.. Godziny przyj
mowania ; p rzed połud. 
13 - 9 i pół, w południe 
2 i pół - 3 i pół, wie
czerem 'T -8, w niedzie
lę od 8 do 10 przed poł. 

Dr. aaed. 

R. Bromel. 
Uacznu ijć Rodacy ! 

· =:::: Oplatki ~ 
Jak rok rocznie, tak latosiego roku 

sprowadziłem z ojczystych stron 
- opłatki, ~-----

YGARA! Bracia chcecie 
dobre a tanio 
eygaro palić? 

to prosi;('2 W as y,a,mó,:vcie próbę 
5UO sd. dobr.M odl6żały!.!h cygar 

za ir ·o szt. po z.,50 2. 70 z.~O 3,2!> 
i 3,50 razem 14.85 mr. wysełka 

franko Il& zn.liczką. Próby moich papie.. 
rosów dołączam darmo. 

B. Keaprzscki, 
w L•bawłe. (Lobau Wpr) 

~r. papierosów spec. skład cygar. 

Nastają coraz dłuższe 
wleczo-r)' 

1 'Wi taJk!ittn to czasie pri.smo poiDs.kie dest z.a
pewinie w ka-ż-d:ym dlomu. pożąda!ny:m go
ściem. Priosimy 'Z.altem Szanowinryx:.li nia
Sz:Jneb Czytelników\, i' naszych mężów zau
fani·a, ażeby ulatwia!iii lU'Cizfom zapisyw!a!llie 
sobie pisma -naszego, dafej, ażeby WI imię 
dśwraity pohskie}), w 1imię; współneti ruaiszej 
SJ)raw1y polsldeJ;, zai którą WiSzyscy wal
czymy, zachęcali ludzi do abcmowania ~
:bie pisma! ooszeg.o. Niechaj każdy czytel
rn:k staira si.ę o zied'nywainne nam iniowyiCh 
-czytelruików. 

I(aiżdemu· męwwi zaiuaniia przysiylać 
będziemy rngulairr1'ie aż do końca miesiqc.a 
.pew1na. ik>ść gazet do roz:dani;a, 

25 fen., 
a z odniosze:nfom d'o c1omu przez. listowego 
33 fen. kosztuje „Przyjaciel" na każdej -po
czcie niemieckiej nai miiesią,c grudlzień 

~,PrzY/i.adel" ·Wyc:ho!Cl'z:i trzy razy ty
go-druiowo nai wielkim arkuszu 1 mai na:stę
puj<ice bezpłatne dodatki: Rodzim Chrne
ściań1slrn, tygodlnCk, PrzewiO'dn:ik Naukowy 
~ Literaicki, Sz-ikótka Polsikai. Gospodrairz, 
I( upiec i Prz.emystow~ec. Miesii ęcZ!J1iki: 
Ogrodniik i: Psziczelarz kwartruniik. 

NaidtJO otrzymuJą iaiboinenici „Prz:yja,Qie
lai" ocf czasu· dJo czasu: ~Me dodatki, jak ze
szytYj, książki o Polsce, zbiory pieśniv pol
skich, Qbrazy Jtcti. 

I\aiŻdty, kto jeszcze tera:z ~ap·isze sobie 
~ „PrzyjaJC!i:ela" j na Noiw:y Rok go n1e o<llstą

·p~, atrzyma illlJ Gwia·zdlkę -zuipelnie ooimo 
wreliki I(alendarz: na· r. 1905 pt. ,„N()IW1()rocz
nik Maryaftsikii, l(alenid:arz karolicko-polski 
d1ai wszytStkich stanów", zawierający mię
cy mem~ hL'Storye l(a:lwarył Weiherow
skiej obrnzy, przedstawiające kaipłilce kal
waryjskie Hd. Nadto dostaJną wszyscy a
bonenci , .• Przyj'aciela" na Gwfaz.d'kę razem 
Zi k:iaileil!darzem po trzy prześliczne obrazy 
Narśw. Pel!nny Mairyi i 1inne dooatki. 

JeżeDL iaibonent „Przyjaciela" umrze 
wskutek nieszczęśliwego wypadku zannz 
lub -dwa -ty.godnie po wypa·dktll, wyipia:ca 
„Przyljaciel" zwykle, z dobrej wioDc nie z 
obowiiązku, pO'zostatet rod'~niie 150 mairek 
•j'ako wspa1rcie na pogrzeb. 

f onnularz do zapisania „Przyjaciel~" na 
miesiąc grudzień. 

Załączony kwit prosimy odciąć, podpisać 
i ocMać na poczcie lub istowemu wraz z 

pien1ędzmi. 

Postbestellungs--Formular. 
kh bestelle hi·ermtt bea· dem I(aiserli

chen Po.stamt die ZeJittLnig ,.,PRZYJACIEL" 
mi.t d!en Graulsbeilag,e111 NRiodlzJllna Chrze
śdaiń'skia", „Przewodnik Nauikowy i Lite
racki", „Szkótka p ,olska", ,„Gospodairz", 
„I(uphec i Przemyslow~cc", r10groct'111ilk .I 
Psz,czelarz" aus Tho rn fiir d.en Monat 
De~'ember 1904 (Zeitungs Preisliste A 112) 
·u11dJ zahle an Aoonnement 25 Pf. (und 8 Pf. 
Bestellgeld~ . 

Baczność!! 
~ Kt.o ma najszybwniejezy krój ? 

IN q 
C'O o-
~ c;· 
o ~ 

Jan i Fr. Błoch, 
EetH~n . T bur m str. nr. U 

--· 6) ··- S.za.nownym Rodakom g.: Bott- ·. 

rop11 i okolicy polecam uprzej
mi• mój bogato zaopatrzony 

int~„ 
J&Tavoieokt .• 

Wykonuj~ U:brania podług mia
"" ry, pod gvtarancyą za dobro le~ 

żeni o. 

L
--· Fr. Tataroąk, 

krawiec polski, 
••. ttrop, Prospers.tr. nr. 38. 

f;tiiłł-GB· „. -G 
fl fHyg9W 

wynosi 11feu.mneNta a.a 

„loltełnika Poltkłioo", 
~ Bocluw aa aiefih\C 

sr••··~·-z. od-.oszsie do doau dopłaca s~ 6 fmJ'-
t<}w, a •ięc za 23 feay1ów otrzyma każdiy 
przez cały aiwl'lc grudzlea cazetę, wy
chodzttc~ 2 razy tyiodlliłowo i mai~c~ bez
płataY, dodatek rełl:ijao-powieścłowY pł.: 

. ~Po-sla.1i~ k1tolieri''. 
Kto zapisze sobie „Robotnik.a Polskie· 

1.0" .a =radzie.i i nadeśle nam aa dowód 
kwit, oraz swój doldadny adre5 i 5 feuy. 
ców •• porto, otrzyma 

zuaeełtaie cltlr•• 
pięk.ml ksłlli:eczkę po4 tytułlem: 

„Kale &antycazki~' 
czyli zbiór plebł •a Boże Narodzenie. 

Smu. aaszych Czytełmków prosimy, 
aby powyższe zaproszenie d:o przedpłaty 
wraz załączo11ym poniżej kwitem wycięli 
i wręczyll ,Rodakowi, który nie ma żadnej 
gazety pohikiei, 2 z p:ewnością aie b.Uie 
mu żal wydać 23 ienyców aa pzetę p<>l
ską. Jestejay też pewni, że skoro zasma
~ttia w czytuiu, to już ~zety polskiej z 
rąk. •ie wYlłUŚCi. 

Ktoby lH'QBłlł, aa.yś•Y ,,Robotaika 
Polsld~o" ,oayłall pl"zez uuuieł do Pol
ski i~o krew•Y•, nioch .U.eśł• elokladny 
adrcis, 23 feay~ów i floł4czy 5 łelł. lia por
to, a laewal ie'CO otrzylUM llanno ,,Kan
tyczki" oraz ~azetę przez cały miesiąc. 

P08tbtstelln~ FMmal&r. 
Ic1* beatel{l We rmit bd &t'lld K~

li~hed Postamt cin ~x ..... du Zoitun1 
Robotnik Polski'' aus Bochum filr Dez-em
ber. 190.( und zahlei ani Abonneunient 
und Bestelł2"eld 0,23 Mk (Zeitun~sproisH
ste U. Nr. 1 l:M,. 

I ~ł 
-.:i „ 
•I . ::a 19 :.. :.o 

.... d' 

.!I= :r ,g.„ ~ 
o " ... 

Objze 0,23 Mr. erblte• zu haben„ be-

aby na obczyżnie pod~ielić się opłatkiem 
który pochodzi .z, OJczy~tych) ~as~ych 
stron w święta N arodzema I a.nslncgo, 
bądźto w rodzinie lub w towarzydtwie. 
Polecam naszym towarzystwom p:>lskim 
po jaknajniższcj cenie przy wolnem do
stawieniu w dom jak zawsze. Proszę o 
wczesne '.;amówienia. aby nie było potem 
zapóżno, kto zamówi .:rnpóino sam sobie 
s.zkodzi. Opłatki SU\ biało i kolorow_ę. O 
uwzględnienie mego prz~dsiębiorstwa u
praszam. Z wyrazem wysokiego sr,acunku · 

Obige 25 Pf. (und 8 Pf. Bestellgeld) , scltciniat_ , 
erhalten zu habe.n bescheinilgt . . . . . d. . . · . . . WM . 

· Antoni Chełmiński, .-._ . - - ~ -.- . · . . den . . . . . . . 19„. K•..ru~~Qi ł'G9Uait .. • ·• • • • • · 
Gelsenkirchen-Ilulmke, Udostr. 1. U Etg. Kaiser). Post . . . . . . . 

w BochnCl, 

rooooooooooooooa ooeeccooooo 
liauewaym Re41ac.zko• .z JISSEN i.i-

11«ai:t uprzejmie, ii wy"haywam 

8 · gar4crebę 

I 
dla p:ui i d:aieci poclh1g :u·trn,j :rr6dy. Po
lecam 1io uaaoway.i Rodaułrnm i prOHf • 
ła.•kawe pop•vde. K Miile„ nkiem 

Anma Karlikowska, 
Sł ESSEN, Beuat.tr. 100, 1 pl~ko. 

~ooooooecooooo 00000000000000 

,;uajle k&m~i" 
eEYii zbiór pieśni na Boże N•rnd2enie, 
trzyma upelałe arao każdy, ktQ ~i.pis . 

.abie n~' 1'ru<l'ziel-1 

,, f"11nS1 PołsDgo", 
~a.leży n~-deslać k".rit za miesi~c ~rudzie' 
f 5 feny"&w na porto, a ,)(autyczk:iH .zaraz 
wyślemy, 1 

l(ta namówi 10 Ro<lakówl do •pi.san:a 
-tJWiarusa Bolsldego" na ~rud'.zień, nadeśle 
awie kwity i d'o kaźdego kwitu 5 fen. na 
~rto, otrzyma dlai k~~o ~oonen~ 
~11\antyczki", a dla siebie także „kantyc~i·' 
i piękną kslążke do na·OOżeństW«. 

Spodziew~y sie, u w ten spo.sófi u· 
iaitwimy naszym gorliwym Czytelnik<iir. 
i1dobYWanie oowych abonentów, mamy 
więc oia~ieje, że liczba CZJ'telnikó'W z 
dniem l 1gmd!nia flnacznie wzrośnie. Pm· 
czynić się zaś moga. doi teio natwdecei na~: 
Szainowni Czytelnicy., o c-0 ich mt tern miel· 
scu: ~r~oct prosimy. 

NaHeQlej odwiedzić znajomy.eh, wtzią1 
od nich\ prenumerate na wruidzi.eń w W'% 
ko:§ci 

'4 feMJi!ÓW 

i ia.zete zap i sać n~ po-czcie, a kwity nan: 
nadesłać, abyśmy „Kantyczki'' posiać m~· 
~li.' 

Rodacy! Aaituicle ~orłi'wi• za I) Wla· 
rusem Polslda". które:o tak ~ard.zo 11iena· 
widzą i c•trowcy ł hakatyści i socya!~ 
ścl i panowie od wyższej polityki, a Jlf.$1· 
widzą olli „ Wiarusa Polsk.ieao• dła t.eigo 

że brom wytrwale praw wszetkicłt tudu 
połikiet,to aa obczyinłe. 
----·--- -----------r tłStb~tellnngs-F ł1'l\U1lar. 

Ie& bestelle h~ermit bei d.em Kais-eri· 
chen Postamt ein Exemplar dei: Zeftull; 

„Wisrma Polski" aa~ Bochum (Zeitungs

prei'Sfiste 128) fil r dein Mon at De:z-entber 
190-4 und ~aMe a111 AbinMement ood Bestel!· 

icld 0,6-4 Mk 

'•. ł ~ł 
f. l 

Obige 0,tM Mk . . e-rhalteu zu ba.b~~ t e· , 

!clt1*łift . 
· · ·" ·9n4 . . . . . . ., .„ . ' . . . . l 
KaiHr~. · P(')Stamt „_ . : ~ - ! 



Boohnm, czwartek 24-go „ 

ł 

a. 

f odzienne pfarno ladovrn dla Polakbw na obciyźnfo, p{;święcom.> oświacie ora.z spra:wom narodu ( ym, po!: yczny i zar b y 

Wychodzt codzl•nnle 1 VY!a.tkiłm bi pa!wtą,t~C2r1y(.;h . 
przedplata kwartalna na p~czcie ! '! listowych v„71101\i 
l !Uf. 50 fen., a z odnoszemem do aomu 1 mr. 92 fon. 
Wia.rus Polski" za,pisany jest w cenniku pocztowym 

W Imię Boze za '· larę I Ojczyznę l 
z~ in~eraty bi. l Si"' :t ~1„rsz p tytOW.{ 15 fe-., ~ 
or:icsze!fr zamit!zczone przed ln„cratami 40 fon. 'C,~i! 
cz:;sto ogfa~za, otrzymf' rabat. -· U tv do „Wiar 
~oLkie~c" należy frr.r:kcwać i podać v nich dokla 

" pod ~makiem „t. volnisch" nr. 128. ny 2dre~ pi~ząceio. RekoIJ i~ów sie n:e zwr .c . 

~ Redakcya, Drukarnia. i J{sjqgnm1a znajduje się w Bochum. przy ulicy Ma.Jtheserstrasse nr. 17. Adres: "Win.rus Polski", Bochum. ~ 

=---
Rodzice polscy! Uczcie dzieci 1we 

-4Wfć, czytać i pifł2ć po polskn t Nie j~st 
:po!skłem, kto fl{}tomstwu swemu zniemm 
ełfć się pozwom 

Z wypadków dnia. 
Deim-0nstracya stowiańska w Tryeście. 

W poniedziale'k przed pofold1niem o'lw
lo 6000 Slowef1ców urzą;ct:zilo d'emonstra.
cye na rzecz. slmveńskiei szkoły luldlorwej 

O w Tryeście. Wiceprezyid1entowi namiest
nidwa wręc:z1ono odpowiedni memioryat 

Wojcin i Siedlirnowo nie pójdą na koloni· 
zacyę. 

W „Dzienniku1 KuJawskim" była wia
domość, 1że Sied'lfanowo i Wojicin idą na 
sprzedaż. Wia-domość· ta jest nieprawdzi
wą, b-0 wlaściciele powyżej wymienionych 
majątków o sp.rzedażYi wicale 1nie myślą. 

' Rosya kupuje okręty. 
Rzą:d rosyjski zamierza wedlug ,~Mor

. 11i11g Post" kupić za 109 milionów rubli 6 
okrętó:w1 od ChiLii luib: Argentyny. 

Telegramy. 
B er 1 i n. Sejm przy~ł w drugiem 

ie; czytaniu wniosek o utworzenie w Diisse.1· 
az dorfie obwodu nadziemiańskiego. Okręg 

sądu ·ziemiańskiego w Essen należeć bę
ni2 dzie, jak dotąd, do obwodu Haimm. 
li W a s z y n g t o n. Minister Hay O· 

na trzymał wiadomość, iż Szwecya, Norwe
u gia i Mexyk wezmą udział w konie.rencyi 
i' pokojowej w Hadze. 

B r u k s e l a. Proces o znany spa-
u· dek po królowej belgijskiej rozpocznie się 
!i. od nowa dnia 12 grudnia, przed. sądem ape-
v lacyfnym. 
•1 I( o p en h a g a. W schodnioazyatycka 

Y· spółka sprzedała swói największy paro· 
~; wiec „Siam" rządowi rosyjskiemu. 

ei· '!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!~~~lllllllillllll! 

Ciekawe kwiatki 
polityki antypolskiej 

przedstawiono na dorocznym wiecu ·J>O
wiatu1 ltl.IOgileńskiego, odbytym ubiegtc(i 

n niedzieli W1 PakO'ści. 
O· G<ly obra<llowano na.di wrawiami: po-

wiat.o:wemi wyka-zal ks. pratat Wawrzy
la· nial<, iak .się prze.d'stawia w oświetleniu 
.a· Prawdy sprawozdanie .niższych urzędnł· 
I~ ków przesłane na<:zełnemu prezesowi księ. 
· stwa Poznańskliego. 
c Zna1rlą jest rze.c'Z<.\, iż nacz.dny preze~ 
di P. Wal<ilow przestar do najwyższej1 wtarlzy 

kościelnej w r.oku 1903 pismo 1nastę,pująice: 
Poznań, dinitł! 21 paź<l:z. 1993. 

Do NajpirzewielebniejszegO' Arcybis
kupa gnieźnieńsko-poznańskiego Pana dr. 

Stablewskieigo 
WI miejscu. 

Nr. 9028/03 A. 
...... Ponlev.raż każd1y praw10w~e

ei rny chrześcianin raiz po raz w. roku prngnie 
li· Wiysluchiać kazania< w języku -0jczystym, 

zwr'l'cam się nader u111iiżenie db Najprze:w. 
ks. Arcybiskupa o roz'porząd'zenie, by dla 
kat.o!ik&w 1niernieckich w osobno podanych 
lłaraifi.a'Cti odprawiano nabożeństwo W ję
~Yku niemieckim przynajmniej w kw'artał 
1 w glówne święta. 

Naczelny prezes von Wald-Oł\V. 
(W oryginiale): 

P()lsen den 21 Oct(llber 19()3. 
An de:n Erzbiscbof von Gnesen und! 
Poseru tterrn Dr. von Staiblewiski. 

Erzbischofliche. Gnad'en 
No. 9028/03 A. hier. 

. . . . . Da es fur j~d!en gutg[auibig.en 
Christen Be<lurfn~s sein muss, h~n und wie-

der im Jahre eine Predigt in seiner MuHer
sprache zu horen,crsuche ich Eure Erzbi
schOfl'iche Oniaiclen ganz. ergebenst anzuor
dnen, d'ass ftir dia d'eutschen Katholiken der 
'in dier Nachweisung aufgefilhrten Paro
chien wenigstens viertcliarlich c=m11al und 
an den hohen f esttagen je ein Gottesdienst 
in der deutschen Siprachc ahgehal~en 
werde. 

Der Ober-Presid-ent v-011 Waldbw. 
Do parafii w powyższ:em piśmie wy

szczególnionych1 rrależallo także. Mogilno, 
dfa którego naczelny prezes na mocy ode
branych „berychtów" podał liczbę polskiej· 
ludności na 5811, a liczbę niemieckiej lud· 
ności na 630. Susznie ted'y Wladza ko
śc1ielna: zaiżąid'ala od1 proboszcza; <>świadcze
nia, ile kazań niemiecki.eh uważa za polżą
d'ane. W odpowiedzi <loniósl probiuszcz, 
iż przy padaniu. liczby polskiej i niemiec
kiej lu<lności zachodzi wogóte, a szczegó
lmV10 przy podaniu ni1emieckiei lud'n<>ści 
1pomylka i że sprawdzi przy okazyi kolen
dy i spisywaniu obowiązanych <llo Wielka
noanej K1omunii św. jak nali.szczegótowiej 
którzy parafianie zaliczają się do lu'd'rności 
n~emieckiej. 
Otóż rezultat tego jak najszc.zegółowszego 
sprawozdania: Parafia liczyła wogóle 
dusz 5937, z tych wykazaf<> się przynależ· 
nych do narodowości niemieckiej licząc 
Ryczkóiw, Brusz.yńskich, UPbańsikiich, Ku
jajewskich, fryckowskich, i t. p., w ogóle 
48, z których dzieci 16, dorosłych 32. 

Otóż wartość sprawozdanfa. 
Jaką miarą. mierzono, co ·wzjętQ· za 

podstaJwę przy ocendaniu. na110doW10ści, a
że.byi wydobyć 630 niemieckich katolików, 
to dotąd nie wiadomo. Nawet g<llyby 
wszystkich urzęd:ników katolików do 
Niemców doliczono, .gdyby umiejących po 
n'iemiecku· za Niemców uważani(), jeszcze
byi takiej liczby nie wydlabyto. 

Mów:ca dodaje w. końcu, iż wobec ta
kiclii „herichtów," wcale go niie zadiziwi'a 
U1rzędowe pismo prezesa re~.encyi g<lań
S'kiej, z którngo podaje dOislownie netstępny 
ustęp: 

Nach den angestellten :Ermitteloo;ge-n 
ist dr. Rzepnikowski eini ebenS-O eifr'iger 
palnischer Agitator wie der frtiher vorge
schla1gene Propst Wawrzyniak. Die Ber 
stellulI1g dieser Pcrs.Onkhkeit z:um Revi
sor, 1cJ.ler Genossenschaft wiltdie daher in 
gleicher Weise unerwiinscht sein. 

(W tlomacz.eniu: W edlug poczynio
nych dochodz.eń jest <lr. Rzepnikowski ta
kim: g-orliwym agitatorem polskim jak 
przedstawiony poprzecLniOI proboszcz: Wa
wrzyniak Dlai tego ustanowienie tej oiso
by nai rewizora spółki jest tak samo nie
pażąd'anem.) 

Chodzi w powyiższem o to, że dla spó
lek zambkt()IW1Y'ch nie należących do Zwią
zku Sp61'ek Zambkowych sądl mianuje re
wizora pO wysłuchaniu jednak wyższej 
wlad'zy administracyjnej, która się pawin-
11)()1 oświa<l'czyć o osobie proponowanego 
rewizora, oczywiśoie co do jeigo zdolności 
facłrowrych, nie zaś pogląid~w1 poli1ycz
nych. 

Inną ·charakterystyczną sprnwę przed'
stawil na zebrani111 p. Jankowski, radny 
miejski z Mogilna. 

Bunniistrz nie pozW10łil p. Jankowskie
mu prze<ll wyborami do rady miejskiej od
pisać sobie listy wY'borców wylożonej 

przed wyborami. 
Odbyte wyioory; wypa<lly na k0irzyść 

niemców. 
W cza:Siie wyborów zauwaiżionio jedna-

kowoż, że z niemieckiej. strony, gtosow~li 
tacy którzy nie mieli prawa gtosowama, 
poni~waiż placm ml!lie\t jak 4 mr. dochodo
wego pacfatku . 

z przycz'Y'nY tego zalożyfo naturalnie 

kilku obywateli protest do m1agistratu·. Ma
gistrat protest odrZLicir nai zasadzde, że 
protest powinie.n byl być zatożony '\V1 cza
sie wylożenia listy wyborczej tj. najpóź
niej 30 lipca. Na te wywQdy magistratu 
większość radnych się jednakowoż nie 
z.golCl.izila i protest został przyijęty, i to na 
mocy te.go, że nie można bylo prędzej, tj. 
w przepisanym czasie, przedw liście wy
borczej protestować, ponieważ p. bur
mistrz: nie dozwiQJH listy wypisać, dla cze
go też nie można było się cLowied1zieć, cz.y 
ktoś 1nieprawnie w listę był zapisany. 

P. Jankowskr stawił więc w:ni()sek, 
ażeby obrać osobną komisyę i sprawdzić 
o ile kto został nieprawnie w listę z.ap ;1sa~ 
ny„ na co się raidni jednoglośnie zgodzili. 

Do komisyi zostali wybranń1 pp. L. Le
win, Drucker i S. Jainkowski, którzy też 
na. drugi dzieli 3-go listopada w1 3 spra°\\'
dzenie:m listy się zajęli, i wykaizaro s.ię , że 
14 osólb płacili tylko 2,40 m.r. a 3 osoby by
lY zaipi·sane, które rokw w mieście jeszcze 
nie byty zamieszlka.le, a zatem nie były u
prawnione dio glosowania. Ze te 17 osób 
tylko sami nie:m~y byli, mógll byil ktoś 
przypuszczać, że to umyślnie się stalo, a
żeby nas zwyciężyć. 

Gdyby bowiem tych 17 głosów nie 
byłe> zapisanych, Polacy mieliby większość 
w III klasie i byliby swoich przeprowa
dzili. 

Magistrat zaJożyt proteist ·prz,eciw1 u
chwale rady mieiskiei do By<l1g'°szczy, 
skąd nadeszła odpowiedź niekorzyistna. 

Teraz sprawa stanęla przed tak zwa
nynTll „Oberverwaltungsgericht" w Berli
nie. 

Ks. prałat Wawrzryniak zaznaczyl, że 
magistrat piozw.alal istotnie tylko przeglą
dać w: liście wyborczej nazwiskaiwlasne, 
zakrywając pQtwyiżej i poniżej znali!duiące 
się naz.wiskai papierem lub bibu~ą. Wooec 
zaiś takie.go poistępowanfa, jak je. przedsta
wił p. Jankowski ohywatełe Polacy w: Mo
gHnie postanowili nie brać udziału w świe
żo wypiisanychl wyborach! do rady miej
sikieli - i to w celu, aby si~ świat d1owie
dzial, w jaki sposób „robią/' się wybory do 
rnd}yi miejskiej w Mogilnie. 

P. JankOłWski Poruszył jeszcze sprnwę 
nazwisk pol~ich. Z okazY,u urodzeni~ có
rec·zlki ·chcial urzędnik stanu cywilnego, 
a1byi p. J. zapisar na~wisko jeg1oi żonYi (jako 
z domu) nie Krobska łecz. Krobski. P. J. 
dokumentw n.ie podpisał, ai wobec mandatu 
karnego remonstJ'lOIWal, metrykami wyih 
zal slusz.ność sweigo twierdzenia, r wy
dział obwlOdowy przyznal mu ipstatecznie 
racyę. Stąd p. J. upomina obecnych, aby 
ruiie ustępowali waboc uroszczeń urzędni
k6iwstanu cywilnego. 

WynJika z powyższego, że obywatele 
mogilińscy umieją praw swych dochodzić; 
pochwalić jednakowoż żadną m'.iarą nie 
możemy wstrzymania się od świeżo roz. 
pisanych wyborów do rady gminn.ef. Bo
wiem wykonywanie obowiązk6Wl obywa
telskich choćby bez poiąd!anego skutku, 
zawsze <llodatnio dzi1ała na sz.ersze war
stwy lud'ui, natomiast niebranie udziału w 
wy.borach ~est tutaj zupelnie bezce~eii:1, 
bowiem świat o bezprawiach! w Mogilme 
móglbyi się i tak dowiedzieć, a b~zc.zY'11-
111ość studzi tylko zapal w1 ludności 1 tak 
już bairdzo skłonnej do zoOOiętnie.nia. 

Polacy na obczyźnie. 

Głos Po I ki. 
Ii) a m bor n. Szanov.-ifla Redakcyo ! 

Proszę o umieszczenie tych paru sl&WI w 
lamach „Wiarusa P<>lskiegD". Pisze z po
w1oow ostatniego wieca w Altenessen. Przy 

bylam z daleka, ażeby ·o naszej doli wspól
nie radzić. Tamże zabrałam te-.l. gk>s w 
sprawie wycho-wania dzieci, w: foki to spa
sób można dzieci na obczyźnie wychować 
na: dobrych Polaków i katolików. Jak wc
s~lam na.o mównicę i zaczęlam mówić, to 
mcktórzy z rodaków mi zaczęli przeczyć 
ze środka sali i to nmie spic>w·odowal-0, że 
nie nroglam wszystkiego, oo mialam za
miar, wypowiedzieć. Jeżeli oo nie do
brze wymówiłam, to mógt mnie ów rn
dak: skrytyfooi\Vlać, a nie ze środka sali mi 
grozić , bo ja sama wiem, co mi '\.\"IO!lno mó
wić, a co nie, i co ws:pomnialam o księ
iach germanizatorach jest pra,wdą. Tego 
z Rodaków nikt nic może zaprzeczyć. 

Kochani Rodacy! Ponieważ. czytam 
,.Wiarusa Polskiego" od jego samego za
lmenia, tom się też duż.o nauczyła z niego 
i wiem oo można mówić na wiecu, a co 
nie. Zarazem prosz·ę, ażeby ued'en drugiemu 
.nie przes.zkadzal w mowie, bo to się bar
dzo nie dobrze mówa1, Rodacy! lubię na 
takich wie·cach być i proszę, alż.eby R~·da
cz'ki powinny się zebrać licznie i karL;da 
ce się odbywają. Na taki wiec to Roida
azki p.owirnny się zebrać licznie kalżda 
sW10jel zd!ainio wypowiedzieć. Niech ha
slem naszem będzie: Wychowujmy dzie
ci nasze na gorliwych! Polaków i katoli
ków, pracwimy v.-1spólnie z naszymi mę
żami, braćmi i oi1cami dla lepszej prz1ysz?o
ści naszej. nieszczęśliwej Polski. 

Pozdrawiam Szanowną Rećakcy~ i 
wszystkie Roda1czki oraz wszys~kich czy
tel1niikówi ,,Wiarusa· Polskiego". 

Józefa Borka. 
(Nie przy.puszczamy, aby ktoś na pra

wdę chciał byl przeczyć Szan. Korespon
dentce, sądzimy raczej, że cafa sprawa 
na nieporozumieniu polega. Red.) 

Odpowiedź 

p. dr. Witoldowej Skarżyńskiej, 
na uwagi robotnika p. St. f rancuzika z 

Herne. 

Szanowna Re<l'akcyo ! 
Na uwagi nad referatem moim z wfoca 

kobiet w nr. 262 „Wi'1'.rusa Polsikiego" u
mieszczone, dziś odpowiadam dopiero, 
1wyrażając uznanie moiel dla 1srusznyieh pod 
n[iejedny.111 -względem twfordzeń robotnika 
p. Stanislawa frnncuzika. Przed'ewtszy„ 
jednak zaznaczyć muszę, że szanownyi 
francuizjk niedlostatecz:nie wbie uprzyto
mnia trudności wielkie, jakie mai ·chlebo
d1awca, by wszystkim sprostać potrzebom 
i wszystkich zadowoLnić, i wszystkiemu 
zaJd.ość uczynić. Im większa majętność, 
tern trudnii1ej wszystkie Wizgiędy pogx:idizić. 
Ulepszenia rw ogóle w:szel1de na wsi robić 
można powioli. Tak i co do mieszkań. 

11\eż to wfaścicieli, którzy ()ddziedzi
czyli maj~tek w stanie lichym, budynki 
walące się, to i chałupy na wsi stare, chle„ 
wów nie ma, czyż on może od razu wsze! ... 
kfm wyma:gainiom ludzi sprostać chocby i 
bogaty byl? Trzeba nieraz podpierać, la
tać i naprawiać aż się inQl\\"e mieszkania 
postawi, naigfów111ielisze, aby one były wi
dne. i cieple. Podlóg rzeczywistych t. j, 
z d'rzewa nasi 'k-0mornicy tu w calei okoli
cy nie mają, gdyż bylyby zbyt nietrwale, 
zważywszy, że tutaj takich sklepÓW Judzie 
niemają jak W: Westfalii. Tutaj dawany 
bywa aistrych, w izbie, w której k<Ybieta 
pierze. gotuje i wszelkie cz.ynną-ści spra. 
WOW'aĆ może SWOOOdniie. 

W ogóle zarzut, któryby można tutai
szym mieszkaniom zrobić jest, że są tbyt 
ciasne, ale, aby 2 rodziny w jednej izbie 
mieszkaty, o czem szanowny francuzik 
wspomina, o tern tu nie wiemy. 



Cd do zajść przykrych w dobrach J'. 
Z., trudno sąd v.rydać sprawiedliwy, nie 
przesłuchawszy obydwóch stron. Pizy
znaję, że nielitośchvie się z ludźmi ()bcho
dził rządca I(., ale czyż można pana za t() 
bezwzględnie potępiać? Tak samo i wy
robnik mógł poprzc<lnio zawinić względem 
rzą·d:cy przez hardość lub pijaństwo, a kQ
bieta, która przyszla po fum1ankę, rr..10igla 
być naparta i krzytkliwa ... taki lament fko„ 
biecy może nieraz rządzcę do raz.paczy 
doprowadzić!... 

Przykmści· są wszędzie tak tutaj, tl.ak 
i na obczyźnie, dlatego twieJ'ldzę, że nieiraz 
lep.sza perka z s.olą tutaj, niż. z masłem \V 

stronach -dalekich! Chleba piodostatkicm 
·wszędzie Bogu dzięki, a szanowny Fran
cuzik pisze, jakoby go ludowi brakło; sta
nowczo odrzucić muszę ten zarzut; chleb 
jest, bo zarobek jest, a nawet zdwoj<Jrny, a 
wyptatai regularna. 

Prawda, że kobiety wiejskie obciążo
·ne pracą, ale nie do tego stop-nia. jak l\/)rc
·spondent to przeidistawia. Do d:oju rzadk-0 
używają kobiet, a jeźli to czynią, to godzi
·ny powinny byić tak rozłio·żone, aby mo•gly 
sprostać ·obowiązkom swym c:Lomowym. 
Ch•oć 1kobiety nasze spracow2.1ne, przy za
mitorwaniu, czas 'Znalazlyby z. pew;nością, 
byr dbjrzeć o.gródka, dop-0magając sobie w 
tern starszemi dziećmi. R.1oztropine d'z iew
czątk<Jr w 11-12 roku v.1ielkąi juz jest mat
ce pomocą. Czliowiek zdrowszy i' leP'SZY 
.i szczęśliw;szy w czysto utrzymanem mie- · 
szkaniu. Mmviąc w moim <J<l'czycie wie
cowym o altankach i ogr6dikach, rzucitam 
tyLko myśl tę, którą bym chętnie tu na wsi 
w rzeczyw:istość wprowadzić chciała, a z 
ra:dością w~idziałabym rodziny w niedziele 
i· świętai (a świąt mamy tutaj d:ostatecz.nie) 
gwma1ctz.ą;ce się po pracy tyg<l1d'ni10iwei w 
ogró<lkrn w 1fasnym ... 

Oo do moratności. to nie ma porówna
nia o ile w'ięceu są naraiżone: dziewczęta na 
utratę jełj tam, nri:ż tutaj. Wracają w kape
Ju.szach1, cza:sami z zegarkami, ale o po
sagu tym leptiej nie wspominać. Pra-\v1da, 

:że: i tutaj je'St zte. o:no' \\r.kra<la się w.szęd:zie, 
gdzie są ludzie, i g1dzie dążn<Jści niadlepsze 
jesz.cze się ono tam dostanie, lecz r6żniica, 
złemu uled'z, a. po zgubę. swą jechać! Na
sze kazania, rnasze :naiboiżeństwa, częsta 
spowiedź, oto środki, które nais tutaj o<l 
złe'gn strzegą. 

Niestety przyzna,ć trzeba, że złe pr7Y
klaidy z góry są .ct1awane; ale na to odpo
wiedzieć muiszę, że 'karty i życiie naidl stan, 
są, zguibą 1nietyłko szfachcica, ale i mie
sziez.anina, a 'kaiżdy stan ma S''vVl()ie przywa
ry. Wielkie braki' w odrod'zeniui się we'
wnętrznem kraju naszego powoli tylko 
mogą być zapetnione, lie'cz. pornimo nich, 
prz.ebi'ja ta dążność dobra, by .ludowii) na
szemu lepszą stwnrzyić do.lę, tak, aby u 
nas pozostawat, tu żyl, pracowal, 'Zarabiał, 

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rodziewiciównej. 

(Ciąg dalszy.) 
Tu m.ala rączką· dlotknęta 'go; dzie

;cko stało g1otowe oo drogi. 
- Zostau1iesz, mała - rzekł. - Ty się 

mie znasz na mll'zyce i na wdlziękach na
c:zeinikowej. 

, .W.a.hala: się jeszicze. 
.--- No d()łbranoc ! Żabba1 zostaje, nikt 

<Ci krzyw1cfy nie zrobi! 
- A ty wrćdsz· ? - spyta.fa, g-d'y SiG 

piochyłi·t do niej. 
~ Wrócę, wrócę! 
-- Chodźmy! - napędzar Grocholski 
naczel'nik-0wai czeka nas niecierptiiwie. 
- Bardzo to pochlehne id.fa męża! -

zauważyr łliercnim r rzępoląc. ku uciesze 
calej wsi. 

I fak minęło kilka tyg-0d'ni. Rzeka, 
·napsociwszy co· niemiara, wrócit.a pokor-
11ie w i ,<fawne koryt-0. Grono foży111ietów 
1kiończylo spiesznie r.oboty. 

Hieronim, który \VI ·swe} dobrnci (}d'
rabiar za niego naukową paflszcz.yz:nę, mru 
gar bardzo znarcząco w stronę IJO\Yia1ż.ne.go 
zwierzchnika, gcLy ten patrzył ~dzieindziej. 
Ruch nie byt pochlebny dla \Vi.~ku i unę
·du męża pięknej paTii. 

Zaibba jeden tylko nie okazywa.t zmia~ 
ll'J.JY usposobienia na myśl o Petersbur.g-Lt. 

Dziecko wciąiż bylo z nimi. Darernne 
'były pos~ukiwania· i mzsylane wi-eści. Nikt 
się po zgubę nie zgłaszal. Przyjaciele 

:po naradzie postaJ1i0wili Ją zaibrać z. SiO/bq. 
· Pecwneigo wieczora w biu rz·e naicze!

-~nika Hieronim z Grocholskim wypta~aff 
. -robotnikćłwi od pom.iaTu, gdy jeden czwat 
si~ zntienacka: , . . „ .;. ;„ ~ :,.'\ · .. 

tu, a nie na obczyźnie, Bogn i ojczyźnie 
sluż.yt! 

Proszę , Szainowna. 'Redakcyę, o umie
szczenie mego listu w lamach pisma swe
go i proszę przyjąć wyrazy mego szcze
rego sza-cunku 

Anna Skarżyńska. 
Sprawie d. 21. 11. 04. 

p. Starem Bojanowie (Alt-Boyen). 
(Z uznaniem zaznaczyć winniśmy, że 

sl-0\va pani dr. Skarżyńskiej są podykto
wane gtęboką rniklścią ludu naszego i 
troską o 'jak najlepszą je:go przyszłość. 
Pragnęlibyśmy, aby wszystkie obywatelki 
nasze w Polsce podobne mialy pogląidy, a 
niezfUwodnie wnet zmnicjszylnby się wY
c.hodźtwo ludu, polskiego na obczyznę. Je
żeli zachodzi iedna:ko·woż pewna różnica 
pomięd'zy poglądami pani dr. Skarżyńskiej 
a robotnika p. Francuzika, ·który zresztą 
wypowiedział poglądy ogółu rnbotnilków 
polskich na obczyźnie, to pochiodlzi ()na 
ztąd, że robotni* tutejszy prnewy.ższa ro
botnika w P:olsce wyrobieniem swem p.od' 
wziględ'ern SP'Otccznym i politycznym, ai da 
Jej, że: robotnicy tutejsi stósunki VI kraju 
()pisują tak, jak one byly, gdy '()puszczali 
Polskę, czasemi przed kilknma: lu1b kilkuna
storrna laty:. Może być, że stosunki te tu 
i -0wd'zii1e zmienily się na lep'Sze, chcdaż 
jesz.cze. piod niej~idnym wz1g łęd'em daleko 
do t eigo, byi ogól stanu robo tniczego byl 
zadowolony. Red.) 

Z wojny rosyjsko-japońskiej, 
Telegram tQistatni jenerala Stoessela 

do ·ca.ra o szturmach japońskich na Port 
Artura opiewa: 

1 estem szczęśliwy. iż mogę donieść 
W. C. Mości, że wszystkie ataki japof1-
skie iod' 25 paźd'ziernika dn 2 listopiardla zo
staly przez. na1sz:e waleczne wojska odpar
te. Naigwaltowniejsz.y atak byt ·dnia 30 
października, ale dzięki zachowaniu się na
szei rezerwy, kłtóra po.s·zfa <l10 ataku na 
bagnety i naszych strzelców ochotniczy.eh 
1l1ieprzyjaieiel zostal na wszystkich punk
tach ()dparty. Japończy,cy tego samego 
dnia nie ponowili ataku. Na po1bojo1vviS1lrn 
pozo.stafa wielka licz.ba nieprochowanych 
·z:witi0k. Następnego dnfa1 Japo11czycy po
nmvili atak o godz. 4 po poliu<l'niu i o 9 
wiecrorem, ale z.01stali ponimvnie ()!{}'.parci. 
Porucznik sztabu generalnego Jol1szin 710-

stal 'Ciężko ranilQ1ny i stracił rękę i nogę. 
Duch wśróld1 wio.jska wyborny. W wialce 
cdznaczyJ.o się bardzo wielu, a szczegó!'
'11ie .geneirar Kondratowicz. 

Generar Stoeissel telegrafo·vV!al w dal
szym 'Ciągu: Ostrneliwanie wewnętrz.ne 
twierdz i portów: trwai bez przerwy dalej. 
Po odpar:ciu wszystkichJ nader .g,waltmv
ny.ch ataków nieprzyjacielskich, oslabin
·ny wśród \VlO]ska ·duch podniósł się. Strn-

- Pan ()biecywal dlziesięćl rubli z.a 
-01dlnalezieni.e rotlziców tej malej oo. siad'uje 
nai prGgtt 1chaty, gd'zie pan miesz:ka.1? 

Aoo, to i -cóż? ~ zagardnąl flie-
mnim. 

Daljcie tdz i esię.ć rubli, panie; ja 
wiem. 

Czyjaiż ona? 
- Szynkarza w. Wierzbówce. Pytał 

się, r()I nic:i. 
- Nie klami~sz. ? - rzekl stu-dent. ·do

bywając asY1gnatę. - Daleko to, ztąd? 
- Bogiem się klnę! Zresztą pa111 się 

przetlmna, Wierzbówka o dfziesięć mil pod 
miastem. Cerki·ew tam wielka, a sz,yn
karn rudy. W ainia l(ruńc6w się nazywa. 

Iiiemnim rzucil pieniądze i wypadł 
na ulicę. Nie chcial wyznać, że mu żal 
byto dziecka, więc zlościq. żal ]J-Oik:ryw.aL 

Zastat ją, jak zwykle, na progu, smę
tnie wygląJdającą jego powrotu. i1 napadf 
z :góry, pod'niecając się krzykiem: 

- Ah ! ty maly kłamco! Mówilaś, 
iżeś sierota, a -0rciec cię szuka! Wykier-0-
walaś mnie na: cygana, ·CZY lud!ożeflcę ! 
Fowiedzą , ·że idlzieci przywłaszczam! Nie 
byłabyś. k-0bietą,; ledwie ci zęby wyrosły, 
już zmyślasz i wdlajesz ! Poczekaj, -0!dwi-0-
zę dę dlo rodziców i poproszę. a·by ci 
wtsypali ku,pę róze·g na pam!ątkę! .P>0cze
kaj ! Nauczę cię katechizmu! 

Rodzina gospodarza, zwabio na ·krzy
lldem, wylegla .ctlosie11i1• ttier-0nirn, sapiąc 
z gniewu, czy przykrości , pDwtórzyl pra
wdę. 

Dziecko PO\vstafo nieme, z zuchwa
łym błyskiem -0-czth N'.e broniła się i nie 
plakafa. 

- Dajcie mi 'juitrQ koni, gospodarzu 
·_._ rzekł .student - odwi<Yzę 1ą szynkarz.o
wi. Chodź. mala . 

Obełrzał się. Nie bylo fe'!. Jak wąż 

ty Japończyków są bardzo wielkie. Oce
niiai(\ je n-a 7.000 do 10.000 ludzi. 

Kupujmy, co tylko możemy, u poł

akłch kupców I przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodniclt Warmii i Mazur. 

W Kowalewie na sali p. Mańkow;skic
ga miar się ()1dbyć w niedzielę dnia 20 b. 
m. zarpowiedziany przez. Towarzystwo 
wyborcze na: ckręg tDruńsko-chel'rnińsko
wąbrz.ezki wiec polski. 

Zehraloi się z Kowalewa i z okolicy 
dużo ()byWatelstwa, aTiśd zaledwie zebra
nie na krótko po 12 gcdz.inie w pol'uid.lnie 
zagajone zostalo, prZ'cstąpil próg sali ko
misarz poLcyjny Weigt w otoczeniw żan
darma. i piolicyainta i zebranie za1kazal. 
Roz.goryczenie byto wie~kie głównie z te
go powodu, że komi•sarz wcale powodu za
kazur wie:ca nie podat 

Drugi za to wiec we Wąbrzeźnie , 
zwołanyi w1 tym, samym dniu' na 4 godzinę 
p101 połudlniu na sa li p. MakicYwski.egQ mial 
prziebieg bardzr0 podniosty. Przcmawial 
glównie posel Brnjski, a następnie p. Ci
choc.k~ i ks. prob. Sobiecki, który <lizięko
\v;a'1'. wr imienin zebranych piastowi Brei
skiemtr. podn.osz.ąc, że gidyby· w okręgu 
miały nastąpić ponowne wybory, wszyscy 
niiewątpliwie jak jed'en mąż oddadzą. swe 
glosy Olbecnemu p.oslowi, który tak go1rli
wie i wymowrnie ich reprezen:towat, n~ oo 
zebrani ze zapalcm się z.godzili. 

Dail'e-j z.albieralr jeszcz.e ·gl·ns ks. prob. 
Wilkan~ i ks. pralat Pofomski. 

Skórcz. t W czwartek, dnia 17-go b. 
m., zmarl pro długich cierpieniach w Skór
czui emerytowany pmb-0szcz, ks. Jan K)e
wert, k3!pfan jubilat, W1 niemal skofrczo
nym 77 r·oku życia a w 51 rokU! kaptań
stwa. 

Warmińsłrn dy ecezya. 17-go b. m. 
otrzymali instytu·cyę kanoniczną: ks. ka
pelan Hugon Giinther na probostwo w 
Mtihlhausen , ks. komendarz Jóizef Nad1ollny 
na probostwo w: Robkojach i ks. rk:iomen
<lairz Antoni Krause na probostwo w. Legi
nach. 

Pry'Clłąd. 13-go b. m. obchod~ono1 tu 
550-tą rocznicę zał'O:żenia miasta. 

Nowy Tucblin. Tuchline:k (Neu Tuch
lin) roz.p.arcel-0\v::mo· pomiędzy samych Po
laków. Miejscmv10ść ta obejmuje 1400 
mórg ziemi z budynkami. Przewla'szcze
nie nastąpi to 15-go, list.opada.. Tuchl1:1I1ek 
iest pół ·godziny {)U Sierakowic oclda}ony. 
Przedi 20 la.ty by Tu1ehlinek w ręku: pul
skiem a w ostatnich: 20 Jatach \V ręku nie
mieckoi-luterskiem. Teraz zno\VlU' prze
sz:edr w1 ręce po.lskie. 

Chełmn-0. Koszary strzelców, które 

wyśliznęła się z pośród' otaczajjących i 
znikla. 

- Póidzic i ut·o·pi się! - rrngnęła 
myśl chkJ~)c a. - WiUd zjed1z.ą ! - popra
wil się natychmiast. 

- Mara! - 'krzyknął, wychad!ząc z 
rchaty - chodź tu zaraz. 

Żadnej o<lpowie:d'zi. Zbieg wypol\Vie
dzi.a!l1 posfuszef1.stw10', umknąt , przepa'(H w 
cieniach oocy. 

- SwiaUa ! - zakomenderowat stu
.ct·ent - cho·dimy szukać. 

Synowie gospodarza sk·oczyli za nim, 
wrz.eszczą:c. jak na w ilczej obhwie. Raz
biegli się na: wsze strony. Pót wsi, z't
alarmowane j ·wrzawa, p;ndążyto za nimi. 
La:tairnia łiiernnima migała to tu, to tam 
na przetlz.ie. On p:erwsz.y da.strzeg~ .dro
bny. ruchomy przed'miot, ~oczący się , Jak 
pifka , w stronę lasu, i diogni3ł kilk'll' su
s.ami. 

- A, tu ś m i, ptaszku! - zawolat zdy
szany, rznca.Jąc latarniQ i chwytając ią za . 
ramię. 

Szarpnęła' s:Q. zg rzy taią-c ·zęb3mi. 

Chciala zi,g iną6 z h·onorem, wy.znal tOl w 
tcłuclm -chłopi e c . 

Pioda1rla mu kurt!cę , podrnpala twarz, 
u:gryzla w ram=ę; w garści u 1dzikiego d'zie
ckai zastal pęk jego jasnej czupryny. Bo
·k()1J1al ją w reszci::: ·i· niosąc, zawrócił- do 
wsi, na\v1ofując towarzyszów wyprawy. 

Już sie ni c tulila' d o. nic1go , jak wtedy, 
gdy ją nióst z powodzi. Teraz oparb mu 
obie pięśd o piersi, odpychając od sie

bie prześiadmvcę . Oczy jej się pałily ł 
jak fos.for. 

Tak ·weszli dio afkicrza, gdzfo ich pa-
\Vital Żabba zdurn iałem spojrzenrem. 

- Patrz, com sobie zrobil ! - śmfał , 
sięi Hieronim, ocierając krew. z twarzy t 
wskazując l)Oszarpaną odzierl„ 

ostatni pożar bardzo uszkodził, będą {)dno. r; 
wi<>ne. l(oszta tego odnowienia \vyOOs:ć ~ 
·będą 22.000 m. Dopóki restauracya doku. g 
naną, nie zastanie, ulokowani będą, strzele,. ś 
Po prywatnych kwaterach. W przyszl}I~ <i 
roku ma być nadbud•owane piętro. Ogól. 
ne straty, jakie pożar ten spowodował, Q. n 
blkzają na pół miliona marek. d 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Zbytek gorliwości ze strony poiicyl. K 

Policya pruska tak się ugani:·a za laurami ua ,, 
pofu .antyP10lskiem, że nieraz postępowanie 
jej pobuc!Za: oo śmiechu. Jeden z taJdch 
śmieszmych popisów miał miejsce w SC!bo. r 
tę po południu na gnieźnieńskim dworcu c 
kolejowym. Ziarwil się tam jakiś wiarus\\' 
koiuch1UJ 1~ typr0wym kapełus.zyku niemie. 
·ckiego filistra. Obecn()ŚĆ jego nikomu nie \' 
pcidpadata, ale oko piolicyantai ·odikryto, że z 
pod/ kożuchem owego wiarnisa kryje s ię u 
niebezpieczeństwo dla paf1stwa pruskiego f 
i to w, postaci cZ'arnych sznurków, które. k 
mi szamerowane byto zielone ubranie t 
wspom1nilanego jeg()mo.śda. Zanotmva! 
więc so bie jc1gio: nazw isko nacl:mieniaiąc, że 
.ubra:nie takie wyglląd'a na mundur, ale 
„eine: deutsche Uniform ist <lias ni.cht". 

J akkolwie:k postępowanie takie k s! 
wprost śmiesme. powinny jednak- organa 

p.olky1inc (}trzymać instrnkcy~, aiżeby 
wskutek ·zbytku a:ntypolskiE(J, gm~!1wo•ści nie 
molestowały spokojnych ludzi, którzy <Jj- z 
·czyzny: niemieckiej wcale: rujn-0wać nic 
myślą. 

Gennaniizacya sic.rót polskich. W 
sprawoZ:daniu z rady miejskiej w Boznaniu < 
po1~u~zyl pan radnYl K:użaj między innemi 
sprawę germanizacyi polskich siterót miei
skich. W nawiązaniu d:o tej rzeczywist.o. 
ści pisze korespondent „Dzien. Piozn.", i ż 
takiemu1 sa·memu fos.owi ule1gają też polskie 1 

sieroty z innych miast um:1eszcz,:me z. pole. 
cenia stamstwa w z.akla.dz;'.ie w1 Szubinie 
ltibl umieszczane li tylko w niemiecKich ro
rdzinach we wsiach przewatż:nie iuż'. nie. , 
mieckich powiatóiw: wsicho·wskie.g·o ,l>aibi· 1 
nroiskiego, międzyrzeckiego, skwierzyt'1-
·slcicgo. 

Liczba właściwych sierót jest 111.mjej , 
więcej stalą i wynosi z całego Księstw·..t · 
podtwg przypuszczalnego. obliczenia okolo 
500 d'zied polskich, które germanizują się 1 

zupetnie i zasila:ją zastępy niemczyzny. 
Możnaby je przecież wszystkie naszemu I 
spo.f eczeflstwu: i religii zachować, gdyby 
się nasze polskie beztlzietne malżeństwa 
zmitowały nad' temi sierotkami, przY,imuiąc 
za darmo choć jedno z: nich na wyclrow~· , 
.n[e. Byłaby z tego im samym niejedna 
polciecha, a przod Bogiem zasługa! 

Wieś ryc~ł"ską Jeżewo pod Labiszy. 
nem. obszam okolo 3000 mórg, sprz:edał 
p. łfortz, oficer pozasłużbowy, fiskU'st1wi 
za 630 tysięcy marek wytącz.nie in'W'enta-

W&Cm uas:: 

- Ksantypa,! - rzekt Litwin po.wa· 
żnie. 

"\V i ęz:i..e1·1 skrył się w na}ciemq1ie'.iszJ 
kąt izd:eb'ki i <:lyszal. 

- A - to żmija! Lcdwiem dal radę! 
No, teraz noc calą trzeba wartować, bO 
tylko czeikai sposo!lmości, żeby znóW1 dra· 
pnąć. To iednak rozczulające przywiąza· 
nie <lo m<lziców ! 

- Do.brze , żem ja. nikogo z. wody nk 
uratował - z.a<le.cyidowa1 Za.bb.a. - Kre\Y 
ci płynie. z· twarzy . 

_. A płynie! Pazury, jak u kdta! 
Tfu , 001 to ziośd w tem mi·z.ernem ciele. 
I ·gdzie s:ę to: mieści? Chceszi jeś·ć, mata? 

Milczenie. Za·irzar do niej. Siedxiafa 
zwinięta· w ktębek, niepomswn.a. 

- Uważa} rna nią, J ózik, nim się pv- I 
silę i wrócę od naczelnika. , 

- Uhm! Te dzieci, to skaranie B:l· · 
że! P-0.trzebny d byt ten kto pot? Trz~ba 
bylo cid:d'ać p•olicyi ! Zawsze sobie tMiPY'· 
tasz bired'y przez. t{) amatorstwo baclHJ· 
rów. Ciekawym, ile ich mieć będzi e.SZ 1 
iak się .()I.żenisz? 

Tuzin , brncisz'ku ! ani je<ln~go 
mniej! TD moje '()Statnie slowo ! Byiwai 
zd:rów! 

Chłopiec wybiegł z iZ'by nuqc weso
lą jakąś ZJwrotkę. 

Żcubba mmczat nie chętnie. I jemu źal 
byto: cl'ziecka, przy.wykt dlo niego, wolałbY 
nie mLeć wcale, niż tracić. To teiż gdetaf 
z.a\\~zięcie na nie,obe.cnego koleg~: 

- Zawsze 'ta-k z nim, a wszystko· i 
gorączkH Teraiz pilnuj- te·g-o biedactW9· 
Nie stodko jej być musi w rd'Omu, kie<f!Y sic 
tak broni! 

Zd;ją,f okulary, poszedl do niej w nt. 
( CJąg dalszy nastąpi). 



rza żywego i martwego, mającego warto
~i 160,000 marek. P. ttoltz, o którym o
~ólnie mówią, że na sprzetlaiży J cżewa 
świetny zrobH interes, bierze Jeżewo na
-Oal w dzierżawę. 

Germanizacya nazw polskich. Zmienia 
, o. ~:o na~wy wsi Borowa;, w po:wiecie iehD-

dzieck1m na „Wallcl.tal , ttel:tod!orowa w 
tYm samym: P_OWiecie_ n~ „ttelld{)lń", J?.z7,
f<>Wa w tymze pow1ec1e na „Karlshoh , 

cyi, Ku:stodyi w powieicie gnieźnieńskim na 
Ta.nnenhof". 

" Komisya kolonizacyjna kupiła od 
seelischa piękne dobra rycerslkie Dzie-

i ua 
łnie 
cich . rz.aino w powiecie mogileńskim, a należą-
>iO<J. S ce dawniej do p. krzydlewskiego. 
rrcu śmiertelny wypadek. W sobotę po 
s \\' 
. poJudniu 20-let~i robotnik Banaszak z Gló_ -

nte. t I W ł k ,vnY ciągną1 u 1cą, r<Jc1aws ą ręczny wo-
nie rlek. W tej samej chwiilwjechal z. bocznej 

I że /J 

się ulicy wóz dęża.rowy i naie·chat na wózek 
ego Banaszaka, skutkiem czego dysz!el w~z
. ka taik go silnie uderz.yt wi tulów, że me
~~~; barak pia<l'l bez. zmysłów na ziemię. Prze
wat wiezi<H10 go dlo lazaretu, gdzie, nie c:ct'zy-

skawszy przytomnośd, zmarł. , że 
ale Ze ślązka czyli Starej Polski. 

kst Głogówek. Na ostaitnicm piosiedizeniu 
ana ra<l'Y miejskiej uchwalono zacią1g1nięcic po
eby życzki wysok<>'ści 45 ,OOO marek na budlowi; 
nie g.az{)lv.~ni. Pożyczka jest 3~ procentowa 
oj. z Ili % amortyzcucyi. 
nie W Nysiie znaleziono tr-oie. d:z.ieci (od' 2 

do 6 lait) zaczadzonych. Rndzf.ce mu1sz'l 
W pra;oować po 'Za domem; 13-letnia córka 

:miu opiekuje, się diziećmi, o He nie chodz1i· do 
;;mi szkoły. Dzieci udusiJy. się we wtorek 
iej. pned p-oluidniem, gd'y: dziewczę byto w 
;t.v. szkole. Straszny los! 
, iż Takie same .niesz:częśde zdarzyfo. się 
;kie W' Scharfcnort na Dolnym Slązku. 
)Je. Zmiany w duchowieństwie. Przesie
nie dleni lub ustanowieni: ks. kap. Józef Kulig 
łiO· [ z Ologówka do Ol'iwic; wikaryusz pa-
l-ie- wiatowy ks. Jan Cygan ·z: Bytomia jaiko ad
t1bi- miruiistr.ator dlQ Sc'hollenda.rf-Ostmwiny; 
yi1- ks. kap. Jan Peschka z Król. ttuty 'iako a:d-

ministratnr do Rychtaru; ks. prob. Mkhal 
1iej Przywara w l(siąż. Nowejwsi aktuaryu 
WJ sz.em drculi na Q'kręg sycowski; wikaryusz 
olo powiat01Wy ks. Brunon Se:id:el w Swibuisie 
się (Schwiebens) administratorem tamże; ks. 
ny. kap. Józef l(ui1g w Belkw admin. w Laso
mu I wicach; ks. pro?. Ja.n Mo-diler w. <?ppel:vitz 
·by · aktuiaryuszem c1 rcuh nai okręg św1hu:sk1. 
wa 1 W Mysłowicach albo w Wro'Cfawiu 
iąc ma być ustanowiony niedlugo austryacki 
va· konsul, którYby się opiekowar .wychodź
lna cami bądtź to tym.i, którzy do Ameryiki wy-

1eżd2ają, bądlź tymi, którzy udają si~ na 
~Y· r-0hotę. do Niemiec. . . . 
fal Sejm ga·licyjski taik u.chwahI w piątek. 
l\Vi: Rzą<li wiedefliski ma się o to postarać w 
ta- Berlinie, aby rząd niemiecki na konsula siG 
~ ·zgo<l.ził. 

Poni~walż zastępca kanclerza minister 
r:a- PiO'sadowsky jest obecnie w Wiedlniu, więc 

sprawa może zostanie zatatwilQną wtJsrtót
zy .ce. 

Zabrze. Oberżysta :Eisner chce udzie
l~! lić swej sali na p-o~skie prz.e.dstawie111ia tea
bo tralne tylko wtedy, jeśli prezes towarzy
ra· śtwai dla r.oootników i mlo<izli.e(1ców poro
~a- ·zumie się w tej sprawie z przew1cvcfit1iczą-
. CY!m ,,:kriP<rrerferajnu", dalej z. .d'yrektorem iic '"'b 

girrnnazyalnym p. D. i przewiodniczącym 
~w „ostmarkenferajrru" czyli bractwa hakaty-
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stówi p. K. - Czy to nie zahwine? 
Ażeby nie być sprzecwym sam ze 

sob~ p0winienby p. J:isner tak~e ol(]J pol
śkicb robotników zażą,d:ać poświadczenia 
ze st!"lony owych panów, zandm tymiże ro
ootnikom sprzeda swe napoje i potrawy. 

Wiadomości ze świata. 
Z Węgier. Potwfordza się wiadto„ 

t11!0ść że ze str·onnictw'a liberalnego wy
stąpifo d:o tej pory oko!o 14 posł'ów, t. j. 
P-rócz 2 1bytych ministtrów Vlassicza i Da
rani}ego ca.la grupa pozosta;iąca pod prze
'Wócfztwem Juliusza hr. Andrnssye.go. Ta 
secesya po-ważniejszych postów: wy;wK?
Jala l\VI stronnictwie nberalnem -prawdlz1-
Wy przestrach. Obiega też po1Joska, 
że Juliusz hr. Andrassy otrzymar wezwa-
11ie na posłuchanie do monarchy, który 
bawi obecnie na Węgrzech. Jedni tłwma
czą, że monarcha chce uspojkajają.co WiP1Y
nąć nai Juiiu·sza Andrassyego, a przez nie
go na stronnict\\-10 liberalae, inni zaś twier
{Jzą, że hr. Andrassy: otrzyma propozycyę 
utworzenia gabinetu. Opozycya zjoono
~ jest obecnie ·W ied1en ·hufiec, wszyst
ki_e frakcye opoz~yine wybraty wspólny 
~onntet wykonaw.cZ.Y, który wryhraf p~e
Wodhkzą:cYm Fta-nci$4ka' KQSZU'ta. 

Z Węgier. Mieszczaristwo partyi li
beralnej urządziło w niedzielę liczne z.gro
madzenie, na którem uchwalonorezolucyę, 
potępiającą obstrukc.yę, a pochwalającą 

polityczn~ akcyę Tiszy i wyrażono prze
konanie, że ten pierwszy jego krok .:hoć 
z pominięciem regulaminu Izby, musial na
stąpić ze wzglQdów pa(Istwowych. Mie
·szczaństwo. wyraża zaufanie dQ partyi li
beraLnej i Tiszy i przekonanie, że przy 
ich poparciu będzie osiągnięty pomyślny 
wynik. 

ttr. Tisza wyraził zacto1wolenic za po
.paticie i w1 dluższem przemówiooiu: pod
niósł, że nie może być mowy o zamachu 
stanu, oraz zastrze•gł się, że chce tu wcią
gnąć króla, co jest nieloja1nem (Burrzliwe 
okla'Ski). Naród! okaże swą wiolę, przed 
którą wszys.cy się bęctą musieli ugiąć. 

Przeciwna strona urządziła tymczasem 
d!emcmstracye, które nie były tak nie1wf.n
ne, jak to przedstawiają depesze ·węg. 

Biurn koresp. Po z1grnrnadzeniu Iiberalów 
w saH redutoweU, przyszło do silnyclJ de
monstracyj na placu\ reid:utnwym i rnlicach 
przylegtyich. Aresztowano 1ok-0to 50 osób. 

Ody Tisza sch>0dzil ze 1schod'6wi gma
chu redutowego, podaino mu stryczek z 
rnapisem: - „Stryczek dla Tiszy". Poli
cyia otoczyta hr. Tiszę, ale ten oś·wiacfozyl, 

'gł·oiśno, 'Że nie potrzebuje jej opi1eki, gdyż 
nie: obawiai się o swoje życie. - Wtedy 
opu1ścili go żolnierzc policyjni· i tylko tajni 
atjenici oidlprowadzili go dlo diornu. 

Z Rosyi. W niedzielę w1ieczorem cd:
byJ:o Towarzystwo prawnicze pc.sieid:Z'enie 
w uniwersytecie, ncu które111 ()bradowano 
nad telegramem1 do ministrn sprn\v, we„ 
Winętrnnych z pmviodu obrndJ ziemstwi w 
Petersburgu. P.osied:zenie miafo, przebieg 
baridz;o1 bu1rzliwy, pu1blicznO'ść · wyidlawała 
okrzyki 1L gwizdała, tak, że przewodniczą;· 
cyi musiał zamknąć obrady, a policya we
zwiataJ zebranych do o·pu.sz·czenia sald. Tyl
ko: część w1ysz.la; grupa robotników wld\ar
la się doi sali, aroz1winąwsz.yi czerwony 
sztamdar, wy:szla .potem z. gmachu i prze
ciągaJia. ulicami, zostala jed:nak ro~proszo
na. 

WKazaniu odibyJy się na Uniwersyte-
cie demonstracye, przyczem studenci roz
we1nęli C'Z'.erwony sztandar i śpie.wal~ Mar
syliankę i usiliaiwali udać si~ przeU! teatr, 
ale policya ich rozpędziła, niko•go nie aire
sztuiąic i spro-wacLzita spokój, 

Wieczo.rem w piecu duchownej Aka
dle.mii eksplcict.owat pmch, nikt je:dook nie 
doznat .przytem okaleczeń. 

Z różnych stron. 
Hoerd~. Z powlOdtt braku p·opytu na 

.węgle święt-0wala w1 ponicd'zi.aJek kopalnia 
,,Crone". 

Essen. Dziw111Y: przypadek. Tr.z.y we 
Frohnbausen mieszkające małżeństwa, 
które prz.eidl 25 fatYi w tym samym kościele 
o je<l:nei godzinie śfob brnly, w bieżącym 
rolm o tci samej 1g10d.zinie stanęty przeld ot
tarzem, alby otrzymać bto-g{)slaw.ief1stwoi z 
pol\vodu wesela srebrnego. Wsz;ys.tkie trzy 
pary miały po siedmioro :d:Zicci, i każdej 
mmrll() po troje d!zieci. 

Riidingbausen. W tutejszeW radzie 
·gminnej posia<llają teraz s-0icyaliści więk
sz,ość, zwyciężywszy, w ·sobotę przyi WY-: 
borach: w 2 klasie. 

Sterkrade. l(opałniia „I(onstantin" wy
pawiedafafa pracę 44, a kopalnia. „ttugo" 
przy ttolten 20 górnikom, paniewai: mają 
tamże ·zaprzestać nocnej pracy. 

Ge·lsenkirchen. W fabr:~nce Grillo i 
f'unlke zostal ()kałecz.ony robotnik Fr. Gro
czyf1ski. 

Paderłrorn. I(s. biskup paderb-01r.nski 
wyjechat do Rzyrnu. 

l(olonia. Do· skla<lw pewnego tutej
szego zto.tnika wlamali si~ zto<llzleie i za
braliu t•owaru za 20 tysięcy marek. 

Dni kilka ju~ tylko dlzieli nas Dd 1 gru
dnia, czas zatem najwyższy wzwinął 
wszechstronną agitacyę, aby. w każldlym 
domu· p()J'skim .na ob-czyźnic czytano „Wia
m1sa Ptofskiego". Nasi Cz.ytelnicy mogą w 
tym kiemnku 111:ajwięccj z.dzialać, o .co ich 
na tern m~e-jscu bardzo pr-0simy. 

Rozmaitości. 
Zrośnięte siostnr. Do Ang-iii przybyły 

zrośniete ·siostry, niemki, aby wysitępio\vać 
.W\ jednem z londyńskich muzeiów ow~Ii
\VOŚCi. Oiciec ich, obwożący je po świe.
cie, jako cz.łowiek praktycmy, twi~rcl~I, 
że ponieważ córki jego. prz.yszt~ nai swiat 
razem i i oo tego zrośmęte, powm11y prze
to •być U'\\t'aż3.111e na kolejach i. pai~w.caich 
. za jednegq -czlowieka. lnaczCł atoli ~-

trnią ię na t" srrawe angielskie wladze 
kolejo:we i . ·--~ sprytnemu oicu-prze<lsię_
b:orcy pl~ .: za dwa miejsca w wagonie. 
Ztą<l dągk niepor()zumienia i prote ty. 
T.a'k samo zapatrują się też \ ladze niemiec 
kie, nat{)miast władze belgijskie U\.\aialy 
zrośnięte bliźniaki za jedną OS•Jb~ i pnz
walaly im k()rzystać z jednego biretu ko
lejowego. 

Paryż. 11Temps'' piodnosi w. &.."fuotnim 
numerze znaczenie telegramu cesarskie-go, 
\.vyslanego •Jako od'powiedi na hord zlmo
ny mu telegraficznie przez. Ostmai<kenver
ein i uwafa go za.i zachętę dla tego Tuwa
rzystwa: db \\'alki przechv PGlakoTIL Te
legram ten przez. to jeszcze większego na
biera znaczenie, że i kanclerz Billow: prze
stal zaręczenie, że rząd w polityce po.Jskiej 
z ·oibranej -0becnie drogi nie zboczy. 

Polak w Brazylii. Po1d takim tytulcm 
zacznie wychodzić cd' 1 grud!nia w Kury
tybie w Brazylii tygDdnik polski. Z na
desłanego prospektu dowiadujemy się, że 
gtóiwnem zadaniem ,.Polaka w Brazylii" 
bęicf>zie prnca nad: ()światą i ekonomicz

nym mzwi0jem P.olaków w Ameryce po
lud'n!owej_ zamfeszkalych. Szczęść 
Brnże! 

Celle. Jak dllmoszą gazety niemiec..
kie, pasror I(reusler z Celle uciekl z pe
wną, clz.iew:czyną. do Nowe·go Jorku, p1ozo
staw.iwszy żonc z kilkorgiem <lz'ieci. Za
bral ze sobą kilkadziesiąt tysięcy marek. 
Sąict: oigf.osil k{mkurs nad jego majątki:em 
a wfadz:a k<Jściclna wytoczyta mu proces. 

WLomlynie ogr·omne wrażenie wy
warla 'W iadi01r111o·ść o zamierz,onej jakoby 
sprzedaży na•iwiększegio1 pisma angelskie
go ,.Timesa". Wlaścide1 tego talk 1pl()lpu
lairneg'O na calym św1iecie d!ziennika, Wal
ter, chce p;o<lobno sprzedać swe. wiy<l'aiw~ 
nict'W'I(} p. Ba:rrne:sworth, naktadcy innego 
znanego pisma angielskiego „Daily Mail". 
Tai z.am]erzion.a: transakcya ma być J)()<l\o
bno wynikiem zlych interesów, jakie: mhil 
w l()Statnich cza·sad11 ,,Times", zwyciężany 
001raz. bardziej pr.zez dwa.i d2ieniniki ki0ITTku
rerncyjne: ,.Daily Telegraiph" i ,.Daily 
Mail", rórwinież bardzo poczytne i świet
nie infommwanc, a jed11:a:k znacznie tań
sze. O zachwiiaJniu się „ Timesa" ś\viad'czy 
ly w / ciągu ubicgtego ro'ku choć·by sza.Ilo.nc 
reklamy po wsz.ystkich więkse:ych pismach 
zagranicznyich, za. piomiocą których chylą.
cy się dro1 upaidlku (}l]brzy:m od:z.yskać usiio
wal swe pierwszorzędne stano;wisilm. 

Reklamy te po1chłonęJy, iak ob:liczają, 
prze:szil()I 3 miliony marek, ale spndziewa
neg-o skutku· osięgną.ć nie zdiofaJy. W 
świ'ede dziennikarskim Anglii owa zamie
rzona1 ·sprzed:aż 11Tim~sa" jest zdar~niem 
eipotlrorwem. 

~Jeicły łłłjłłi. 
Nutrsz do Tokio! 

W jednemi z berlil'1skich pism satyry
czno-humo·rystyicznych znajdujemy nastę
pującą dowciipną a• zlo@wą rozmorwę na 
teIDaJt bohaterstwa floty msyj'Skiej pod 
Ruil1: 

Admirał Rostwcsterensk~: Gdzie ft' 
raz jesteśmy? 

Kapitan Ostwcstrind'ski: Znai'Cl:uiemy 
się nai jakiejś widkiej wo<l'Z.ie. Dla mary
narzy zupełnie n:·ezwyk!y wiidok. Ale c-0 
to z.ai viod'a - kto to może wiedZieć ! 

Kapitan lgnoran:tie.w·: Jeżeli' mnie 
n'ie ·mylą wszystkie ma.je nauty-czne wi2.
<ltomości, jest to· Morze Pófaocne. 

Ros.Łweslercnski: Musimy już być 
zna1cznie .dalej. Tyle dni znia:idujemy s;ę 
jużi w1 dn){lze. Jest to en najmniej Bełt... 

Ost ,vestrim..b ki: Ależ l3en mamy już 
za sobą. . 

Rostw·cstcrcnski: Nic nie s zk·o<lzi, 
możemy g.ai także mieć przed s·Db<i. Je
dno morze jest talk samo miOlkre jak drugie. 
Tarn! <lalekoi \vid 1zę światla. Zdaje. mi się , 
że to Wla:dy\viost'°k 

Ignorainticw: Niepcdic1bna adlmirale. 
Nie minęliśmy jesz,czc Lizb-ony. Będ2:ie, k> 
najpewniej Kapsztad'. 

Ostwestrind'ski: A tui rakieta wyle-
ciala Wi PO\\ ie trze. . 

Ign!Oro.lt 'ticw: Niei jest t-0 żadna· ra
kieta, ale. ·c gniem z.icjąca1 góra .. Znajduje
my się praW<l-:Jp1::;di:bnic w okohcy Popo
katepetlu. 

RostwC'strcnski: Geografia panmv.1 pu 
zostawia \Vie ie do życze.nia: Popokaterptl 
.nie zieje ·cgnicm, a rakieta to tz!kże nie jest, 
tylko bomba. Wid·8czn'ie więc jesteśmy 
blisko Portu Artura. Znajdttiemy się mia
nowicie w tym punkcie glcl:m ziemskiego, 
gdz·ie mar~~e Pó!no.cne przez kanal mozam
bicł<l tączy siG z m-0rzem japońskiem. Wi
docznie prąd zatnSós? nas w Cieśninę B~ 
ring~ • 

. '' 

Jgn0rantiew: Wszys ko to wydaje mi 
si~ być prav. dopodobnem. Ale w taki,m 
wypadku musimy być przygo owani do 
v. alki. 

Rostwestcrcński: Ani sekundy nie 
rr.ożna stracić. Tam lyną. już japońskie 
torpedowce. Poznańę doskonale jeden z 
nich, o, a na paktadZ'ie sie-dzi sam Kuroki. 

Ostwcstrin<lski: Tak jest, teraz i ja 
go dokładni e widzQ. \V tej eh\\ iii \\"'laśnie 
zlapał rybę. 

Rostwestcrinski: Niepraf\\'da ! To jest 
torpeda~ryba, którą chce na na.s wypuścić_ 
Ak. mu się to nie u<la ! łicj do annat! Pal! 
Czcikajcie psy jaJ>Of1skic, pokażę ja! wam!. .• 

(Bum! - bum - bum! - - W c'iąg11 
kilku m~nut z floty ryba kiej pod1 ttułl nie 
pozvstaJe śladu). 

Igrnorantiew: Zwyciężyliśmy. To 
dopiero Te Deum z.a:śpicwają \VI Moslkwie 
i Kazaniu. a 

Rostwesterenski: A teraz pelną pa
rą na1 Tokio. Najwyżej w piętnaście mi„ 
nut możemy być cd niego. cd'dalcni. Do 
rana zhombarduję calą Japonię,! 

11.ałen arz. 
Czwartek, 24' listopada. Chry2ogona m., Jano 

Kr.). (Darosław) 

Pi14tclr, 25 listopad~ Ktte.rzyny p. i m., Wa.-
er. (Chwalimira). • 

S ł o ń c e ; wschodzi, zachodzi, 
Jutro. g. 7 m. 37 g. 3. m. 51li 
Pojutree. g. 7 m: 39 g. 3. m. 54 

Stan pogody; We wtorek cały drle~ 
p chmurno. \V e Eirodę także 

T e r m om e t r wskazywał wczoraj 12 w 
południe 3 stopnl R. wyże.i zers.. 

Dziś, we wtorek, dnia 22 listopadai o 
godz. 9 zasnęła '"„ Bogu, opatrz<>na św. Sa
kramentami 

śp. JADWIGA LESNIEWSKA 
ur. Dą;browicz. 

Pogrze'b' oidbęda:ie &ię w piątek 25 o 
godiz. 8 z dmniu1 żatoby w Eicklu, ul. Milh
lenstr. nr. 4. \V smutku pogrąwny 

Stanisław Leśniewski z synem. 

to prosz" ,1\.as .zamówcie prób; 
5UO szt. dobrze ocłleżałyeh cygar 

za lPO szt. po 1,50 2.70 .t.~O 3,2t> 
i 3,50 razem ltJ,.Sa rnr. wyscłka 

fornko 7'a .zaliczką. Próby moich papie
rosów doł~czam darmo. 

B. asprzycki, 
w Lubawie. (Lobau Wpr.) 

fabr. papierosów spec. skład cygar. 

c OOOCOOt>OOOOO 00000.:occoooool 
g Baczność ! Baczność! 
8 JAN SZYNKAREK~ . g najet:irszy kra.wiec polski 
o o o o w 18 ruebn, o o o § 8 ulica Maryafaku. nr. 36, obok kościoła knt.. 

8 o poleca się do wykonywania wszy6tkich wy-8 rob6w wchodzących w zakres tego zawo- 8 
Q du .podłngłmiary i najnowszej mody za cenę Q 

umlllrkowanfl. ł' 
O Ośm l~t już w Brochu 
2 .Ja 1 S;;ynkarek mieszka., 

8
0 \V8zy3cy myśl~ w duchu • 

'fam mat~rya cięźka, 
Ka.idemu wygodna, 

8 'l'ania i wel~z modna.. 
Wielki wybór materyl, 

80 iJ każde tyczenia. zostn.nl\ za pewno uwzgl~-
dnione 1 Z wysoaim az~unklem . 

8 Jan Szyakarek. t-

8ooo:Jtioo-> .~ooo OO:)oooooooooooo 



ote11sfwo polskie. 
Lan{lendreer. 

W niedzielę 27 listopada rano o ~9 
Msza Ś\\~. z kazaniem. - Drugie kazanie 
po po? o 4-te.i. - Spowiedź św. (ostatnia 
jubileuszowa) \V solx>tG od rana. 

Tow. pod opieką Se,rca Jezusowego 
w Recklinghausen. 

W niedzielę dnia 27 listopa<la o godz. 
110 \\~ p·olndnie jest zebranie. Cztoniko
\ ie winni się licznie zebrać, bo są wa
żne sprawy d:o załatwienia. - Człcnko
wie zarządu winni się sta\ · ić pól godziny 
prędzej. Zarząd. 

Baczność Rohlinghausen! 
W przysztą niedzielę 27 listopada 

c<lbę.dz.ie się wiec p{}lski na sali p. Peter
sa, ul. Bo-chumer Str., tyczący się tylk~ 
gminy Rohlinghausen. Ponieważ chocl'zi 
o wa.żną sprawę. wpraszamy wszystki-ch 
Rodaków' z Rbhlinghausen. Początek pun
ktualn.ie o g.o<l1z. 6 po pol. O iak najli:cz-
nieiszy uidziat uprasza się. Komitet. 

'"'"'To-;: św. Stanisława B. w Wanne. 
Walne zebranie od'bęidz.ie. się ·w nie

dzielę dnia 27 listopada: po pot o g-01dz. 
4-tej. Na porządku 1dziennym będą spra
·wy: 1) zmiana ustaw, 2) u·ch!wała gwiazd
ki i rozmaitości. Z powocLu zmiany ustaw 
winien przybyć każdy ·członek. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" Il. w Oberhausen 
prosi swych szan. drnhólw aby w sobotę 
nie brakowa.t.o żad'.rneig«JI druha, ponie,waż 
sprowadziliśmy sprzęty, i to prężnik, po
ręcze i rzymskie kółka na linach. Cwi
czenia odbędą się w sobotę o goidz. 7 ·wie
czorem. W niedzielę o g·odz. 2 po pot. O 
łiczn y ud'z iat prosi 

Fr. J órga, naczełnik. 
----------------

Tow. św. Jana z Matty w Wetter 
donosi szan. czlonkom i wszys.tkhn1 Roda
kom1, iż w przyszłą sobotę i w, nied1zielę 
jest sposobność do spowiedzi św. W nie
d1ziel1ę poi potudniu polskie niaib-Ożeństw10i z 
kazaniem. Prosimy korzystać z. tej spo1so.
bni0ści. Zaraz. po nabeiżeństwie pol'skiem 
dest pasie·d1zenie towarzystwa. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Dellwig. 
W nied'zielę dnia 27 bm. o godz. 2Yi 

odbędzie się zebranie. Wszystkich <liru
hów uprz.ejmi'e zapraszamy. Goście. mile 
·wli1d!ziani. -- Czolem! - Wydział 

Tow. polskich Strzelców w Marteni. 
Zwycz.atlne posied:Zenie odbed!zie się. 

~V' nfeid:zielę dnia.i 27 bm. O g1C>d'Z. 3 po pof. 
w: lokalu p. Ltimberga, przy kośdele 
karolickim w Marten. Uprns.za się szan. 
czfonkó1w o liczne stawienie się. Będ'ą bo
wiem ćwicz·enia w strz.elaniu ·z1 wiatrówki, 
oraiz inne waiżne 'sprawy są do z.afatwieinia, 
także role teatm będą rozdanie. - (}()Iście 
mHe wid1ziani. - Górą wiara Strzel·cy ! -
)\ochajmy się! 

Towarzystwo „Jedoość w Langendre~r 
W SQbotę od południa będzie SIJO'SO

bn()ść tdo spowiedzi św., także i w nieldlzie
lę aż db· ponie<lzialku południa. W nie
dzielę o 09 Msza św. z kazaniem pol
skiem. Po· poludniu o godlz.. 4 niaibożef1-
stwo1 polskie z kaza·niem, które odlpraiwi 

Wiel. Ojciec Fischer. Pożąd'anem je·st, 
ażeby wszyscy Polacy z tej spo.siobności 
skorzystali, ponieważ w ty,m m1,eis1ą:cu 

mamy księdza poraz. trzeci. Wszystkich 
czfonikćrw1 Tow. „J c<lność" uprasza! się, 
ażeby 1;ak naiflcznie1j prz.ystąpiłi db spo
·wied'zi św. Chorążni winnt się, na cz.as 
oznaczo·nY stawić. Po polud·niu po naibo
·żeństwic bę<l'zie z.ebranic tow. u p. Knip-
pinga. Zarząd. 

Te>w. św. Franciszka S. w Hofstede. 
.W niedzielę dnia 27 listopada odlbęd'zie 

się zebrnnie. PO'I1ie.waż są ważne sprawy 
do za~atwien.ia i także obrncl'Y w sprawie 
gwfaztlki, uprasza się, a'by szan. cztonko
wie jak na.jliczniej się stawili, Goście m:J-
le widziani. · Zarząd. 

Tow. św. Macieja w Holstfu-hausen. 
W niedzielę d1nia 27 listopada o godz. 

2 po potuid1niu odbędzie się walne zebranie, 

Wielki wiec 
Gelsenkirchen. 

odbędzie się dnia 8 grudnia o godz. 3 po 
poludniu w sali p. Baumeistra (Hotel Ger
mania), ul. Alvinstr. (ct·awnicj Iiermannstr.) 
O liczny trdziat Rodaków i Rodaczek z 
Gelsenkirchen, liiill'en; Buimke, Uecken
dorf, Schalke, Rotthausen i cal ej bliższej 
i dalszej okolicy uprasza się. 

Program zostanie jeszcze oigtoszoiny. 

Wiec w Laar 
odbędzie się \V niedziele dnia 27 list-0pada 
prasza się W'sz.ystkich Rodaków, nietyJko 
o g-0idz. 5 p-0 potudniu w sali p. Wittenkem
per, przy ul. Kaiserstr. Na wioc ten za
prasza się niniejszem nietylko tych, 
którzy \\i Laar zamicsZ'kują, ale 1 

tyieh \vszystkich, którzy \.\'i tej m!el]sco
wiości pracują, bo chodzi ol wy'hory do 
są;d6w proceicferowych. 

„Zjednoczenle zawodowe polskie". 

Wiec robotilłków w Toruniu. 
Celem z.aprowadzenfa „za.ec:tno~zenia 

zawr0dawcgo polskie~" odibętizie się w 
niedzielę1 dnia 27 listopada punktpalnie o 
giodizinie 5 po połuct:niiu na sali „l~:tzeum· · 
w Toruniu 

wiec robotidków. 
Porzą:cfek dzienny: 1. Za~ajenie i u

ko11stytu1owanle wieca. 2. O 1organizaćyi 
ro:botników i „Zied11-0czeniUi zaiwooiOlW'cm 
polskrem". Referent: Robotnik Jan Brze-
1skot, kierow:nik biur:111 „Ziedr:rocz.enfa ·2Ja1Wo:„ 
dowego polskiego'' 11 Bocłrum Ili lrdtfU4. 
3. Dystru:sya. 

Wsz;ystkicll lu~z~ trolire2 ~ I snfd. 
noQIWicie robotników, przychylnych polskiej 
orgainizacyi' zawodowej zaprasza in.ai ten 
wie·c jakn.ajuprzejmiei 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Steele. 
W nledizielę 27 bm. io godz. 2 po pot 

odJbęd!zie się w Stecfe na sali pani Rah
mainrn wiec, w sprawie opieki ducho'Wlnej 
po.fskiej <lla. miejsc.ow;o.ści Steele, Kraiy, 
Preiscnbruoh i liorst. Prosimy, ażeby 
R·oid'acyi iak najliczniej .na wiec się, stawili, 
poniew1aiż urad1zić trzeba, jakich kf.oików 
się chwycić, ażeby regularnie i ·częściej, 
jak się nam to no;!letży nabożeńsnvia1 pJl-
skie otrzymać. Z wotujący. 

W, elki wlec larxloh. 
W niedzielę, dnia 27 listopada o godz. 

11 przed Południem odbędzie się w sali 
p. Rosenthala w Mairxloh, wielki wiec pol
ski dla Polaków powiatu Ruhrort. 

Na wie<:u mówcy zamiejscowi oma
wiać będą ważne sprawy, dotyczące ludu 
polskiego na obczyźnde. 

Rodaków z. Marxloh, Obermanloh, 
Iiamborn, Neumtihl, Bruckhau1sen, Laar, 
Meiderich itd. uprasza się o najłiczniej's~y 
udiz'iail. 
„Centralne towarz. wyborcze polskie". 

-~ 
Wielki wlec w Gladbeck 

W nied~ielę dnia 27 o go-Oz. 11 w pol. 
odbędzie się ptlerwszy wiec po.Iski w domu 
czelad1zi. Uprasza się wszystldch druhów 
i Rodaków w Gladibeck i okolicy o jak 
najliczniejszy udział. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Karnap. 
Wiec , Zjednoczenia zavvodlcY\vego pol

skiergo" odlbędz.ie się w niectz<ielę dnia 27 
po poluidlniu o godz. 30 po pot. na sali p. 
Leibra. Upra'S'za się wszystkich Rodaków 
z Altenessen, Karnap i łforstermarku, aby 
na wiec ten liczinie się staiwili. 

„Ziednoczenie zawodowe polski1e". 

Wiec w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 27 Iistopad!a o godz. , 

1 I y;;· odbędzie się wiec „Zjednoczenia za
wodówego ·polskiegio" na sali p. Klein 
,prei-J<aiser-Saal'\ Omawiane będą spra
wy orgauizaicyi rieboczei i „ZJeict:noczenia". : 
UczJ1yi udiial Rodaków pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlec w Linden. 
na.i którem będzie przeczytane mczne spra- Wiec „Zjedn,oczenia z~<llorweigo pol- .· 
w10zdianie i oMr nowego ·zarządu. Zaira- skie1'o" odbędzie się w niedzielę dnia 27 " 
zem uprasza się tych wszystkich Roda- a god~. 3~ p0 po. na sali p. Schillera. O-
ków, którzy się d'ali na rncznicy zapisać mawiane będą sprawy robocze i uz:upel- . 
. nai cztooków, ażeby przybyli na zebranie. ' nienie mężów zaufania. Uczny ud:zial R.o-
.0 jak naj!iczntejszy udział uprnsza daków w wiecw pożqdany. 

· Zarząd. „Zjednoczenie zawoch1we {){)Iski·~". 

oooooocoo~oooo 00000000000000 
J o g Towarrzystwa1 g 
()8 któreby chciały na. Gwinz<lkę swoje potrze- g 

by u mnie zahopić, prosz~ nby zechciały 2 8 zamówić aż do 15 grndnin, bo cze.:n prę- 0 
0 dzej, tem:taniej. 0 
8 Ittnaey Jankowski, g 
8 WANNE, Apothekerstr. nr. G. g 
8ooooooooooooocoooooooooooocS 
Baczność cdonkowie „Zjednoczenia 

zawodowego polski~go'·! 
I(to posyla do biura jakiekolwiek za

pytanie w sprawie obrony prawnej, winien 
zalączyć z.a: każdym razeim znaczek po
cztowy na odpowiedź. 

oaoooooooooooooooocoooooocooo 
g Pedark~ gwiażdkowej g 
O bęli~ latoś tauiu sprzedawał. Mam n·i skłłl.- Q g dzie wielki wybór chust clo okrywania, O 
o chusty na giowę, c1naty podługowate l jcd- g 
O wabne snle dla niewia.t, fartuchy mienifłc•, O g wszysiko w wielkim wyborze a bardzo ta.nio. O 
c lgna.ey Jaulrnwsld, \i\Tanne, · 8 g ApQtbekerstr. nr. 6a1 obok kościoła kato- O 
O lickiego. g 
~00000000 <k00000000CłCOOCOO 

Kto pisze do biura 

,,Zjednoczenia zawodowego pol- I 
skiego'' 

1CZY' to 1W spraiwie wieców, czy .w, sprawie 
obrony prawnej, czytelŻ w jakiejbąM innej 
sprawie, winien zawsze podać swój idokla
dny .adres. 

„Zjednoczenie zawodowe p0Jskie1". 

Marcia Ballńsłli, 
El KE L, naprzeciw kościoła katolickiego 

poleca 

polski olej i prawdziwe tureckie po· 
widia~ Twaróg i mak 

już teraa jest w moim składzie do nabycia. 

Biuro obrony prawnej 
znaaduje się w 13ochum przy ulicy Vidu
mestr. 16 i otwarte jest we wszystk~e dni 
powszednie od: god'z.. 8 rana d-Oi 12 po po
lu·dniu i od godiziny 3 oo godz. 7 po pol. 

„Zjednoczenie zawodowiz polskie". I 

2 ~ZC)Ad · i 
kw-awiedi.lch 

jeden na. duże, drugi na 
małe sztuki od zaraz na 
stałe zatruduienic i do
brą płacę pl)s:zmknje 

d-.n Gau.ro~ , 
mistrz krawiecki, 

R.-Biuch, ul. Mtuyańska. 
nr. 17, przy kościele 

katolickim. i 

Pana St. Ptaka upra
szam, aby się uiŚiił z 
długa i zabrał swoje 
pozostawione rzeczy i to 
w 14. dni!łch, w przeci
w11ym razie jestem zmu
szony rzeczy te komu 
podarować. 

itl„ ~ .... e~ "! ń !fłL i. 
Neumilhl, Ili:.stenstr. 21. 

Dom 
3 piętrowy 

nowo w;y budowany i 

hą!l!del ttnw~,rów 
.kolenialn7~h 

oprócz tego skład z 
htmdleł'Y\ perek staro 
zaprowa<lwne, (do tego 
koń i wóz do rozwoże
nia), z dobrymi odbior
cami od 1 kwietnia albo 
prędzej h or2ystnie do 
naLycia. Wpłaty potrze
b~ 4 - 5000 ma.rek. Zgło
szenia do „ Wiarusa Pol
skiegou w Bochum. 

Pod:!.;fęk owanie 
Skła.daruy p:nu l.Iil.a. 

liekeho!f, lekarzowi cho. 
rób kobiecych, w Herne 
za ~r~y~1·ócenie zdro"·i~ 
meJ zome przy clęśkie 
o ;,:.ierac7i serclecznie dzi, 
kujemy. \.Vazya tk( 
chory1n niewiast•Jm po 
lecamy pana doktora 
Mlinnekehoft' w Uerne. 
tił. ~ §zn!<'jkolili ski, 
-·--·---- -------

\V ie przo w ina 
i okrasa 

po tiO fen, 7.a funt. 

August Piithe. 
~N ANNE1 Hofstr. ur. la, 
Roblinghirnzen, W anner. 

str. 16a. 

Poszukuje 
czeh.dnikaJ 

rztźui:!krc!lo 
od zaraz. -

W. iłiob ~ , 
rzełmk J-Olski, 

w Bottropie ulica Dwcr
co wa. nr. 2. 

Olej siemienny 
Powidła tureckie i mak 
już teraz można u mnie 
nabyć. 

Ceny tant.t'. 

I I". Jnnkowsłd, 
"\Vanne,Apothekenitr 61 

Członków , Zjednoczenia zawodowe· 
go polskiegoH 

uprasza się, aby do 1 grurdnia br. naideslali 
do biura (Bochum, Vidumerstr. 16) wsze!. 
kie \V.ni-oski, jakie mają być roztrząsane na 
war111cn11 zebraniu. · ·wnioski należy spisać 
wyraźnie i dolączyć uzasadnienie tychże, 
aiżeby Zarząd i Rada naidzorcza m'()lgla s!G 
w niich rozpatrzeć. Tylko te wnioski mo„ 
gą przyj§ć pod obrady na walnem zeibra. 
niu, które do. 1 grudniai wraz ·z uzasa<lnie. 
niem do biura nadesłane wstaną. 

Zarząd. 

Historya biblijna 
dla rodzin chrześciańskich czyli jasne a gmnto· 
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowego Te· 
stamentu. Opracowal ks. proboszcz J. Stagra· 
czyński. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 O· 
brazków kolorowych zdobi dzielo, które się. 
sklada z dwóch tomów. (Stary Testament w 
Jednym tomie, a Nowy Testament w drugim 
tomie). Cena za 2 tomy oprawne w plótno an· 
gielskie 18 nu., z przes. 18,50 mr. 

Po bajecznie nizkich cenach 
mają zostać wyprzedane _przed 

gwiazdką 
600 paletotów dlą mężczyzn od 7,75 począwszy. 
300 ., „ chłopców _od 2.80 , , 
400 ubrań „ mętczyzn od 8,50 „ 
400 ,, (bukskin) dla chłopców od 2 90 „ 
200 takłetów zimowych od 4 25 , . 
500 spodni skórzanych od t~26 „ 
300 kaftaników od 1,50 „ 
360 gaci od 0,90 „ 
4000 metuów maceryi na sunkie dom. od 0,38 „ 
3000 metrów eleg. materyi na suknie od 0:98 

Kontekcya damska: 
znacznie niższe ceny, jak dotychczas. 

kołnierze, zarzutki, żakiety iłd. 
Eleganckie sukna na spodnice od 2,75 począwszy. 

l\'ielki i~yb6r chust polskieh 
po zniżonych cenach. 

Bracia LOwenstein, 
(firma Gebriider Lowenstein), 

B1chnm, Berne, 
Obere-Marktstr nr. 18. ulica Bałmhofstr. nr. 13. 

za drbt{ ~ „. ói-povttillllll1 ~ B;ifiił w BliKliriUł I &ii Atl&tfik..mf*w,-dawmctWa tt Wił~ Pottl'fdegad w :soe'ł~~ 



r. ~7t 4. 

JWychodzi codziennie 2 wyj~tkl~m 1foi .11oiwiatecznych: 
PrzedDlata kw11 rtaina na ooczcte ! u hstowych wy~o1«1 
l mr. 50 fe n., ~ z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ten. 

Wiaras Polski" za.nisany jest w cenniku pocztO\\"Ym 
;11 e ·o ze za · i arę I „ je Z ~ę I 

:-Inseraty olac:t ale :r.11 witnt: o tytoWY 15 fu„ „~ 
ogfoszenh zamieszc:wuc orzed im~eratarni 40 fe n. l:"' t1C 
c1e:; to or.lasza. otrZ1"1nfl rabat. - Listy de „W1 'I · ~ · „ 
Pol<::k ie9:o„ należy fr' nkować i podać w nich do~ 1 „ d-

" pod :znakiem „t. polornch" nr. 128. nv adres riin· ceflo. Rekopis6w ie nie ru "'„ „ 

· B h przy ulicy M:a.ltheserstrasse nr. 17. -- Adres: "Wiarus P olski"', Bochum. ~--~ Re<lakcya, Drukarnia i Księgarnia znajdu,1 e s1tt w oc um. 
m -.--. 

Rodzice polscy! Uczcie d2:ieci swe 
an6włć, czytać i pisać P<J polsku! Nie jefit 
Pohlkłem, kto potomstwu swemu zniem
reyć się pozwołł ! 

Z wypadków dnia. 
Zdemaskowany denuncyator hakatysty

czny. 

W Orędo·\vn.iku" czytamy: .,'Reiichs
bote", ~~gan pastorów protestanckich za
<lem1ncyował, jak już. donosHiśmy, ks. pm
boszczai Ol'szewskiego z Dolska·, jako!by 
podczas poświęcenia: tamtejszego prote
st~nckie·go zoom byt umieścir na ihramie 
kościota katl()lickiegQ niebies.kiemi literami 
na: ż.óttem tle, jeden z psa·lmów1 wzywa
jący do zemsty na protestantów. 

Denuincyaieyę tę pow:tórzyfa centro
wa ,,Germania" berlińska wyrażając na
<l'zi e:j ę , że ks. prob. w sprawie tej 1glos. za
bierze. 

Na1 to na<leslar ks. prob. Olsz.ewski do 
,.Germanii" następuj'ł;ce sprost01wanie: 

Ani slowa praiwdy nieima w artykule 
,.Reichsboite" ·CO do napisu na bramie ko
ścieEneij. W póftnra roku przted: palożeniem 
kamienia węgielnego poo zbór protestan
cki w Dolsku, a wiec w: czasie .gdy o IX>
lożeniu owego 'kamienia wę.giellnego wcale 
jeszcze nie myślano, kazałem odn01Wić: bra-
:mę przed1 tutejszYIJ:TI., katolickim lrościoł'em. 
Przy t~ sposobności kaziatem: na bramie 
ii.mieścić \VI języku polskim .następuj~cy 
napis W'Zywający do uczczenia Na}Ś\.V. 
Saikra~:entu, z:najdu·ią,cego się w: kościele: 
„Pó.idiźcie, poklońmy się Panu". Slo~a 
te jak wiadomo, zawarte s~ w 94 IJ'.Salm1e 
Dawidia. zatytułowanym: Wezwame do 
zatytulowania Pana i stu:chania ·gio. W 
facińskirm tekście rioz,pocz.yna się wymiie-
1J1i-0ny: psalm slow~: V en i te exsultemus 
Dominl{)l. Po z;a tern żadnego na:pisUJ na 
bramie' kościek1ef nie umieszczono. 

Objaśnienie powyższe - .pisze „Ger
u1>ainia", wystarczy rrroż:e nawet pis1?u 
„Rekhsb-ote". Udzielamy gl'osu teraz Je
mu, albo· p. wyższemu rndzcy konsystory
alnemw Koch10wi, (który idenuncyacy~ ~tt 
ks. Olsze:wskige napis.ar w spraw10zdanm 
tow.arzystwa Gustawa Adolfa. Przyp. 
Red'.) 

Po zaburzeniach w Warszawie·. 

Ks. arcybiskup Popiel wydal nastę:puH 
jące orędzie pasterskie: „Przestrzegamy 
niniejszem nasz ych wiernych, ·że kości{)ly 
przeznaczieine są kui chwale Bożej i w lew a
niu w serca ludzkie pokoju i ufnośc i w 0-
paitrzność nie moigą zaś i nie po.wtinn1Y być 
miedscem 

1

z:abnrzeń, prz.eciw nych ich świę
tości. Ni epmządki tego rodzaiu1 z urzę?u 
inasze.ga pasterskiego stan0iwczo p~ tę.p1a
my, a was wszyscy w ierni synowie ko
ścioła, wz~wamy diQ1. spokoju" . 

Międzynarodowa lrnnier·encya pokojowa. 
„fournat d' Italie" donosi , że oficyalna o<l
powiec1ź W?'°ch na zaproszenie Roosevelta 
jest przychylna. Rząd wtoski poczyni_l ty!
ko zastrzeżenia , co do cza.su zebrania się 
konferencyi. 

Na i(u}awach 7Ałkładaią spółkę łtandJ.ow31. 

P. d'r. B. Brodnicki ogbsza w ·1Dz. 
l(uj.: Dnia 5 b. m. od:bylo S'ę w Inowro
chwin w hotelu Basta zeb ranie prze<lsta
'WkieH wszystkich I(ólek rolniczych 1:~- 
jzego p:owia.tu 

1 
na które~· uchwalono 1e

-<lnogtośnie z.a~ożenie Spółki w Inow.roda 
Wiu na ·wzór mo.gile.ńskiego „Roln ika" -
~ebranie zaś na którem Spółkę tę rzc.czy
Wiście z-alntymcy, odl::ęd:dc s i ę \' k~·ń·:·u 

rudnia rb. 

Kwiatki pr uskiej kultury. 

Przed izbą karną w Bydgoszczy sta
w~li wl tych dniaich kolonista J. Miiller z 
Ustaszewa. w pow. żnińskim i jego żona, 
oslrar'że•ni oboje o niel'u-d2kie znęcanie się 
·na:d własną córką. 

Byta ona od 4 lat zamknięta w komór
ce o joonem wejściu pól1tora metra szero
k!ie} i półtrzecia wysokiej. W <l:111iu 20 lipca 
na skutek doniesienia żandarma Patzldeigo 
przybyli na miejsce kornisa1rz Schullz i 
·nadwachmistrz Spollek ze Żnina do mie
szkania osJrnrżonych. W kącie. ciemlł1ei 
k,omórki na wstrętniej :kupie gn()ljui 71Ilaleźli 
1córke oskarżonych, 33-letnią, Karolinę, u
braną Wi lmsizulę. Widlak nieszczęśliwej 
byl przerażający, a powietrze tak wstręt
ne że urzęd:nicy naty;chmiast się ·cofnęli. 

W~lug orzeczenia dr. Pie~zonki Karolina 
Miilleir derpi ·na Pomieszanie zmysłów. W 
swem zamknięciU' poruszała się tylko na 
czworakach. Skoro się; kto do niej zbliżył, 
wyidawaJa prz.erażające 'krzykr i ude'rzata 
się ręką w glocwę. Bażywienia otrz,ymty
wailai widocznie dosyć. 

Oskarżony ojciec twierdził przed! są
<l:'em że córka! je!&'O była v.n zamkni.ęciu 10 
do 12 lat, poniewaiż w napad~ch oblf ędiu bi
ta matkę. Prokurator w:niósl ·d.Ja nieliutlZ
kich rodziców o rok więzienia. Sąd skruzal 
ich! na: 3 miesiące. 

Telegramy. 
W ie de. ń. W ęgłerscy ministrowie 

Tisxa i Gironi przybywają do Wiednia, 
aby wziąć udział w ważnej konferencyi, 
dotycuicej układów handlowych z Niem-· 
cami. 

M a d r y t. Rząd IJiszpański zamyśla 
przeprowadzić prawo w celu zduszenia 
prądów anarchistycznych. 

N ork o e pi n g. Parowiec „Bur", 
wiozący węgle zatonął wraz z 17 osobami 
załogi. 

·A k w i zgra n. Wybuchło tu znacz
ne bezrobocie tkaczy. 

S z a n g a j. Według doniesień biura 
Herolda, w Porcie Artura jest jesz.cze 5 
rosyjskkh okrętów wojennych, 2 krążo
wniiki, 2 łbdzie działowe i 11 torpedow
ców. 

Praga. Wybuch to tu ogólne bezro
bocie pomocników rzeźnickich. 

Związek towarzystw przemysło
wych. 

Wafne ze:branie delegatów związko~ . 
wy.chi Towarzystw przemyslowych oo.było 
się wi nied!z:ielę w Domu katolickim w P()
znarniu. Zagai t o brady prcz,cs związku, 
p. mecenas Ozypicki z Koźmina. Na~a1n:
przód potwierdz iło zebranie przy~ ę.c1e 
p1rzez za rząd <l:01 twiązku Tor\v~arzystw 

prz:emys lowych w Stęszewi e, Inowrocła
wiu T rzem esznie , Gostyniu, Krobi, P ia
ska,~h. Berlinie . Borku. R.ogoźnie, l(cyni, 
KQbylinie, Barcinie, i Czamkowie. Rów
ni eż zatwicrd'zono kooptow:anego przez. za
rząd'. cztonka zarządu p. L. Miklaszewskie
go. Następnie p. dr. łiącia przecz:ytat pr<:
tokót z walnego ze·brania delegatów z d'nra 
29 marca z. r. 

Z ko lei p. me:ccnas Czyp:cki odczyt.al 
svrawoz<lanie z dz iatalnnśc i ·związku. P-0-
stapiFiśmy inaprzód - mówił prezes. - w 
sk~tek zrozumienia zadafi związkur ze stro
ny poszcze1gólnych Torwar~ystw i w s~u
tek:' lepszej organizacyi . W spólpracvwrnc
twtO si" podwlQito. Obfity jest pkm pra'Cy. 
Zarząd .J'dbyl 16 posiedzeń: Udział czl~ 1-

ków 7..arządu byt chętny i skuteczny. J~1~
dzy innw1i zajęto się zalożcnicm t:1igod.ml~? 
przernysfowe1~0 p. t. „Przemyslow1.ec . 

1 o pismo, potrze'bui·2 zapcmogi. P rezcs 
;wnosi o uchw:alc:nic rezolucyi, aby k:1żde 
Towa.rzystwlO przeznaczyto oo rychlej 
db Przemysłowca" zapomogę , starato się 
o ~yiskanie aborr1cntów i ustainowHo ptat
nego roznoskiela. Dale.j wymienia pre
zes członków zarządu. którzy w różnych 
miastach miewali od·czyty. - Ucz.ba To
warzys•twl związkowych powiększylai się 
o 13 i wynosi 47. Czlonkórw w tych to
warzystwach' jest okoto 2500. Trz:y To
\varzystwa są poza l(sięstwem i to w Ber
linie., Grudziądzu i Wrocławiu. Na pos~e.
dzeniach nadwa.żniejsze są temata z dizJc
dzi·ny przemysfo. I kobiety można upra
szać na odczyty, aby je zaznaii0mić z kwe
styami ekonomicznemi. 

Biblioteki w wielu Towarzystwach 
są \V! nędznym stanie. Niektóre towa'rz.Y
stwo P'Oświęca za wielie czasu na zaha"7, 
teatra amatorskie. lnteligencya po mia
stach ma~o bierze. udział w ·życiu Towa
rzystw. - Sprawozidan~a rocznie na<lesla
ty 43 Towairzystwa. W 6 Tow.ar~Y
stW1achi prz.erwooniczą księża, W' 12 1 o
v..ra:rzyst\v,aich świeccy przedstawiciele ~n
teligencyi, w reszcie Towarzystw rzemie
ślnicy. Najwięcej posiedzef1 od'bylo To
warzystwo we Wroclawiu', bo 55. in'aH 
mniej Towarzystwo w Raszkowie,, bo tyl
ko 6. W Chelmcach, jedyne;i wsi, w której 
istnieje z.wiąZko.we towarzystwo przem;
słio\\"e brało u<llz.iat v„~ posiedzeniach 90 
pmc. ~zfonków. - Prez.es k011cz:y sprnwo.
zdanie wyraie.niem na<lziei„ ie nie <lamy 
się og-rodzić, ~ecz z<lobędz.icmy sobie po
ważne stamoiw1sko ekonom1cz.ne. 

Sprawoz<lanie kaiso we odczytal p. Fi
lipowicz. We~luig stanu kasy 1 lis~paida 
b. r. mają,tek Towarzystwa wynosi 1374 
mr. 

Wy.wiązatai się dżywi-0na i dł'ugia dy
skusya wi sprawie pcx:l!niesieniiai i rozpo
wszedmienia „Przemystowca". 

W dalszym dągu dyskusyi podnoszą 
niektórzyi dele.igacb :za:rz:ut przedw inteli
ogencyi, ż.e ona nie bierze- udzialu· w życiu 
Towarzystw. przemysłowych. Natop. dr. 
Górski z. Gosity.nia wYmieniai caly sze-eg 
miaist wi których prezesami, wiceprezesa
mi odnośnie zwyczajnymi cz.tonkami T-0-
warz:ystw' są: księża i· lekarze. 

Na: wniosek p. mecenasa Czypickiego 
uchwala.no rezolu:cyę w sprawie wyzna
czenia zapomógl dla. .,Przemysl0iwca". 

Dalej uchwialono rezolucyę , aby wszy
stkie Towarzystwa przemysfowe jako rok 
diziatalności swlOjei uw:ażały m k karenda~ 
rzowy w celu ułatwienia pracy zairz-ądo1w1 
związku· . 

z kolei wiceprezes zwią:zku, P._ dr. ~ą
da przedłożyf propozy.cyę za!oż.en1a zw~ą
zkowej kasy pogrz ebowej. Tylko te .zw~ą
zki d'obrze się rozwijają, które maią, m
sty tucye dobroczynne, <l~iące cz kmkom 

jak i e ś kmzyści. P roponuliemy przeto ~
dz iel'an ie jed.norazowego wsparcia m~z1 -
nlQ'ill zmarlych członkó\V. Przyczymmy 
się w ten sposób do rozwoju związku .. _Na
sza kasa lJQgrzebowa będzie korzy~trn ci sz:a 
od nlektórych Towarzyst\v zabezpieczcma 
na życ i e, które wydają bardzo wiele na lw 
szta admi1nistracyjne. Te koszta -..vi pc.w
nem warzystwie nicmieckiem wynoszą. .37 
proc. skladek od zabczpiccz.o~~ch. W nie
mieckich (w polskich uiemn1e1. I-(ed._) To
'-'·~rzystwach robotniczych prosperu1ą ~G~
sy pogrzebowe. Takie kasy prr.yc~y.ma1<\ 
sie do oszczędności a .,oszczędnos-c1ą 
pracą Judzie się bogacą." 

Po .rtl'ugiej dyskusyi w tej sprawie u
chwal.ono rezolucyę., wyraż.ającą życzenie, 
aby zarząd wypracowa: ustarwy mającej 

się założyć kasy poigrzcoowej. 
Prezes urwiado11H zebranych, ż:; .ZJ 

rząd wysfaJ do stolarzy: k\1re.s tyonaryusz 

odnoszą.::y s ię do ich zawicdu, i zamierza 
zwolaić z.jazd zawodowy tylko dla stola
rzy, aby omówić ich sprawy. 

Z kolei uchwalono na wniosek zarządu 
po ożywionej <lyskusyi1 zniżyć składkę, ja
ką płacą. Towarzystwl3: do kasy związko
wej, z. 50 fen., na 30 fen. oct .cztonka; nai
wyiższa składka ma wynosić 100 marek. 

Ze względu na odnośne przepisy ko
deksui cywi11nego uchwatono dodatek do 
wstaw związku, że przez wystąpienie, 
skreślenie , wykluczenie lub upadlość ied'
nego z, Towarzystw z.wiązkowy.eh związek 
się nie rozwięzuje. 

Po wyczerpaniu porządku -Obrad! pre
zes sohoowal zcibranie. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
„Herold" donosi z Petersburga, iż 

l(uropai'kin jest zdania , że przedi przyszłą 
wiosną nie przyjdzie dlo poważniejszych 
starć obu wojsk nieprzyjacielskich. Pyta
nie tylko. ,czy tego samego zdania, co l(u
nopatkin, jest także. Ojama. 

Dobrzie poi1nformoiWlane osoby twier
dzą, że car i kola wojskowe r~syjskie pra
gną. prowadzić w10qnę z J apo111ą aż do zu
pelneigo wyczerpania przeciwnika. Liczą 
oni na tQ, że ani sity. wojskowe, ani sily fi
nansowe Japonii nie pozwoląi~ej prowa<lizić 
\mjny przez dłuższy przeciąg cza·su, dla
te~o też _..car Z1decydowa-t się zigrom~dzić 
w Azyi wschodniej około miliona żołnierza 
i 2000 do 2500 armat pol-0wych. Zdaje się 
jednak, że zarówno car jak i doradcy jeg.o 
w1oliskowi ludzą się oo do ekonomiczinej 
wytrwałości 'Rosyi. W Rosyl iu'Ż obecnie 
bowiem okazuje się przesilenie ekonomicz
ne, wzrastający brak robót .we fabrylkacu 
jest przyczyną licznych niepoki0jów

1 
które 

powtarzają się peryodycz:nie we wszy
stkich większych miastach ·zrurówno cesar
stwa aak i I(rólestwa polskiego. Sceny 
z.aś, które zaszly podicz.as ostatnie;i mobHi
zacyi stanowią ostrzeiżenie dla rosyjskiego 
ministerstwa wojny, aby nie przedsiębrało 
mobilizacyi w szerszych ziaikresach. Gmi
ny bow,em• tak mietl.skie jak wiejskie, tu
dzież ziemstwa. nie są w stanie finansioiwo 
sprostać ciężarom, jakie. na nie nakłada ko
nieczność żyWienia ż.on· i dzieci rezerwi
stów PO!WlQttany.ch na plac boju. Okazuje 
się wi~c, że Rosyai stanęl'a już. u 1kresu swej 
ekonomicznej v..cytrzymafości i pewnie 
skoflczy się daleko prędzej , aniżelii wytrzy
małość ekonomiczna J a pon ii. Tak więc 
prawdopodobnie \Vk rótce świat stanie wu
bec drugiej niespodzianki, że ta sama• R.o
sya, któi ::i. się okazala militarnie gorzej 
przyg-0tow<:rią, aniżeli Japonia i pod 
względem ckicinomicznym iokaże się G<l niej 
s t abszą . 

Tymczasem na .placu boju \Va,lka trwa 
z dotychczasową zaciętośc i ą. Japoi1 czy
cy do Portu· Artura z wielką wytrwalościq 
jeden szturm po drugim p rzypuszczają w 
nadzid . że upadek portu odbierze ducha 
Moskalom. 

Zwiększona czynność nad1 Szaho, zda
je się wska.-zywać na wielką bitwę w naj
bliższej przyszlości. Pozorne m..:hy 'R()
syan: mają na celu wywabienie Japoń-:zy
ków na korzys tne dla nich poz.ycye. R.o
syjskie ataki zostały wszystkie odparte, 
ale .Japończycy, jak się zdaje, nie wyzy
skali. tego. 

z Ponu Art~ 1 ra donoszą.. że ()Strzeli
'i..ranie dziala·:ni okrętowemi SPQWo<lov.·alo 
eksplozyę koto arseiJ.au. Akcya PiZY. a
takach na forty postępuje weidlug planu. 

Jak slychać, w piątek pr7 c'Z skuteczne 
ne ro bcty mir.owe, Japor1..;zycy; zajęli 
kontr- szkarpy fortu L::rngszusza. 

Jap{}llczycy przedsięwzi~li 17 b. m.po
nowny \rWaltml.nny atak na. Po rt Artura i 

-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 



<'.rb'sadzili 'korytarze minowe efo "·ażnych 
pozycyj. 

l(onsul rosyjski w Cziiu otrzyma1 z 
Portu Artura list, że J apoflczycy używają 
bomb szczególne.go rodzaju, podlużnych, 
przy eksplozyi ''r.ydających duszące gazy, 
że ;żolnierz rosyjski traci przytomność. Ga
zy te nie 'zabijają, tylko na pewien czas 
nb ez w fadnią. 

Chiflczycy, którzy 18 bm. 01mścili 
Dalno, opowiadają, że na:des!ano tam 
2 Japonii 50 ciężkich dział, przeznaczo
nych d:O bombardmvania twierdzy. 

W tych dniach sprmvadzono do Dal
>ncgo 150 ·żolnrierzy rosyjskich wzię
tych ·do niewoli pod Portem Artura 
wśród których jest trzech oficerów. 

Kupujmy, co tylko możemy, o poJ. 

gkfch kupców I przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

W Grudziądzu przed izbą, karną to
czylai się sprawa: wyda\\"CY „Gazety Gru
dziądzkiej" p. l(ulerskiego, który zamieści
wszy w m. 116 S\Vej gazety artykuł pod 
tyt.: ,,Czy Bolska zmartwychpowsta
nie?" numer tenże sarn podpisa.r. Pan 
Kułe1r~ki jednakże rua lawie oskarżoITTych 
nie za:siad'al, bn skutkiem tego, cie parla
ment w czerwcu przerwal tylko swe obra
dy, a nie zostar zamknięty, jako posel jest 
alietykalnym. Pierwszy prokurator p. łfa-
1gemann roz·\\l'()dlzil się nad treścią rzeczo.
!l1etgO artykułu· i twierdzit, że ona podburza 
ludność polską ·do ·gwałtów przeci\vko ni~
m1ec'.kiei. Gdy mówił o powstaniach! pol
skich D o tem, iże k:si~ż.a: polscy hrnli ró
wtnież w nich utl:zial, bo blogoslawm broń 
powstań.ców, ~iemf. sie p. prokurator 
.powiedzieć: .,a prze.cie'Ż Bóg nie m'O·że bt-0-
igostawić rabwsiom, podpa:lacz()lffi i mor
dercom". Ostatecznie domagal się p. pro
imrator konfiskaty wszystkich e.gzempia
TZ·Y. l()dno'śnego tnunnem „G'aLZ. Gr." i zni
.szczeniai pfyt. Sąd oo życzenia p. lfage.
ma,nna przychylil sie wr 'Zll.lpetnO'ści. Spra
wy swej bronił p. Kulerski sam. Za jakie 
:pół' roku, na}d'a!reti za trz~ kwa:taly, gdy 
posiedz_enia parlamentu się skonczą, . spo
-Oziewa się p. K. procesu1 o pod:bunanie do 
gwa'Hów. Wówczars jed!nak będzie musial 
:zasiąść na ławie oskarronych. 

Gdańsk. Osiadł tutaj jako· adwokat p. 
l'gnacy Breiski. 

Copoty. Ryoolóstwo \Vl z.ato{;e .gctań-
skiet jest z roklll na wk coraz, to mniej wy
dajne. Węgorze i losOJSie, tak dawniej ob-

STRASZNY DZIADUNIO. 
'Powieść Maryi Rodziewiczównej. 

(Ciąg dails:zy.) 
- No, nie kapryś ·dziecko. -Pe dn

mery do niczegio się nie wadzą. Wyrjd
1

ź
no1 tu m świaitlo. Biją cię w 1®rntU? 

Lkanie byto 1edyiną ()dpoW'iedlzią. 
- No, nie płacz.. Nie mo'żemy dę za

brać . Trzeba wrócić <l.-0 l()lj-ca. 
- Nierna ()ljca ! - zamrnczala. - Ja 

11ie che~ wracać! 
- rro nie racya· drapać Rucia. Toż 

jego boli. 
- Niech boli! Fo oo powioozial, że 

kłamię i krzyczaf? Ja jego nie cierpię! 
- l(-01gn? mnie ? - spytał' wesoly 

:gk)S na progu. - Go ty jej prawisz, Żabba. 
- A nic! - odparł Litwin, wstając. 

~ Nie chce wracać ct:o dr0mu. 
„ _ Dolbrn sobie. 
~ At, szkoda· dziecka·. Niechby, s!G 

z.o stal o. 
- Milczałbyś! I mnie szkoda, pomi

mo, żem podrapany i pokąsany przez tę 
mafą osóbkę. Cóż robić? Skończyłeś ro
'botę, nie? Sia:dai, zgryziemy ją we dwóch. 
Za tydzień jedziemy do Petersburga. Gro
ichoFski kwili gdz,ieś z naczelnikową. Ma
my i1 jogio część. Daino .cyrkiel i nie myśl 
c:ł: bfaźnicy! 

Na'Zaiutrz wczesnym rnnkiem w.ózek 
'' ywiózt ze wsi zbiega. Żahba ją wsa
.Qzit na wózek, uściskawszy; serdecznie. 
Hieronim to kląl, to ·~rizrllaf. I(-0nie le
ciały cwałem. Wieczorem ujrzamo wieś, 
wmnLca wska1,ał ją biczyskiem. 

- Ot i Wierzbówka! Widzi pan kar
<;ZttllQ? Tam na progu, w czerwonei ko· 
$iułi, to szynkarz. 

Wóz sta~l. Szynkarz \\ryją! fafkę z 
i;st1 z!fią..t czaptkę i r.mstąpll kitka krokó:\v, 
:tatac:zafąc się, 

fite, stafy się rzadkości.-i. Jedynie śledzie 
i flundry dopisują jeszcze. 

W tym roku byl po~ów śledzi nawet 
jeszcze dość obfity. Rybacy skarżą się na 
L"Oraz to częstsze pojawianie się psO'\v 
morskich, które im wyrządzają wlelkie 
szkody w sieciach. 

W Malborku nastąpiła w tych dniach 
narada burmistrzów z, Torunia, Grudzią
dza, Elbląga, l(rólewca itd .. d'otycząca ka
nalizacyi Nogatu. Burmistrz Born mial 
wyklad o konieczności kanalizacyi , po 
którym nastąpiła żwawa dyskusya. Ucz:e
stnicy, wśród których ob-Ok burmistrzów 
znajdowali się także zastępcy interesowa
nych w tej sprawie Izb handlowych i ku
piectwa, po.wzięli jednogtośmie rezoluicyi; 
uznającą potrzebę; kanalizacyi i dt0maga~ 
jącą się przyzwlOfenia minis.teryalnego. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Wiadomo szan o:\vnym .czy

telnikom, że w ,,Prcussische Lehrer Zńg." 
denuncyowan-o księdza lmratusai Ktosa, iż 
w kościele na św. Lazarzu podczas przy
gutowywaonia• dzie.ci1 do spowiedzi, uczy 
je po polsku. Denuncyacyę, odparl ksiądz 
l(łos w oświadczeniu, które ogłosiliśmy 
przed dwoma tyg-OCtniami. Dziś ·dopiero 
odzywa się nauczyciel pan G. Lainge z 
Boznania w Grud.ziąd~kim „Geselligerze" 
i u~ilu!je wyikazać, że ksiądz I(fos ist.otnic 
uiczyl dzieci po polsku. W końcu pisze, że 
pragnie, żeby mu ksią;dz l(to s. wytoczył 
proces, „poniewaJż w interesie: sz.koly PO'

żądanern jest, aby wyświetlilai się sprawa 
nauki języka polskiego, która utrudnia pra
ce w szkiolach w dzielnicach \vschodnich." 
(?! !) 

Ksi·ądz Ktos zapewne nic pozostanie 
·dhlfoym <Ydpo:wiedzi. 

l(ościan. .,Gazeta- Po~ska", która wy
tC'hodlzi w Kościanie d~otą<l! tylko 3 razy ts;
god'niowo, zamieniomi zostanie oid Nowego 
Rokw .na pismo oodzienne. Przedpfata 
kwartalna podwyższoną będzie nieznac2-
.nie, bo oz: 1 mr. na 1,25 mr. 

Wiadomości urzędowe kościelne. Ar
chkfyecezya: Gnicfoicfiska: Ks. Prokop, 
nauczyciel' religii przy seminaryum 1nau· 
czycielskiem w BydgO'szczy, zostal powo
la:nY' na nauczyciela religii przy girrnna
zyum w Wąigrówcu. 

Ne!!jprzerwielebniejsz,y ksiądz Arcypa~ 
sterz mianowar księdza Mark\varta w 
BydJgosz.czy,, proboszcza przy farze, i ks. 
ple'banw Labendz.ińskiego w Tttcznie radz
cami oocl!JOwnymi ad honores. 

Komend~ ud.zielono: 6 lipca r. b. ks. 
prodziekanowi Mie·rzejewskiemu z Niecha. 
111owaJ na beneficya w Witkowie i \'ll Od
mw.ąriu; 1 sierpnia r. b. ks. dr. Miaskorvv-

rmrrrrm 

- Aha! pan ją przywiózt! Wilki jej 
nie zjadly! Nu, idź db izby! Dostaniesz 
odi giospodyn i ! 

Dziecko przytwHo si~ odlo stu<denta, 
drźąc febrycznie. 

~ To nie w~vie~ ? - zagadnął Hie
ronim. 

- Boże brto·ll ! Cud'ze ! DanrmzJad ! 
Już. cztery la:ta, jak mi 'WStaio na karku! 

- Czyjaż rona? 
- A teigo paina, co tu mjeszikał ! 
- Gdiież riodzice? Pomarli? 
- A nLby pomarli. 
- fakto .niby? 
Hieronim poczur. jak drobne palce 

dzieckai wpHyi mu się w dforL 
- A tak! Przywieźli go z mk<lą żio

n"t i tą m2-łą w kotysce; mieszkali u mnie, 
nudzlf, polo\v~ar, żeby czas Za!bić. żona 
z.raztt pfakala; potem zacząif, ttt zieżdiżać 
prokurator z miasta - mąż polo\v~ar. Raz 
w;rncat późno, zajrtra.•ł przez. szybę,, coś mu 
się nie pndobato; mlody byt i ziy, \Y· 

strzelbie mial dwa naboje. Więc wpako
war j~d'cn prokuratorowi W1 g[O\\: ę, a żo
nie w piersi 1drugi, i nie chybil. Gwalt się 
zrobił. Zastaliśmy go, jak nabijał ·strzei
bę tlla siebie; nie da.Ji mu doko1kz.yć, 
\V'Zięta: policya ! Ot, jak byk>! 

- I cóżs;ę sta~o z. tym biedakiem? 
Gorące warg[ dziecka spoczę.ty 1u. 

<lroni cMopca; dziękowata mu za to sbo\\ o, 
może pierwsze dobre, co posłyszała o 
ojcu. 

- Wa1a1 się dwa lata po• turma.eh i 
umar!. Dziecko mi z-0stało, isl;ny czo.rt. 
Złe, uparte, leniwe! Obrzydty mi sceny 
1.1 nią w odlcmu, a tu się nikt nie Zig{a.sza. 
Niełakoma i ratka. Có.rka mordercy! Tfn ! 
MGże pan wstąpi na zakąskę? 

-. Dziękuję„. Wyratowaitem ]'ą z rze
ki. U \V'aiS wody niema? 

__. niema. Na tydzLeń przed PQ<Wodzią 
1wcieikta. (Jdzi.es się błąkała tYJ.nczasem 

skie.mu na beneficyum w Ostrowie ad Pa
kość; 1 pa±dzi·crnika r. b. ks. Ma1czev."skic
mu na beneficyum w Witkowic i Odro
wążu. 

Archi<lyece~ya Poznańska: l(omendy 
udzielono od 1 stycznia 1905 r.: ks. Becke
rm\d, prnboszczDwi dywizyjnemu w Gło
gowie, na bencficyum w. Śremie; ks. Pa
newic'rowi, wikaryusz:owi przy ·archikate
drze w Poznaniu, na beneficyum \V 

Chrzypsku; ks. Nawrockiemu, wikaryu
szowi a·r.chik., na bcncficyum w I(rzywi
niu; ks. Jana Adamsktego z: Poznania po
\\"-Ofano od 1 stycznia 1905 r. na preben<la
rza kościota św. Ducha w Pniewach. 

Poznań. Przed tutejszą izbą karn::i 
toczyl się proces polityczny przeciwko od
powiedzialnemu, red1aktorowi „Pracy" p. 
Rakowskiemu o obrazę korpUsu oficerskie
go, jakiej dopatrwno się w artykule „Pra
cy" Pod naglówkiem: ,.Jak nali1mniej ofi
cerów". P. R.. skazano na 2 mies. więzie
nia. 

Ze Siązka czyli Starej Polski. 
Gliwice. Berliński „Landbank" ·naibyl 

\\~ powiecie gliwickim na Górnym SJiąziku 
obszerne dobra, których wlaścicielami byli 
dotąd kupcy Artur i Cezar SchiOllerowie z 
Zurychu szwajcarskiego. Oto nazwy dóbr 
i folwarków: Świbie, I(ieleszka, Radiun, 
Raplaki i Wiśnica' . Razem dlObra te obej
mują 8424 mórg '°hszaru. - Ka!Waf 'z.iemi 
ślązkfoj przesz.edl tedy znpwm w wrogie 
nam ręce, gdyż berlił1ski "Landbank" zna
ny jest ze swego \vrogiego uspois{)bienia 
wobec polaków. 

Wiadomości ze świata. 
Z Prus. W sprawie kanatowej· ctooosi 

„łfarm. Gour." z Berlina, e:e: większa część 
stronnictwa: lwnserwatY\\"nego glosować 
bę&ie przeciwko projektowi rządlowemu, 
a rząd.owców tylko trzecia część go po
prze. 

Z Japonii. Z Tokio donoszą tu, że w 
kolach sz:owinistycznych ffapońskich panuje 
ntezadf{)IWOlC11ie z pO\v!oou zagranicznej 'JXl'.
Iityki rząd'u. Polityki tej nie uzasadnia na
wet w1oina pom1yślnie prowad'wna. Cho
dZi im teraz o. zaobez.pieczenie stanu posia
dania na Korei. Żądają więc xaprowadze
nia taim ad'ministracyi japońskie}. 

. Z Rosyi. Na: uniwersytecie w Kazaniu 
odbyty się d'emonstracye, przyczem stu
denci rozwinęli czer\\110.ny sztandar i śpie
vvrali ,,Marsyliankc". Usiowah oni następ ... 
nie udać się przed teatr, ale policya ich 
rozpędz:ila nikogio nie aresztując i przy
'\Wódfa spokói. Wieczorem: clcsptodoiwal 

po kraju. Nu, podziękuj panu i marsz: do 
d1omu! Słyszysz. ? · 

- Na co ona wam? - rzekt chf-0pak. 
- I(upilem ją sobie od śmier:ci, niech w-
stanie. To moja krew. 

Twarz d'zie<ck.a: za~ana: lzami, podni·o
sfa się ku niem/u; nie zwa.żaJ na to. 

- To pwn je.j krew.ny! Nu, ja zawsze 
mówUem gospodyni, że swoi ·si~ upomną 
o s.woae i zaptacą za m:rzymainie. 

- A ile chcecie? 
- Sto rubli. Wartn; odzienie wi ka-

wałki leci, trzei.vikó.w nie nastarczyć, ai co 
natłukł'a naczył1 prze.z te ·cztery, ata, to i 
nie zliczyć! 

- Macie może jej papiery? 
- Jest skrzynka. Reszta gratów po-

szłai na: pogrzeb kobietyi i na lmszta. 
- Dotbrze. Jo brze! D<tjcie skrzynkę 
Szynkarz pob[egl do chaty, a ttiero

nim1ymc.zasmn oparł '°bie ręce na ramio
nach dziecka i spytal: 

- Czemuś mi teg-0· nie ·opo\viedziata 
sama? 

- Bałam się. Smialbyś się z tatusia, 
jak oni, ai na matkQ pluli! Oh ! ja nie chcę., 
żeby się ·z tatus '.a śmiali, nie! A potem 
pol\viedziałeś, że klamię, widzisz, toś ty 
kłamał! 
~ Ja, dziecko, ja? Będę; ci odtąd 

wforzyt na1 sP-0wo; pojdiziemy razem. 
- Razem! - zaśmia!a się przez tzy, 

obejmując jego szyję rączkami i chowia
jąc promieniejącą twarzyczkę w jasne wlo 
sy opieku·na. Serce jej skaikato pod jego 
dłonią, Jak szalone! 

- Macie, panie., skrzynkę! - przer
wał szynkarz. 

Chlopa!lc przejrzał papiery. Byto ich 
.P;osyć dla policyi. Zapfaci~ za nie sto ru
bli. Byl to mv10.c dw·umiesięcznej waika- ; 
cyinej pracy. 

Szynkarz począł hlogo~awić i d'zię. 
kować; z.ja,Yifa się też ri;;ospadynt. j dwie „ 
oolid. , ',I ~' '-1 ~.) , \', _ h" F:.:~nr~ 

w. piecu duchownej akademii proch, - nikt 
Jednak ·nic doznał przytem okaleczeft. 

Z Rosyi. Kongres zastępców ziemstw, 
zwolany przez komitet ziemstwa moskie. 
\\"skiego, odbył się. Powzięto na wiecu 
uchwaly, dotyczące ogólnych kwestyi ro. 
syjskiej polityki wewnętrznej. Obra<ty 
mia!y charakter czysto prywatny. 

Z Węgier. Po.gtoskir jakoby gabinet 
hr. Tiszy miał ustąpi-ć, a W1 jego miejsce 
wszedł nowy gabinet Andras-sego, okazu. 
ją się nieprawd'ziwemi. Róvmież fatszywa, 
jest p.ogl'ioska, jakoby minister sprawiedli. 
'WlOŚcl Polsz, rzekomo nie solid;aryzuią,cy 
si~ z Tiszą, miat zamiar podać się do dy
misyi. 

Należy jeszcze oczekiwać wystąpień 

cztonlk:ów ze stwnnictwa 1iberalne$go, w 
ka:żJdym je<lnak razie str{)lnnktw10 to nie hę- j 

dzLe bardlzo zachwiane. Opozycya pomi
mo wielkich hatasów nie jest w grunci~ 
rzeczy z·do1ną do akcyi, a liczni wśród 
nie} WlOlnomufarzc, sympatyzują zi Tiszą, 
który także .nareży do v,Tl()lnomularzy. 

Wogóle mo:lna się spodziewać, że cipo. 
zycyai pogodzi s!ę z. faktem diokonanyrn i 
ustąpi wobec reformy Tiszy. 

Z Austryt Sklad' obecnyparlamentu 
austryackiego jest następuliący: 

Przybyl Izbie poselskiej nowy klub. 
Piastowie ruscy, rozdzieleni dotychczas 
na dwie grupy, utworzyli wlasny, jednoli
ty klub. Ci posfowie mscy, którzy nale
żeli do klubw potudniowl()-sł1Qiwiaf1skiego, 
wstąpili dio kłubu ruskiego. Uczy on 11 
czło.n:ków. 

Po stronie niemieckiej 110zprysnęli się 
na wszystkie strony, niby ziarna sUJchego 
·grocłn1, pięścią uderzone. członkawie 
„Związku wszechniemieckiego" Jerzeg\) 

Schonerera. Z grupy wolnycli--...viszech
niemcbw Wolfa: wystąpił d'r. Tschatn, zwia
ny teściem W-0ffa z lew:ej ręki. Na raitt: 
z•ostal dzikim. 

Ziedntocz.one stronnictwa niemieckie o
bejmują: 

1. Wielką własrność wiernokonstyt;.1,
.c)rjną, ( 30 postów); 

2. Niemieckie stronnictwo postępow~ . 
(31 posfóW'); -. 

3. Niemie:ckie str-0nnictwto ludiow,e (45 
postólw'); 

4. Stronnktwo 1chrześdańsko-społe
c1llle (26 postów). 

RaZ'em 132 postów. Do teg{)I hufca 
trzeba doliczyć wolnych wszechniemców. 

Do żadnego stronnictwa nie naleią: 
14 szeneryanów, 4 postępowc&w ni001iec· ·n 
kich, 4 lu·dowiców niemieckich, 4 agrairyu
sz.Ó!W niemieckich, 3 członków party! środ· ~ 
ka, 1 „dziki" katolik konserwatywny, l 

Mala, oparta dumnie o studlenta. pa- P 
trzyla nao '!lich z bezmierną pogardą. Wie- -
dzialai ona z .czteroletniego doświaldczenia, 
co warte s~odkie ich miny i uśmiech. 

- Cóż, panienka oo sW1oich vV1racaisz? if 
- oz.-wala się ido ni.ej gospodytili, szorstką 
ręką -dotykając twarzy. 

Uchyliła się od! piesz.cz.otY; d:ość nie
igrzecznie. 

- P.oiadę, gdzie on! - odlparla kra~ 
tiko. . ż 

- s~zęść-że ci Boże! Mo'że cłtcesz · tr 
~eś·ć na drogę? 

- fak zechcę, to on mi kupi! 
Wózek ruszyl z powrotem. Woźnka 

uśmiechną,t się lekko, oglądając się za sie- iy 
bie. 

- I za co pan z.aplacil -sto ruhłi·? - de 
ozwał się. 

- Albo co? se 
- Cztery lata ją morzyli glodlen1 Il'· 

bierali w fachmany, chodzi-Za boso, a co ną 
tamte 1dzieci sttukly, 1na ni<lJ zrzucały. A co 
Qna im się napraoowata ! Czy nie tak. w 
mała? nic 

- A tak, ci~gle bili. i f 
- Za to cię teraz nikt nie trąci. Bądź Br 

spokoi na; znam hve pazurki i będę ick 
się strzegl na1 przyszlość. Pr. 

Spojrzała iaJ'ośnie ina ślady podrapań 
i s:pwścila pok,ornie· glówkę. 

Nakarmił ją na piopasie, ułażyf da snu 
i sam d·rzemat calą ·drogę spokojjn.y, że lai 

1 
~. 

ni·e sp·róibuje ucieczki. , 1a1; 

Gtośne okrzyki zbud'z.ity go nagłe. hie 
Stali we wsi. Kol'ediz.y ()taczali wóz do 

tłumnie. , · , i 1 1.· .~ I lll!l 
- A ro oo? Odlwi-0.zteś matą! --- ~il-O- A 

lał1 Żahba, wśmiechnięt}11 radośnie„ 
- Odzież Wierzbówka? - badał · 

OrocłrQJski, 
.. - Na, karcie, goograiic2'ne{{ szcz~~„ ~~ 

w~. . '.1 j 

-= Jakto? w:szxstkicłt?~ ~~ 
~ ~ sz~a'.rz:? a rodlfrc~-\łt, " , 1 ·-": 
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;v-szechniemiec .. d'ziki" ~ razem 31 p:::
JóW. 

Centrum katolickie niemieckie ma 28 
~zfonków. 

Koło polskie ma 63 czlc·nkG-v.r i 2 mari-
i. datY osierocone. Pięciu Po.laków; jest 
y dzikich"; jeden demokrata sccyalny. Ra-

. ~·em 71 pos~ów polskich. 

c 

a. 
i. 
'Y 

Postów czeskich zasiada 67. Młodo
czesi stracili d\va mandaty; jeden na rzecz 
avaryuszów, jeden na rzecz radykalistów. 
\Vystąpili z klubu PDslowe łfo1ansky i 
U<lrz.al. R.azem 47 Mlodoczechów. Agra
ry11szy czescy mają. 5 mandatów i 5 man
datów so1cyaliści narodowi. Dwóch Mfo
do::zechów, dwóch radykalistów i jeden 
agraryusz są dzikimi. Poslowie czesko
katoliccy z Moraw są gośćmi w klubie po
ludlniofwn-slowiaflskim. 

Klub zachowawczych wielkich wlaści
cie1i Uczy 19 członków. ów klub w spra
wach narodo;v.rych w zasadzie idzie z Cze
chami, potępia przecież ()łbstmkcyę. 

Do klubu poludnk:iwn-s~nwiaińskiego 
11ałeżY 24 paslów (14 SlJ\\'eficów i 10 
ch:orwatów); do klubu postępowego sto
wiar'1skiego 6 postów (4 sf.oweńców i 2 
SerMw). 

b. 

Wlosi maią 18 mandatów, Rnrmmi 5 
111andat6w. dcm-0kraci socyalni 10 man<la
t(Jw (7 Niemców, 2 Czechów i 1 Polak). 

Z różnych stron. 
Ob2rłmusen. W 'kopalni .,Concordia' 4 

'"padli dwa]j' górnicy do szybu i zabili się. 
Z Resse do Iierten zamierzają pobu

dować kolej eleiktryc'Zną. 
l(ray. Oór.nik Prie!be 2'ostal zabity w 

kopalni ,.Bonifatius". 
Wiem!ełhausen. Ks. prob. Winterberg 

obejmuje probo.stwb w Alme. 
Wattenscbeid liczy 22671 mieszkai1-

ców. 
Z Dorsten wyjechał-o 4 00. Franci

szkanów <lo Chinr aby się tam poś.więcić 
pracy misyona:rskiej. 

Hanower. Browar Brande i Meyer 
\\1 Linden pod Iianowerem, wyptaca 18 
pnocent d:ywidem<ly. 

W Berlinie znajduje się 470,000 mie
szkań, składających się tylim z. jednej izby. 

Altenessen. Pan August Bruis.t z·lożył 
też. urząd przewxxtniczącc.go w centralnym 
wydziale chrześcia·ńskich -0rganizacy} za
wodowych. 

, Dortmund. Ślusarsld uczeń I<l'zi Sub-
1 jamski wstal w jednej z fabryk tu•tejszych 
'niebezpie'cznie po'kailoczony. 

Saarlouis. Przy kontrolce wtoiskorweJ 
\\i Saarlou:is w ubiegły cz:wa1rtek .wyigrosit 
- jak dla.nosi katolicka „Koln. Volksztg." 
- komen<lan t obwodu wojskowego, pad'-

a- pułk()rW'nik Waschke, cieka,wą przemowtt 

e- -
a, - Woda kh zmyla. 

- I \Yszystkich ! na:\vet pa.tent na· wó-
? ~~ ' 

- Et, bredzisz!' 
- Et, czas mi zajmujesz! 
- Ach, ty smyczku! 
- Ach, ty pusty futerafe ()'d fleta ! 
Wózek ruszyt dalej wśród śmiechu. 

.Żablba przyczepił się oo skraju i· jechal, 
ź trzymając się szerokich pl•eców1 wroźnky. 

- Dziecko nasze? 
- I jak jeszcze nasz.e ! Masz czytaj! 

a Litwin wziął' potężny papier, ·Ztmlru-
e- żył oczy. 

- Zapomni.alem -0kularów! - rzekl 
j desperacko. 
i Stanęli przed 'Chatą. Wysiedl~ ·wszy-

s-cy, p0 chwili zebrała się reszta kolegów. 
u:- J . Żabba wsad'zif szkta 11a nos i zaczn,l 
co J.Ja gtios czytanie: 
'CO .,Ro.ku 18- maja 14 dnia o.chrzooino 

W· kościele p..::urafialinym katolickim, w Po
~iewieżu, dziewczynkę, córkę Kazimierza 
1 Mary~ n12lżonkćw Obojskich, imieniem 

lli Bronisławy Maryi Kazimiery. 
ck - Gw8.ltu ! - wykrz.yknąl żabba, 

Przery:wafąc czytanie - to om, ta mata. 
aft - Ona! - piodl!walil liieronim. 

- tturra,h Delfin - ~'l()tał Grochdski. 
- A <CD? To dla tego~ że nie myślt: 

uz ? tiaczelniko.,vej. Kobiety strasznie ·ziabi
Jają spryt w cztmvieku ! Dowód na to
hie! No, dosyć, nie czytaj, Żabba. kto ją 

~~ do chrztu podawat, ochrzcimy tią. poi sw10je-
"'ll ~ Ho.ta Szaniarski skoci po butelczynę\ 
~ A kto na kuma? 

- Ja! ~ ozw-.aJ się Zabba. 
·- To d:ohrze ! A imię? 

. - To hi"ż ma!. - pro-tc.st-O\Yal Gro- · · 
-ciMski. ·, , 

' i . ..-1 ... ~-- Glwpiś ! Nie będiiemy, \V--Ołaiąc, r~- ' 
"<;}:.ru ·W(fć całej litanii! : . , 

~ -~ ..• , ( Ołąig: , ~~5:~1" Trastąl)'i}~ _..,. .:.: 

do rezcrwistGw. Zapytal kh najpicrn· dla 
czego nie wstcpują do „kriegerferainW'!' 
Wstyd, iż w takim garnizonie jak Saat
louis, zaledwie dwudziesta cz~ść wyslu
,żcnych \\X>jaków tylko należy do nkrie
geriera~nu ". Już sama wdzięczność po
winna lCh pobu.dzać do wstąpienia do 
Z\Viązkn wQiackiego. 

Dalej \Vspomniat mu\ -ca, iż żelaz.o i 
krew skuly paf1stwio niemieckie, że Nie
miec z.rzucit szlafmycę niemieckiego Mi
chałka, a wsadzit hciln na gl-0\\: ę; od: tego 
·czasu też go ·zatrzymał i musi go zatrzy
mać. Przyjaciół bowiem nic mają Niemcy 
żadnych ( ! ! !), za to tern ·wiGcej nieprzyia
ciót ( ! ! !). Najlepszym naszyrn przyjacie
lem - to miecz wy.ostrzony. A, aby go 
mieć za\vsze dobrze wyostrzonym, nad 
tern pracują także „kriegcrferaj:ny". 

Do tej ciekawej przemowy zau\\raża 
slusz.nie kolof1ska .. ,Volksztg.": W ąJpimy 
bardzo, iż p. pndpulkownik Waschke, -
jeżeli rzeczywiście tak mó\, il, - przyczy
ni? sic swą ciekawą przc.t11'u\.\ ą do rozw<Jdu 
związków '\\10jackich. Takicmi środkanti 
nie zied'nuje się tak lat wo n{)wych człon
ków wt 1mJwi•ncyi nadreliskicL ani też 
gdzieindzie1. Zresztą nie pn.ypisy\.valibyś
my tej przemowie żad'ncg0 zn aczenia, gdy
by nie byto w niej w·z:n:'. ;:1nki 1 iż zadaniem 
„szkoty i KGśdola" jest cki·brzc \\ryostrz.u
ny miecz trzyma(; w pogctowiu. Szik-0ła 

nie jest na to, aby w niej pobrząkiwano 
pałaszem, ani tsż K<: ~: ; ól. 

Ciekawa też rzecz , że Niemcy sami 
otwarcie przy ;,y_' ; l il , . n i.~ n1aią żadnych 
przyj:;;,d61 , za tl) nleprzyj2,d()ł tem więcej". 
- A któż temu wini e.n? - Nikt inny, tyl
ko oni sami, ponieważ S\vą pych'!, zarozu
miatDścią i chciwością zrażają sobie 
wszystkie inne narody. Przyjdzie może 
cza:s, że bieida ich r.ozumu nauczy, a '\Vte.dy 
poznaiją, że na falszywej znaj.dują się dro
·dz.e, licząc tylk·o na swexią. potęgę i miecz 
wyios trz.on y. 

Pancerze oi;hronne. Reklamowane 
przedisiębi1orstwo fabrykacyi pancerzy o
chr.onnych pomyslu Bcnod~tticgo w JVle
dyolanie, które miały być użyte \Vl wojnie 
Qbecnej rosyJsko-jp.ońskiej, okazało s i~ 
wedlu1g doniesień gazet włoskich wyrafi
nowanem <Jszustwem. Pancerze ni,e mia~y 
po<l1obn-0 ;nwjmnieJszei warto'ści, a wYrób 
ichi obliczany byl tyHrn ... na branie zadat
ków! Licznie obstalunki pnczynione dla 
Niemiec, Austryi, Belgii i Francyi nie zo
staly '\\.1cal1e wykonane, mimo pobranych 
zaliczek. W obec tegio, wfa.dze państwC"
wc wfoskie z.wróci!y mvagę na spelmla
cyę, której kres pol•ożono, wyd,;tjąc rozkaz 
.aresz,towa:nia dyrektora towarzystwa i je
go pomacnikól\V:. W lkzbic. oszukanych 
znajdują się tez ""szyscy policyatnci miasta 
Mcdyolanu. 

Magnat polski i cesarz niemiecki. W 
opisie swoim wi1edefiskiej potrzeby olpO
Wia<la Dyakowski obszernie o sPotkaniu 
się króla Sobieskiego z cesarzem pod 
Schwechat. Mik-0·lai Sieniawski, hetman 
polny nie ·byl przy tem zajściu - obc1cny, 

.gdyż miał oko na woisk<:i, wybrał się tedy 
na pow~itanie cesarza później i pyta porwra
cająicyich: 

- A jak tam cesarz przyjmuje naszych 
sena1io1ró\V i pułkowników1 ? 

- Opowiadają, że wszystkich je.d~rn
lro1\.vo, boi kapelusza nie zidetJmuje, tylko 
gto\vą kiwa. Na to het.man: 

- Ja.d'ę i ja tam, może i mnie tak zro
bi, ale ja mam sztukę na kctżdego. 

Przyjechawszy, zsiadł z konia i pod
szed~, gdzie stali monarchowie; przed kró
lem zdją~ czapkę, pDkfonir się i z.nóiw ITTa
krył glowę. Następnie zwrócił się ku ce
sarzowi, bulawą się skł'onil, nic. zdejmując 
czapki. Zanim s:ę to jeszcze stało, rzc.kI 
mu król: 

- Mości panie a cesarz? - dając 
zna,k, by sic pierwej poktonit cesarzowi. 

- Wiem, mości królu - rzekł wy.nioe
śBe he1man ~ że on cesarz mocarstwa, ale 
\Vasza krćlewska mość jest pan i król móJ. 

Gdy później cesarz lustrował polskie 
szeregi, pulki królc\vskic i hetmana ko
mnnog.o zniżaty chorągwie na znak czci; 
tylko w pułkach pana hetmana p<J·lnego 
ch-0rą:gv . .ri nie zniwno. Zauważył to cesarz 
i spytał <lla czego. Ktoś mUJ odpowiedział, 
ie z powodu urazy, jaką ma' hetman polny 
do cesarz.a. 

- O oo? 
- Ze kiedyi W. C. M. witat1 nie ucl:y-

!ileś kapehlsza. 
-- Czemuście mnie nie ostrzegli? -

mial rzoc ces.iarz i iak: pisze Dyakowski, 
,,µo ttc?-:Y"nleniu sobie tej refacyi, gdy pr;~y-

jech.al na ktGi~ chorągie:w, to 1ed'I: o nie ty
kał kapclu zem na nią,, nawet w<>loskhn i 
tatarsk·m .;honu:wiom też czynil wene
racy~" ... 

Oslafnie· wiadomości. 
L o n dy n. W Johannesburgu w Trans

walu trzej chińscy dozórcy robotników 
zostali w nocy Iiapadnięci w sypialni i za
mordowani. Tubylcza ludność oburz3 się, 
że sprowadzani rnhotnky chińscy robią im 
konkurencyę. 

Pa r y ż. l(omisyi rozjemczej w SJlra
wie strzelania Rosyan do rybackich łodzi 
angielskich, zamierza rząd rosyjski przed
łożyć dowody, że w Anglii zbudowano 6. 
torpedowców dla Japonii. Jeden już Ja
ponia posiada, jeden jest w drodze do Ja
ponii a 4 są jeszcze w Anglii. Byłby to 
dowód, że Anglia nie przestrz.egafa przepi
sów dotyczących neutralności w obec 
państw walczących. 

M o n a c h i u ru. Spadły tu wielkie 
śn~egi. 

Ha m b u r g. Handlar-z bydła Nie-
meyer zosłał na drodze zamordowany. 

T o k i o. P~qć łodzi podwodnych 
przybyło do Jokohnmy. Panuje wielka 
ciekawość, czy te nowego pomysłu ł<>dzie 
okażą się w użyciu praktycznemi. 

P o z n a ń. Polacy przy wyborach 
gminnych zwyciężyli w Starym Rynku, w 
Starem mieście i mi Chwaliszewie, nato
miast na Jerzycach ulegli. 

Pil\tc~t. 2:S li ''topad:i.. Kt ta.rzyny p. i m., "Wo.
er. (Chwalimira). 

Sobot.:i., 26 liatopacln. Konrada b., Grzegorza 
(Lechosław) 

S ł o ń c e ; ws<\hudzi, zachodzi., 
Jutro. g. 7 m. 4.1 g. 3. m. 53 

g. a. m. rs2 Poju~.rt:e. g. 7 m: 42 
8 t & n p o g o d y ; We śy:od~ 

ła.dr,A powietr.rn. W czwartek tnkże. 
cały dzieł 

Term o root :r wskazywał wczoraj 12 v. 
południe I fltopni R. wyżej zera. 

BACZNOśC! 
Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 

W śro<l'G dnia 23 bm. 1;asnąf w Panu 
po krótkich cierpieniach cz.lionek naszego 
towarzystwo 

śp. ANZELM POLAK. 
W sobotę dnia 26 b. m. o godz. 9 bę

dzie odprmviona msza św. za z1martego 
czlonka w koś.ciele parafialnym w Lirich. 
PGg-rzeb 1odbędzk się tego samego dnia o 
godz. 10 prz.ed pot z d·Gmu żałoby Liricher 
Str. nr. 147/a . 

Chorąży i asystenci tak samo i czfon
kowie winni się stawić o godz .. 8 rano w 
czapkach i oznakach towarzyskich na sali 
posiedzeń. Liczny nd'ział jest pożądany. 

O pobożne westchn1enie z.a sp-0kój du-
szy zimiartego prosi Zarząd. 

PO D Z I Ę KO W A N IE. 
Za liczny u1dr.?:iar wzięty w pogrzebie 

mo~ej na\i\ukochańsze1} ż<0ny Jadwigi Doma
gały sk:Iadam Tow. św. l(aizimierza w: Ban
kan, także Bract\vu R.óżaf1oowemu i wszy
stkim Rodakom i Rodtaczkom:i iak naiscr· 
deczniejsze sta ro polsk1e .,Bóg zapłać". 

Michał Domagała. 
jjhi 

Baczność okr'ig X. westfalsko-nadreński! 
Donos.zę niniejszem uprzejmie ig.niaz

cłom okręgu X, iż' w niedzielę 27 po pot o 
·godz. 4 u p. Raggc W' Ueckendorf, Derg
rnanstr., ·od'będzie się zjazd pirezesów i na
czelników. Uprasz"m gniazda~ ażeby \\ Y.
slały swych prczcsów1 albo zastępców. 
Zadtnego nie powinno brskować, bo spra
wy okręgo'VC , l;tóre wszyscy wspólnie o
mÓ\\ lć musimy, są do załatwienia. Osob
nych zaprosze(1 nic wysyła się. Czołem! 

Jan Barański, prezes. 

Baczność! Sodingen ! Czołem ! 
Szan. Rodakom w So<linge..11 i okofic)i 

podaje się do \Viadomości, iż w 11icd'zielc; 
dnla 27 listopada r. b. o grodz. 30 Po poł. 
odbędzie się ·zebranie na sali p. Wi<lenhO
kr, przy ni. Szkolnej, narożnik ulicy fricd
richstr., w celu zatożenia ,,Sokola". Więc 
dalej Rrnlacy, en mlod'zj czy starz.y, dą~. 

- cie do Sakofa krzepić i hartmvać ciału ·i 
·ducha. ho v.. zdrowem ciele z-dm\\ y <luch. 

1 

Szan. Rodacy, zbierzcie s1ę licznie. W Su
dingen Rodaków dttż{). Jeżeli założymy 

,,Sokola", to ntusimy~~·O też. utrzym:a.C. 
C?JOłem1 c · . , . Zwu-ĄJJąey. ,, 

<:; . . -. 

Czołem druhowie w Afarten! 
W niedzielę dnia 27 b. m. odbę<lzie się 

pó1roczne walne zebranie na sali p. Kon
manna o godz. 4. Szan. druhowie \vinni 
si~ stawić ~ak ueden, gdyż będą, ważne 
sprawy omawiane, przeto też kornpłe1 
druhów koniecznie pożądany. Goście miłe 
widziaini. Czolem! Wydział. 

Uwaga: Druhowie wydziafu, a prze
dc.w-szystkiem rewiwrowie kasy \\inni si 
6tawić punktualnie n godz . .03. 

J. Prace!, prezes. 

Towarzystwo św. Józefa w Wann~ 
podaje do wiadomości, iż dnia 27 listo
pada odh~dzie się miesięczne p.osiedzenie 
o ,godz. 4 Po pat \1: Iokalu posiedzel1 pana 
Marzyny. Uprasza się; o jak najl[cz.niej
szy ndzial, ponieważ są \\rażne sprawy do 
załatwienia, między innemi sprawa ch-0-
rych czicinków oraz inne sprawy nie cier
piące zwroki. Zapraszamy także wszy
stkich tych, którzy jeszcze. do tychczas nie 
należą d:o żadnych towarzystw polskich. 

Z ar z ą d~. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Bochum 
<lonicsi szan. cz!onkom, iż w niedziel" dnia 
27 bm. przystępujemy wspólnie do Komu.
nii1 św. o godz. ~8 w klaszt<>rze. Chorą
żych i asystentów uprasza się pól godzinr 
prędzej przybyć. O liczny przystęp do 
Stoln PańskiegQ uprasza 

A. l(ozłowsk!. 

Tow. loteryjne „Nadzieja" w Wattenschcid 
odbędzie swe pasiedzenie ·w1 niedzielę 27 
listopada po potud'niu o godz. 3 ,.....,., lokalu· 
p. Gramanna. Rod'acy mający ochotę do 
nas się dolączy6, mogą tylko teraz być 
przyjęci. O liczny udział prosi 

1\1. Herkt. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck. 
Posiedzenie· odbędzie się: w niedziel" 

po pol. o go<lz. 4. Jest pażą<lanem, aże
by każdy czlonek przybył., gdyż są ważne 
sprawy do zalatw-ienia, jak sprawa o te
gorocZJnej gwiazdce. Uprasza się WSZJ'

stkich cz.llonkmv, ojców r;odziny, aby na 
zebranie przybyli i dali swe dziatki zapi
sać, ile posiadają, \\- celu uregul·o\Vani3: ~ 
gwiazdki. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden 
donosi swym cztonk<Jm, iż nasze miesięcz-
1ne zebranie -0.ctibędzie się w nied2ielę dnia: 
27 lis.topa~'a po pol. po polskim na:bożeń ~ 
stwie. CzlOnkowie winni się. wszyscy sta
wić, gd}"Ż przyldą '\vatne sprawy pad) o
brady. O liczny ud'ział w ·z:ebraniu upra-
szai się. Goście mile \Vidziani. Zarząd. 

Baczność Bruch ! 
l(onferencya: dla mężów zaufania od

będ'zje się w niedziele dnia 27 b. m. o ~odz. 
110 w południe w lokalu Ku'Chema. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". · 

Wiec w Blumenthalu 
w ~nowerskiem 

Qdib~dzie się d'.nia: 4 grudnia o g{)-dz. 4 po 
pol. w sali łnoteh1 .,tfoteł Unłoo". 

Rodakmv z BlumenthalLr i ckor..:y u
prasza się o liczny udzial, bo omawiane 
będą ważne sprawy robotnicze. Jako re
ferent przybędzie druh Jan Brz>:!skot z Bo
chum. 

„Zjednoczenie zawodowe połslde". 

Wit·;; w ·Neumihl 
1odbędzie się dnia 27 listopada o godz. 12 
w poiludnie na sali p. Keienburg, ulica Lcli
rerstr. Na \Yiecw omawiane będą sprawy 
polityrczne i kościelne., przeto o liczny u
dzia.P wszystkich Polakówi z. Neumtihl i ó-
kolicy uprasza l(omitet miejscowy. 

Wiec w Laar 
o.dlbędzie się w niedzielę dnia 27 list-0paida 
prasz.a się w'Szystkich Rodaków, nietylko 
<J g-<>d1z. 5 po po.ludniu w sali p. Wittenkem
per, przy ul. Kaiserstr. Na wfoc ten za
prasza się mnie1szem n~etylko ty.cJ:t, 
którzyi Wl Laar zamieszkują, ałe r 
ty;ch wszystkich, którzy w1 tej mieJiscQ
wooci pracują, bo chodzi O! wybory cl& 
sądów procecLer<nvych. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec •v Steele„ 
W niedzielę 27 bm. Q g-0dz. 2 oo pbl. 

odlbędzie. się w Steete na sali pani Rah
rn.anri1 wiec, '" sprawie opieki duchm\-inei 
po~kłej dla l~iejscowości Steełe, I<ray. 
Fre1senb:uch 1. ~fo~t: Prosimy, a.żeby 
l(adacy Jak 11a11Iczme1 na wie'c: się, stawili. 
ponieważ ura<lzić trzeba, iakich krnkó\\~ 
~fe c~wydć, cr~eby reg.ularnie _.~ częście~ 

1 J~ s1ę nam io ttafeży nabc~c1istwa )n>)'... · ... 
sk1e ~trr.y~ć. Zw·ot11A~Y~ 
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nastąpi ·dalsza wyprzed ż towarów 
lfl 

f c 

--

firmy J.. L2ibholz & Co. w łlernc. 

Dopóki zapas starczy wyprzedajemy: 
~·------·· 

Partyę 

ciemnego koloru ciepłe 
gaci I Partyę 

t•artucl1ów domowych 
z drukiem do wys.~mkania 57 fen. do wyszukania es fen. 

Partyę; Palet-.-.tów me:zkle.h 
tylko z dobrych materyj wartość do 25 mk. 

do wyszukania 
14~1 Party a me;zkleh Ż8k•~tów złmowyeh 

ciepło podszyte, 7i kieszeniami 

Party a I Ręezn1ki kuchenne 
w najlepszych jakościach 

do wyszukania 
kożnM~ków l boa 3 95 

Wartość 12 mr. no wyszukania fen. 

Skórzane sllnłkł 4 
wielkie po fen, 

J 
Party a. 

Hama.szy ł butów do sznurowania 3 96 
t dla mężczyzn <~ena zwykła 6,00 mr. do wyszukania. mr. 
~----------;__---------------~----------------·----------------1 Partya butów daua~kleh ł męzktch 

w wszystkich f&sonaeh i gatunkach ~kór 6 95 
dotychczasowa wartość 13 mr. do wyszukania para po mr. 

Party a 

Materyj na snł~.nie 29fen. metr 

Partya materyj Dtł suknie 
tylko nowości, niebieskie, .zielone, ete. wartość do l, 75 95 

do wys.zukar-ia fen. 

Datą.cl nie by wałe: I 
Partya 

fartuchów ozdo~ Ręczniki damskie ~~r~~~,:e I 
tylko lepoze jakości do wyszukcnia 18fen. I DJCb 39f. Uzapki ID«;zkie 35f. 8 rogowo z rydelkiem do wyszukania 

Czekolada waniliowa tabliczka po 

białych z koronkami 

I 
8 fen. I 

tylko 

ł Speenlatlns I 

Dom towarowy 

ćwierć funta 1 O f'en.1 

BRAfJI B0H1'1 (GebrOder BOhm), 
Bochum.• narotnik Briick- i Beinrichstr . 

. 1 Konig- i Alleestr. 

Gwiazdka niedaleko 
Każdy, ktoby chciał żonce swel spra

wić uctechę, ma sposobność zamówJć do
brą maszynę do szycia. Od d·ziś, kto się 
przez „Wiarusa" zgłosi listownie, otrzyma 
za gotówkę 15 procent, a na wypfatę 5 
procent taniej. żaden niemiec tego IJJie da
je. Sprzedaję także meble i kołowce. O 
uwzgłędnknie prosł 

ałetotty ... :ro ak~ 

w AJtenessen, Bruckmanuitr. 92. 

CCO CO.OO OOOOOIOttoOO~aooog 

§ Bae~noj~! Baczność! g 
3 Obn~1 , e zi . ~ e s 
§ r02m ił o gabanku § 

v wielkim wyborze, g 
p) cena.eh jak n~jtańszych poleca 

Jao Bręborowicz, 
mistrz szewski 

w B:rnehn, ul. Bochumska nr. 31. 8 
(llap1Helw Gi:ullbad). 8 

~~~!ftl?l . • f.ł O tl 000.0J)ODO 

mian. owicie dla nowo-

2 CJZeladlł 
kl'awłeckich 

jeden na. duże, drugi na. 
małe sztuki od zaraz na. 
stałe zatrudnienie i do
br11i płacę poszukuje 

d e;.n Ga ron, 
mistrz kr&.wiecki, 

R.-Bmcb1 ul. Miuyn.ńska 
nr. 17, przy kościele 

katolickim. 

Choroby 
kobiece. 

"bra.k krwi, blećtnicę, rany 
na noga.eh, tyły kurcao
'lfO, lel'.r;yła.m we wielu 
l>t-r:ypadka.ch tte 1ltut
kiem.. 

Pt.ni Wolff, 
BOCLUM, Krilaill'. 15 
(w pobliżu dworca. głó

vvaego 1. 

ieńc:iw polecam cuko- Pemiet.1 aa.ie 
wite pi~k:ae wyprawy. 

O gorliwe poparcie o dwóch i&lu.łh, a.klep 
me-g~interet\l Hrdeciuie i 41l:i.lew, ' ' oł •atu lub 
•pruzam. łd. 1 •iyaan1& tl• wyu. -

• • • ~ ,li,. I płt1N \l 

M. :1'~1ecb1uki \ gościnne.go 
r.i.t1, ulfra Nowa. · &r'm&tJ.JJla 

~ w >1ulka.11, trttnlrede.r-
• . c11·. •r. bO. 

Szan. Towarzy
stwom polskim na 
obczyźnie polecam 
na gwiazdkę 

opłatki 

i już teraz przyj
mują zamówienia. 

H. Sibihki, 
w Bocla.um. 

•·to moje d•ni.Gó 
'dzie pczebywa 

areil:J. •••k s 
Ra.k:ont„wte, łona\y • 
Eltbś•Sł 1,~m•ot\t p -
obe l.s'Clł • Puae11auwa 
powia'hl Qaiglddxtco, 
pr.o„, at coa..ieió llA 

ka.rei.• koro1pHde11cn
Q~ 1& "'JD&gtoQWICt. 
Pe11ak-,je fG łoM. 

J61efa I le yk, 
ur. L•m•\'t., 

Xantltla, '.Mittel tr. 5. 

~~~~~~~~~~~4 

U l;tl#VWD i' ew -
Baczność!! 

~ Kto ma ne.j11zykowniej~zy krój ~ 
i;; 

~ o .., 
« 
o 
p.. 

C:l 
O• 

~ 
:,·., •• ' r;..·. Jan i Fr. Błoch, 11 
: p EMe ' rr hurm Ił t r. XI r. 14 

·~~,~~~u 
l'W.11 ; . 
-----------~ 

\/yidad ·lekcyi i e 'angdii. 
ksiedza. Ool.'f!nierzc, na. ~zystkie r1iedt:iełe 
awięta wraz z wyniibiącą ztl\d nauką wia.r1 · 
obyczajów i ~runtownem wyjaśnienittn r~ 
kościelne20. Wif.'lka k~icli!a o 976 stror11ck. 1 

wielu pięk:n~mi obrazkami, w mocnej opr1'7i 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 

W.sr.edr.ie: Adres: „Wiarm 

u 

c 
3 
s 
11 
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odzienne pismo lad~~we dla Polaków na obczyznfA, po&w!ęcone ośw ac!e oraz spraw 9 nar ··owym, poliiyczn., i:hObko ,,. 

W1'chodzi coo2i1I!1lie I wy}ątkltm dmi IJ°'\Vi1ttr.cznych. 
prudplata kwartalna na poczcie i u listowych '\\ryno~i 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 rnr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W lmlQ Boże za Wiarę I O}czvznę l 
h ~rm.rdy olacl li~ u wiem: Ii i;yt::w'Y 15 ~ ~ .• a {r 
n·zlo~.7.c .ia zsrniiszczoni tirzed mser t:l ·; "10 fen • ..'b 
często oglasza, otrzyma ribat. - Lis:1 Jo „ \\ " :- · ~· · 
Po!skiego„ należy franko ;vać i t'<,dać \\. r:~h r1 r ·: ,;: • 

" pod znakiem „t. polnisclł" nr. 128. ny adres piszącego. Rekvi:;is6w ~ie nic zw · · · ~ 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. -"1.Ł_ 

Rodzlce polscy! Uczcie dzieci swe 
••wić, czytać ł pisać po polsku! Nie )eit 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem· 
csr~ się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
l(ołei sy.becyjska otrzyma drugi tor. 

Ukazem rozporządził ca1r, by rnzpo
czeto budowę drugieigo toru kolego"\V'ego 
na linii syberyjskie1j. !(ole.i syberyjska, 
która pochłionęla jU'ż i· poch4:a.nie jeszcze 
setki mili-onów, ma dla Rosyii i świata ca
legn pod każdym wzglęcfem znaczenie naj
doni:Oślejsze i będzie ona właściwie dopie
m zid.atną d'O użytku· po wybudto:waniu dru
giego. toru. K:-0lci o1uążająca1 jezil()'m baj
kalskie, przez które. do1ąd; przewiożiono 
w'<ldsko '\V parowcach i tratwach, jest już 
ukofrcz-0na. 

Na kolej syberyską wysłano t()d p>0-
cząt1m \viojny 1400 nnwych lokomotyw i 
30,000 wagonów. Obecnie, jak podają pi
sma r-osyjskie, już 200 lokomotyw .ades;a
nio mu pmvrót, celem naprawy. 

Papież w ob{t:! wypadków w lnsbmku. 
Watykański koresp-ond'ent medyola-f1-

skiej „Corriere dellai Sera" pisze, że pa
pież z pO'\VIO'du ·wybryk6w niemieckich w 
Insbrucku był bardzo :ohurzony i polecał 
sfinwfa11skiemu biskupc;.\Yi z Cattarn, by siG 
zaopiekował \iVt·ocharni \\- Dalmacyi. 

Telegramy!J 
Du r b em. Niezadowolenie pomiędzy 

lud'rmścią robotniczą wzrasta z powodu 
sprowadzania robtników chińskich. Świe
żo przybył znowu parowiec, który prz.y
wióz.ł 158 Chińczyków. 

L o n dy n. Tutejszy poseł japoński 
ma zostać odwołany. 

Do czego prowadzi 
rozpolitykowame sięniektorych księży 
stwierdlza teraz nawet „Kuryer Pozn.". 
W dekana•::ic nakietskim jest parafia śmłeł
kowska Stare $mielowo licząca okotn 1200 
<Pu:SIZ, w tem parafian polskich, 180. Pro
b()lszczem jest ksiądz Kl. Prandlkc nie 
znaijący języka· p.olskiego1 i nie starający 
sie \vcale nauczyć go, ponieważ nie
nawidzi' P'Ofalków, iak to· wynika z jeg{} 

czynów.'. 
~miet.01w1n to takii rzadki wyjątek, że 

tam 'Część parafia!Il mó·wiących tylko po 
Polsku pomijając już slowo· Boże, nawet 
na fo,ż~1 śmierci nie otrzyma ostatniej tak 
blog,iej a niet01dizownej pnciechy. 

Zgłosi się kto po1 p,olsku1 d-0 sp.o'' ied'zi 
św., spyta go się ks. Prandke: rozumiesz 
PQI niemiecku? jeśli odp.owie, że tak. to pa.
leci, mu, ·czyli p1ozwoli, że może m6\dć PD 
P\}'Isku, a ·Oin do niego mó\\ i po niemiecku. 
Je-śJi zaś penitc111t po.wie, że nic rozumie 
PQI niemiecku to mu ks. P. ()(lpO\\ ie: to 
1dź <l:o spQwi~·dzi, gdzie chces~. , 

Tak się d'zieje przy chrzcie, przy slu
bie, a dzieci p;olskie nie p-0bieraią nauki ka
techiZJmo.wej w polskim języku, tylko po
spiolu z nicmlieckiemi, by się przygotować 
dOJ Przyuccia S::lkramentów św. Można &O
bie w-y stawić, jak nieip.ocieszają:cym fi.est 

y: takiej nauki rezultat. - Skarżą się luctiziska 
~ na 'S\\i1c1ją niedo!Q, ale po cichu, w s~lkrecie. 

GlotŚn() ·od·ezwać się nie śmią, bo się swe
·go P.o.sterza bardzo lękają, mianmvicie jcgu 
eneirgii, nie przebierającej w środkach, by 
strumić naistusz.nieisze życzenia p·olskich 
Pararrian, jak s:ę t>CY zaraz pokaże . 
. Na kongregacyi w MIQrZC\Yie zgroma
uzeni księża d·ekanatll' nakiel';k. 'g{) p-oru-

sz.yli tę smutną sprawę i zriobili \\izmian
kę w pr'Ot()kulle urzędowym o potożeniu 
przykrem parafian polskich w1 parafii śmie
fowskiej. Wla<l'za duchowna odn'.oisla: się 
z tą spra1wą, do wfaściwego pasterza ks. 
Prandkiego ,nai oo odebrała klasyczną w 
swoim rodzaju odpowiedź jako oświad
czenie. W temże twierdzi ks. Prand'ke, że 
odi lat 14 siprawuje S"\V'Ój urząd 1ja!k się przy
.n ależy, że slu.cha sp<lt\viedzi św. po polsku, 
że nikt nigdy na· niego się nie żalif, ze księ
ża kondekanafoi z:a jego plocami tę rze':z 
poruszyli; że tak Jak sobie postąpili księ.ża 
w deka•nacie, pomiędzy uczciwymi ludzmi 
s=ę nie dzieje; że on tę sprawę mida do 
sądu i zażąda, aby dla tego Wladzai du
chowna, iżby nie nastąpilo przed'al\\·niea1ie, 
c-01 pręd'z~i z knl! się. zatat\\ iła; wres-zde 
finis coronat o·pus: „pfe" rzucił' w twarz 
kapJ.ainom kion<lekanalnym i księdzu pr:o
d'ziekanowi·. 

Gdy zaś. wladza ducho1\vn.a. skarci
WSZY' bardz;o \v1ziględlnic ks. Prandkeg0 -0d
dalai rzecz ks. prodziekanowi Tesmernwi 
w1 Kosztowie a tenże wysłał organistę z 
Ommadmva, by zba1dał liczbę parafian pol
skihc, ks. Prnndke taki napisał list organi
ście: 

An den Organisteu Herm Pufahl, 
Oromaden. 

ttatte ich gewusst, d'ass Sic hinter me1-
nem Riicken in meiner Pfarre Unterschrif
ton filr polnische · Pre<ligten samrnelten. 
dann hatte ich Sie· mit tfonden von meinern 
Hofe hetzen Jass€/ll. 

p·odp. Prandkc, Pfa1rrer. 
Także chrześcial1ska miłość bliźniego 

mającai parafianom służyć za przykład! 
O dochodlzeniach ks. dziekana, pisal 

ks. Pranclike z pogapdą i n.az1wat je bez
\\ stydnemi. 

Sądzimy, że ,najsuruwsze środki wo
bec takiego „kaplana" bylyby na~zupelnicj 
usprnwiedli\\ ione i wzglę<ln·ość władzy 
·naszej duchownej w· Polsce \Yywoła tylko 
z'dziwienie i złego nigdy nic usunie. 

Silił 

Polacy na obczy ~11~e 
Głos z kół czytelników. 

Essen, dnia 24 listopada 04. 
Sz.anuwna R.edakcyo ! 

· W ur. 267 PWiarusa Polskie.go" mieści 
się powtórz.ona k-0respond·encya z „Dzien
nika J\ujawskie·go", w której skiermvane 
są obelgi nie tylko przeciw' l(.o<lakorn z 
Bau:kau, lecz w -0góle na caly zastęµ R.oda
kó\'1 :znajdujących si~ na obczyźnie i na 
,,Wiani.sal Polskie'g-0". Nie mam bynaj
mniej zamiam \Vysławiać tu1taj „Wiarusa 
Polskicigo" p1ocli niebiosy, gdyż mnie są 
wszystkie pisma polskie mile, które mają 
dobre tendencye, które bronią ludu rołKJ.
czego, oraz walczą za nasze idealy naro
dowe. Lecz jeżel'i chodzi o zaczepkę nie
uza:sadnioną, o zarzut nie polegadący na 
prawdzie, należy się „Wia,n1sowi Pt0lski~
mu" obrona. K:ore.spiondentoVi i ,,Dzienm
ka Ku1jawskie1go'' dopadlsz.y l~onika zd.a-bne 
go w g·odla centrowe, chlciał k·oniecznie n
rządzić atak na -0bóz. narndowy. Nie "\Vic

dząc zaś, jakby to najzgrabniej uczynić, 
chwyta się „taszki, kumoszki, Mtillera, 
Lehmanna, Grety, Gusty" i t. d·., aż wre
szcie wpadt na ,.\Viarusa P()lskiego" po
\\'fadając, że tenże jest winien, iż nas na
Z\vann swego czasu mniej\vartościowymi 
ka'tolikarni, że „Wiarns Polski" jest winien, 
iż na obczyźnie istnieje tyle wyżej wspo
mnianych dziwolągó\v. Szanowny kore
spondent z p~vv n·ością, czytuje tylko 
Dziennika K:uiawskiego", ponieważ gd~--

" . 1 d bv z uwagą czytal pisma szczerze u ·owe, 
np. ,,Wiarusa P()lski~:go" , a i ~obr~.e mu sit; 
przyjrzał, to odkrycby nms1at, iz w na-

glówku stoi: „W imię Boże za Wiarę i 
Ojczyznę". Dalej stoi tam: „Rodzice pol
scy! Uczcie dzieci swe mó\vić, czytać i 
pisać po polsku!" ,,Nie jest Polakiem, kto 
pot-01nstwu swemu zniemczyć się pozwo
li!" Jeżeli korespondent to dobrze i z u
wagą przeczyta, przyjdzie do przekonania, 
iż brednie w owej korespondJencyi, nie są 
absolutnie uz.asadni·one i nic polegają na 
prawdzie. „Wiarns" nie moie osiobiście 
zajrzeć do. każd'ej strzechy, nie m()że każ
demrn z osobna wpajać nauki czytania i pi
sania polskiego, nie moie. jed11ostkom 
zw1racać uwagi na kaleczenie S.\\''ej moi\vy 
ojczystej. Jestto obowiązkiem rodz'.ców, 
oni przedews·zystkiem po'vinni dbać o to, 
aby ich dzieci się nie niemczyly, a ten .obo
wiązek prZY1POrnina im codziennie „Wia
rus P.olski". Co się zaś dotyczy ludzi nie 
wykształconych na obczyźnie, to kore
spondent „Dziennika" widQcznie pogardrza 
ludźmi prostymi, inaczed w podobny spo
sób o ludzie by się nie wyraża.!. Dalej 
zapomniał korespondent o tern, iż nie je.st 
' ina tych Judzi na o•bczyźnie, że maj~ ma
ło \\·yksztake1nia, bo nie mają g,o dla tego, 
ponie\Yaż z stron ro<l'zinnych go nic przy
nieśli. ale jest to wina tych, którzy o oś,ria
t~ ludtt nic dbają, a 11ieraz nawet ,..utrndn!a
ją mu zd1obycic tejże, pragnąc niejako, aby 
ten lu'd \Viecznie był gnębiony i p.ozostal 
w ciemnocie. Nie wiem, jaki stan wy
ksztalconych ludzi ma: korespondent na 
myśli? Czy doktorów', adwokatów albo 
kupców? Jeżeliby tac}'. ludzie egzysten
cyq na obczyźnie cl!cieli sobie z3pe.wr1ić, 
przedewszystkiem musieliby się z luidem 
roboczym liczyć. Korespondent jest z pe
wnością takiego zapatry\\ ania, aby temu 
robotnik-O\~ i schlebbć. dopóki się ci,1gnie 
z nieg-0 korzyści, a poitetn: nanYać go nę,
clZ'ną kreaturą, albo jeszcze gorzej. Nic 
jestto1 bynajmniej znakiem wykształcenia, 
jeżeli kto lud roboczy na obczyźnie w taki 
sposób krytykulie, go upośledlza, wytyka 
mu drobne usterki. Nie godzi się ludm\ i 
rohoczemu robić zarzutu nieuid'l{)lności, je
żeli s:ę widzi, iż chęci uweigo ludu są do
bre, nie g-0d:zi się wyszydzać czynów OWt.;~ 
go ludu i wszczynać swary gorszące, a 
szkod'zące Jrasz'ei sprawie namdmvei, tyl
ko trzeba się przed'e\vszystkiem wzi<\ć do 
rngo, aby ludowi nieść oświatę, okazać 
mu swą mil-0ść, oraz serdeczność, a przy
tcml dł>ać więcej o dobro .ogólne . W koI1-

. cui na'dlmieniam, iż „Dziennik Kuja'"-ski" za
mieściwszy O\Vą korespondencyę, mial na 
oku· poniżenie ludu roboczego na obczyź~ 
nie, a przylepieniu la·tki „Wiaruwwi, P-01-
skiemu", aby przez to zapewnić sobie ce11-
tr-0we laury, któreby zdobi~y skroń jego. 
Przyjm Szan. RedakcyD, moje ·wyrazy sza
cunku· i pmvaż~nia, polączone z usilną pro
śbą, o umieszczenie ninejszej koresp.on-
dencyi \v· lamach pisma Swego. Nd. 

Dążności gerrnanzaitorskie 
w świątyniach naszych. 

W „Gazecie Tor." czytamy: 
Otrzymaliśmy .z grona naszych czyteJ·

ników dwie korespond·cncye, które Ś\\ iad
czą, że d10 świątyf1 naszych poczynają s'.ę 
cichaczem zakradać d<1żności germaniza
torskie. Zwracamy na to uwagę czytelni
kom naszym i prosim.y ich, ażeby . nam 
zechcieli do'i1osić o \\ szelkich no v io ściach, 
zaprn\vadzon:r !1 t!I i 0\1.:dzie ku p-opiera
niu 11iemczyzny w kośdolach naszych. 
Wyświadczą oni tern samem wielką przy
slugę sprawie naszej, bo rnzbudzą z letar
gu śpi(łcych i zobojętniałych i pobn·dzą ich 
do ()brm1y sbrbu języka ojczysteg() tu'h, 
gdzie nic landraci i władze szkóln~, al.! 
gdzie lud pnlski rządzi i trm samem nrn 

prawo do protestowania przeciwko "\vszel
kim natec.iatośck)m, zmierzającym do krzy
\\id!zenia praw jego. 

Piern·sza korespondencya brzmi: 
Kartuzy, dnia 29 listopada 1904. 
Jak wiadomo czytelnikom „Gaizety" 

zalożono tu w J(artuzach tak zwany „G~
sellenverein ". Po<lniosty był widok przy
patrzeć się dzisiejszej niedzieli, ~ak prze
szlo trzyidiz:iestu mężczyzn, cz1onków To
warzystwa, przystępowalo do Stolu Pań
skie,go. P.o nieszporach odprawit ks. wi~ 
kary J(eister procesyę, w której czl!onko
wie Towarzystwa ze śv;iecami i przy 
śpiewie ,,Gross.er Gott wir llOben Dich" 
przed Naiśw. Sakramentem wstępo.wali. 
Widok ten, jak z jednej strony p.odniosly 
budzi! ie'dnak smutne myśli. Oto nadmie~ 
nić należy, iż \YśródJ owej grupy cz!:on
kó\vi bylo· tylko trzech ,.stokniemców". 
Nadmienić dalej wypada, iż przy proce
syach tu W' I(artuzach po niemiecku jeszcze 
nie śpiewano z wyiątkiiem Bożego Ciała 
to też nikt z uczestnikó\\ w• kościele z~ 
księdzem i Najśw. Sakramentem nie p-0-
stępmval". 

Radzimy domagać się od: zarządu ko
ścielnego, ażeby w1 imieniu· parafian IJ()l
skiich zapytał sic; księd'zai Proboszcza o 
P'O\Vody zaprowadzenia tych prnccsyi z 
śpiewem niemieckim, i ażeby przeciw te
mu śpiew10wi niemieckiemu ene11gicznic za
protestowa.t. Gdyby to nie ponmglo, ra
dzimy się Z\\ rócić z zażaleniem do ks. Bi
skupa. 

Druga korespondencya. 
:Elbląg, 20 listopada 1904. 

Szanowna :Redakcy-0 ! ,,:Elbinger Zei
tung" pisze: ,.Polskie kazania w katolic
kim kościele farnym w :Elblągu. W piol'
skich czasopismach szerzono "-iadomośść, 
że życzeniom P-0laków d'otyczącym zapro
wadzenia kazań p-0lskich, uczyniono za
dość i w tutejszym kQściele katotickim. 
Ażeby za1pobiedz wszelkim fałszywym 
wnioskom ze względu na ro, że wiadomość 
ta rozeszla się w szerszych kofach i byla 
tamże omawianą, donosimy, c-0 11astępuje: 
Ody wśr'}d bieżącego Iata \\ iększa liczba 
Polaków byla zatrudnioną. na wsi rycer
skiej Law i cy, proszono miejscowych księ
ży proboszczów kilkakrotnie o past-0ryza
cyę tychże Polaków. Zctd:Osyćuczynienie 
życzeniiu1 nie bylo jednak latwcm, ponie
waż z miejsc-Owych księży katolickich nikt 
polskim językiem nie w lada. Postanowio
no jednak zrobić próbę, ażeby wykazać, o 
ile żądania Polaków są, słuszne. Zapowie
dziano pewnej niedzieli kazanie na po po
ludnh1· i ksiądz profesor Switalski zjechal 
\V: tym celu z, Brunsbergi. 

Wynik byl bard'ZD nikły. Zaledwie 
10 Polaków byłb obecnych na nalJ.ożeń
shvfo. Poprzestano wjęc na powyższem 
kazaniu". 

Oóż to oświadczenie ,.Elbingcr Zei„ 
tu,ng" zmusza mnie, ażeby donieś.5 światu 
przez naszą .,Gazetę", że nie 10 Polaków, 
ale około 350 zebrał-0 się na tern kazaniu. 
Drngic co naimniej 350 nie wiedział() wca
le o tem kazaniu, ho byloby się nie\vąt
pliv, ie także na nie sta.\\ =1-0. Od owego 
kazania, które mialo miejsce 4 sierpnia br., 
upl'ynęto przesz/o 3 miesiące. Dla czego 
to więc teraz dopiero porusza tę sprawę 
luterska gazeta. Mnie się mocno zdaie, 
że p=smo t-0 chce \ móv.':ć w świat i chce 
"\Vmówić w nasze wyższe 'V ladze dncho
wne, że tu Polaków wcale nie ma, że 
więc kazania polskie , o ile miały cel, mo
gły b:rć przeznacz-one wyłącznie dla ro
botników1 z Polski, zatrudnionych tu la
tem. Otóż jest to rozmyślnem falszowa
niem prawdy. Polaków w Elb1Qgu i \V c~ 
kolicy jest spora liczba. 10 Polaków na 
kazanie polskie dostarczę ja sam z moją 



rodziną. Byloby sfusznem i sprawiedli
•\vem, ażeby bylo tn kazanie pc!skie przy
najmniej raz w kwartale. Jestem przek<:>
nany. że i ks. profesor Switalski dosta
wszy <lo rąk powyższą wiadomość z , El
blinger Ztg.", oburzylby się na nią i uznał
by, że kazania Polskie są w: Elblągu k<>
uiecznc. My Pola.cy żyć tu w Elblągu mu
simy jak żyli chrześcianie w Rzymie za 
pogaftskich czasów. Musimy się kryć i 
skanni jes cśmy nawet przez nasze wfa
dze. kościelne na wymarde". 

Tyle nasz korespondent. Radzimy 
mu i innym Polaki0m, ażeby 'db udO"\\'lO, 

dnienia potrzeby pol'skich kazali postarał 
sie o petycyę z IJ-Odpisami polskimi i zwró
'Cil sie do Najprzew. ks. Biskup a w Pel-
plinie. 

O stosunkach na Slązku 
pisze „Orędo\V~nik": 

Wystąpienie: ks. Pendziatka z Polskie-
~o Komitetu Wyborczego oznacza- ni·e wąt
pHwie - rozkład tego komit~tu i . rozsy
pywanie się nawdow~.j organizacy1 na O. 
Slązku. ,.. 

Jeszcze przed wyborami w Zoraich z 
naciskiem ostrzi:galiśmy, żeby W1 Żorach 
ratQwać organizacyę Kcmitetu Wybor
czegio i zabezpiec'zyć ks. Pen'd~iałika, . ja
ko kandydata, przed· skompromitowaniem 
w10heic gómoślązikie,g-0 duchowief1stwa. 

W Zorach poparto hakatystę 'J!Ols'kie
mi g·fosaml i przez to posta.wiono ks. Pen
dziallka w najgorsze pot-0·żenie, \Ąl1Clbec 
księży górnoślązkich. . . , 

z tego położenia \vyzwala oni s1ę <lz1s 
w ten sp.osób, ie porzuca Polski Komitet 
Wyborczy. 

Oni .nie pienvszy 1od:s.tępuie odi >0rga-
nizacyi1 nawidiowej. PrzciCL nim zrobił tD 
samo ks. prob. Skowr-0ński Zi Ligoty, któ
ry ustąpił także z Pnlsldegio Towarzystwa 
Lud\owe-gio. 

Na placu powstal - ks. 1dr. Stephan, 
~acięty wróg mchw naro<i-Owego tego, 
który „Górniośtązak" przed!stwia. . . 

T()I są skutki króiiko-widząicej po11tyk:1 
,,Górn.aślązaka". Choć zna:cznic się zmie
niJ W ostatnim czwsie, to jednak nie WSZY
sfkio bielmo ·ze szlo z oczu ~ego. Jesz.cze 
w1 tycn <liniach 1pisał „Gór:noślązak" z o
kazyi znanej deklaracyi Koła Polskiego z 
powio<lu żor6w, że bez walki z ·cent.r.oiw.
cami nie ma.ina myślec - <0 zdobycm O. 
~lązka dfa I(ola Polskiego. 

----~ 

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rndziewicz.ówm~j. 

(Ci<itt dałszy.) 

Marya -- podat Grocholski. 
_ C~yta si-ę nacze\ni~owa ! Imię tw-0-

Je3 damy! Nie chcę, żeby, była d>o niej 
podioibna. 

- Kazimiera! - szepnął Żabba. . 
- Czekai, co to znaczy? Kazi, to 

jest psuje, mir - spiokói. Pfe! Ma ona 
nam psuć spokój, nie pozv.~lam! . 

- Bronistawa, brzydko! - skrzyw1t 
się Grocholski. 

- Jak ·dła 'kog"O ! Dla zaczepiających 
- tu się ·trkl1onił' w stronę warszawiaka -
niewiele obiecujące, ale dfa prawnych po
siadaczy cenne! Niech będzie Bronisła
wa! Oo, mafa zgod'a? 
~ Tatuś mnie Bronk::i. nazywał -

szepnę la. . 
_ A co! Będziesz tecL· Broni~ła-..v<:1, 

i Dbyś była \.Vicrną nazwie. Ty te'g'{) nic 
rozumiesz tymczasem, ale kuru rozumie, 
niech ci fo wytf.omaczy w czas i porę 
"\Vłaściw·ą.. Słyszysz. Żabba? Przeczyb.j 
w katechiźmie c ohowiązkach chrzest
nych rodziców. R.-0zHmicsz? Gdzie ten 
Szaniarski z winem? Pić chcę, jak sikaw·
ka straży ogn'ovleJ. Czef~O szukasz, Za
bba. 

- Swkam. Yistu l 
- J akicgo. listu? 
- Do ciebie od dziadunia. Przyszedł 

:i.:czornJ.„ 
- Goo! - pan !iier·onim siadt 1 ·wy-

ti"zeszczaiJą:c oczy. - D-cvri piekielne cóż 
to nov.reg;o? A w, nie mówikm wam, że 
on już\\ ie, gdzie ja jestem? 

- I C'O robisz, w tej chwili! Pe\v:1ie 
siQ za iwa sza na kuma! Nazwie ją po li
tew ku. Biruta! - zaśmiał się Gmcholski. 

- Gdzież ten list, marudo? -~ \Vb.fał 
stndeut. 

- Aha, gdzie? Albo ja vie.ml Za
wsze mi głowę z<lurzysz swoją ·gorączk:.t. 
Gdtzi~s g-o scho N"akm, bo z pien!ę<lzmi. 

- Z pieniędzmi! S\Yiat się koi1czy. 

fak przed trzema· Iaty tak i dziś„ Gór
n-0:Ją:;-t1~" cin_gic s:~ c:· . ipujc - no. 7.:d.-0-
bycz Slązka. r iak <lota.d - nie ma iekar
stwa na to. Nawet h~katys yczna „Schl. 
Ztg." zari-CYtvwafa. te świe-żc zap1ty jego do 
dalszego ekwipowania się". 

Tyle „OrędO\ltnik". Ustąpienie 'ks. 
Pendzialka absoiutnie nie oznacza rozkła
du komit0tw wyborcze·go na Ślązku, wy
kazuje tylko, że wybran<:> do niego osobę 
11iestóso<\vną. K:s. Pendzialek już. przed 
wyborami w Żorach byl chwiejny, a lu<llzie 
chwiejni do kierownictwa się nigdzie nie 
nadają a już najmniej na scósnnki takie, ja
kie mamy na Ślązku. 

Z drugiej części wyw1od6w ~,Orędo
wnika" wynika, że licho o-n zna jeszcze 
centrow'ców. ~ 

Z Wiłjny fw gyjJro-Ja1)0ńsk:iej 
W Man<lżuryi grzmią co prawda ar

ma;ty lecz na bitwę fadna stmna slę nie 
decydnjc. J ap-0frczycy wykonują, mowu 
ruchy maiiące na celn oskrzydlenie armii 
rosyjskiej. Jednakowoż prawdopodi0bief1-
stwo wielkiej biitwy w najbliższej przy
szłości zdaje się uchylać je'dna bardzo w"a
żna okoHczność, ta mianowicie, że w Ma:n
żuryi nastały t~raz silne mr-ozy, to też 
prócz makg-0 ataku na wzgórze Putiło:wa, 
w którym polcgto 80 J apc11czyków, starć 
nie byro żadnych w ostatnich tyg{)·dniach. 
fodlynic Chunchuzi (rozb61jnicy chi·ńscy) 
stoją,cy pod dowództwem oficerów iapO'f1-
skich ruszajn się i stają się plagą Rosyan. 

Znaczna ilość .1\fongoiów potączyfa.1 się 
także z Chunchuzami. Kolo ttaimi·n-tin 
operuje banda, zt•CYiJona ·z! 1500 jeźdźcó\v, 
będących na. rotdzie japol1skim i poicl! dlO
wództwem japo(lskich oficeró\V. Napadają 
oni na karawany. 

,,Daily Express" dowiaduje się z wia
rogodnego' źródła, że dwa dni przedi od
iazdicm „Rnztrnpnego" z Po1:tu Artura, 
wyjechaify z Portu Artura trzy mne torpe
dowce· dwa z nich wioz.ly cięż:k,o rannych 
oficeró~. Torped'Owcc te mialy duplikaty 
listów jenerata Stossln. Wyjazd nastąpił 
wśródl burzy. 

Japoński krążow111ik „I(asuga" zah·zy
mal pierwsz.y torpe·d:Owiec i zat·opil g-0 po 
godzinnej wake. 

Dmgi torpedowiec 7.Dstat zatrzyma-
J 

- Ot, jest, masz! 
Chlopiec zapomniał o prag·nienitr i fi

:g1a:ch. Podarr kopertę, ·uszkodził trochę 
prsmo i zacząt czytać, korrrentruiąc kaMe 
s~owo. 

„Jeżeli pamiętasz, że masz dziada" --
oho, ktoby nie pamietal - „któremu by~ 
leś .cale życie zgryq;otą" - bodajby cięż
szych nie miał - „to wyrrnagam, a'byś 
,\1111et, pn !(),trzymaniu ninieiszego stawil 
się csobiście u mnie". - Ciekawym, po oo 
111111 potrzebne ().glądanie tej' zgryz:oty. -
„Wiedząc, że żyjesz w ncdzy i korzystasz 
z. publicznej jatmu•inry" - co! sfilmował 
stary - „posyłam ci na koiszta podróży 
sto mbli, wymagając ścisłego. rachunku: i 
oddania tego, co pozostanie". · 

- Tfn, d'o <l.yaslrn ! ja, Hieronim mam 
jechać za cndze pieniądze i gryz.rnoHć ja
kieś rachunki? Dziad nn:o. diostat r.ozrze
dzcni·a: mózgu! 

- No czytaj dalej! 
„Mieszkam, jak zawsze, w Tcpef1cu, 

powiat JVfozyrski i czekam ciebie. Twój 
dziad. Polikarp Bialopiotrowicz." 

Student zmląt list \V ·gałkę i dsuąt ją 
poid sufit, pieniądze rzucit na stM, siadi, 
wzinl pióro i zacząt coś pisać. 

- Jest wino? - wolał Sz:!niarski, 
\\'chodząc. 

- Pi'icie sami! Mnie, l}O każdym liś_
cie dziadunia, jakby kto żólcią potrakto
wat Zatruie mi humor na trzy dobyt No, 
-Odpiszę mn choć rn ! 

Pióro skrzypiało zajadle. Koledzy 
roz.g·ościli się po l&żkach i stolach, wzl~li 
<lziewczynkQ i \v ywiadywalii się wszy
stkiego z \\ ia:snych ust {)fiary. Opowia
ctata teraz chętnie i roztropnie szczegóły 
czteroletniej niewoli; o śmie·rci rodziców 
mifczala iq,arcic. 

Nagłe tlicronlm ''stal. 
~ Goto\'. e? - spytano. 
- Uhu t - -0dparL 
- To czytaj, . 
nSzanowny dziaduniu! Jeżeli kor:zy

stami z jałmużny pubI1icznej, to do tej pn
bHki cię nigdy nie za.Jiczałe1n! Sto rubli 
od'sylam bez rachunku, na inny użytek! 
Jeżeti będę mlal czas i ochotę, to przyjad~ 
do debie za ;i/łasne fundusze, tennimr nie 

uy p.rzez m:ręt „MatsuszimaH w cddalcniu J 
25 mii od Portu Artura i z:t-0piony, gdyż I 
nie chciał si~ mimo \Vezwania zatrzymać. 
11Matsuszima" został trafiony torpedą, 
mógl jednak pelnić daleij s~użbe. 

Trzeci torpedmviec byl ścigany przez 
dwie lodzie kanonierskie, które go trafi
ly cliwioma torpedami. Odniósr on szkody 
w maszynach i z.atonąr z calą za!ogą. 

Japoflscy oficerowie ie<l:nomyślnie 
wyrażali<:!. się z pochwalami o dzielności 
maryna1rzy rosyjskich. 

W Porcie Artura. znaiduiie si~ jeszcze 
5 pancerników pienvszeij klasy zupełnie 
niezdolnych do walki. Jedynie krążoW1nik 
Ba!Fan ir 1 torpedowiec maig::i wykonywać 
slużbę. 

l(i0respondent Biura Reutera dlOnosi z 
Czifu: .,Kontrtorpedowiec „Roztropny" 
przywiózł· do Czifu także list jenerala Ba
laszowa, szefa oddziału Czerwonego 
Krzyżai 'v Porcie Artura, ad'resowany do 
mni•e. Przez. pomyłkę doręczono mi list 
ten dopiero ter.az. Balaszow prosi mnie 
w tym liście, abym publicznie podniósr za
rzut prz.eciw Japofrczykorn, którzy nie 
szanuią: ani konwerncyi 1genews.kiej, ainr u
ch\Vlal kon:wencyi hagsldej, ZmusiH oni 
Rosyan d-0· opuszczenia trzech okrctów 
szpitalnych, g<lyż przy pomocy 'balonów 
tatk kierowali ogniem artyreryi, iż okro
ty te musiialy uleidz z.niszcwniu. W ten 
sam sposób zwrócili oni także ogie1i. arty
leryi. na te części miasta, w których znai
d•owal~ się szpitale. 

Bafaszo·w1 pisze, że. byJo jeszcze wię
cej wypadków nieszanowaniai przez Ja
pończyk6w przepisów, przy~ętych w ca,... 
tym świecie cy.wiliz.owa;nym, jednak nie
ma ·czasu na ich wyliczanie, gdyż. Ie<l:wo 
mw go starczy na jedzenie i. se.n. Bara
sro\v prosi o i0gfosz.c'nie tego listw jako 
pr-0testu". 

Wychodzący W: oMęWnym Porcie 
Artura dziennik „Now:yj Krni", którego kil
kanaście: numerów ·dmk<Y\'11anych na pa
pierze pa1mnkowym z. września br . . :zid'o
fano przewieść do Rosyi, w ten sposób' o
pisuje przybyde parlamentarza japofrskie
go, które.go cliowócfzca armii oblegającej 
generał baron Nogi·, wyslał db Stoessiła z 
pismem, wzy.watią;ceim go do kapitulacyi. 

O go:dz. 9 rano z reduty świątyni<łnej 
spostrzeżono przez lunetę, że gościflcem 
maindaryńskim od strony Wilczych gór, 
zbliża: się sześciu lu<lzr konno pod bialą 

określam, i poziostaję pamiętnym winu
łdem.0 

Zwiną,t list, wsu:nąl' -do śtiodka pienią
dze i o.dsapnąf. 

- 'Aż mi lżej ! No, dajcie kieliszek ! 
Zdrowie Bmnki, na szczęśliwy powrót i 
pomyślne kursa. ! Daj de i mojej1 :tonie kro
pelkę! 
~ Na SZC'Zęśliwe· pożycie! - rzekt 

Grocholski. 
- Nie wspominaJ teg'°, b'O mi naczelnik 

staje w ;oczach. 

- Więc nie jedziesz w 1\foz.y,rsłde? 
- zagad:al· tę kwestyę adorator ·na.czełni-
k-0welJ. 

- Najpierw dajcie mi sposób przeisto
czenia się w· kacZ!kę, bo tam dostać się 
można za pomocą pletw i skrzydeł, ina
czej wcal'e nie. To kraj ziemno\.Vodnych 
istot! 

- Statki kursui<łi PD Prypeci podobno. 
- A niech s·obic kursują zdrowe. Jak 

mi się z.echce okspl-oracyjncj wyprawy, to 
ruszę. Tymcz.asem pijmy i hajda d·o Pe
tcrsbu r.ga. Dziadunio dostanie ataku apo
pleksyi, gdy mój l'ist -0trzyma ! 

- Albo to prawda - wtr:wit Żabbai -· 
on innej od~po.wiedzi nic czeka! Umyślnie 
tak napisał, żeby sto mbli odzyskać. Już 
ia go Zinam. 

- A często ty masz p·odobnc -cdczwy? 
- SJ)ytał Szania rski. 

- Mialem ich pir.~ w ży„'il1. Iickrcć 
muic coś ztego spot!;alo. Oj, trn dziadu
nio! Pierwszy list przyl)zt..dt, jakiem matkQ 
kładł w tnmmę. I \, iecie, co' w nim byt·o? 
Żcm to1 ja ją do vr.nlrn wtrącił, ja, com ią 
kochał i czcili jak ś' it.;tą ! J\liakm \.'tedy 
lat czternaście, 7.:osb·1km sam! Pochowa
łem matkę i przysiqgkm na iei gnbie da
\Va:ć sobie sam radt; 118. świecie, i prę:dzei 
zamrzeć z glo'Clu. niż. poprosić D pomoc 
dzia1dunia ! W dwa lata potem otrzym~
łom drngi list. Dowic:dzi~t się, żem choro
wal przed ugzaminarni, chciatem zostać 
drugi rok w klasie. f<_ad'zil, bym d:il za 
wy~raną zarozumiałej pewności siebie i 
popwsit go1 0 1 p.omoc, której może udzieli'. 
List caly byl jedną obra·zą i obel~ą. Z~rzy- '. 

flagą. Natychmi~.st zawia<lomiono o foni 
telefon;·cznie 'Clowó<lz.cę 26 pulku, który t'<J. 
zkazał '' strzymać ogiei1 na powierzon~j 
sobie przestrzeni, a równocześnie 
wystal raport do komcndant'l iwter. 
d.zy. Na spotkanie zbliżających si~ 
parlamentarzy wyjechał z reduty w towa. 
rzystwie kill-u ochotników kapitan La\\. 
row. Parlamentarzem japo(Jski1n byl lll«· 
jor sztabu gcneralneg(), któremu tmvarzy. 
szyt oficer md·ynanso\VY i czterech ka. 
walerzystów. 

Brzywita\vszy się w języku msyj. 
skim, major jaJX)ński poprosil, aby wezvra. 
no doń oficera sztabu, komendanta twie1. 
·dzy. Natychmiast wystano sztafetę. o. 
kolo ;god·z. 10 nadjcchal .nai Hnię frontaw~ 
naczelnik sztabu wschodnie.go rejonu pul. 
~o\vnik Reis \V towarzystwie dwóch <li:. 
ceróv.r ordynans.owych. Parlamentarz. ja. 
poi1ski wręczyl mu dwia pakiety, ie.den Q. 

dresowany do gfównego naczelnika a1r'mii, 
drngi do dowódzcy eskadry. Przy pok 
gnaniu. z pulkownikiem Reisem, major ja. 
po11ski wyraził uholew1a1nie, że fatygowat 
gio w tak ·brzydką pogodę.„ 

Podczas rozmowy, na rozkaz. Sto-cs.sla 
wstrzym11no ogief1 na caki wsdmclniej 
linii. 

Nazaiutrz o godz. 9 rano parlamenta. 
rze rosytiscy, kapitan generalnego sztabu 
OotowaJn i porucznik Ma:kaliński w asy. 
stencyi kilku kaw·alerzystów odwieźli otl. 
powie.<lź. Kiedy o ·g-odz. 10 rano parlamen. 
tarze riosyjscy wyjechali z świątynianej 
re<lnty, Japończycy natychmiast wstrzy. 
mal~ogień. Nai przodzie jechal kaw,aUerzy. 
sta z białą fla.gą, za nim Gołoiwan i Ma. 
ka1ińs.ki, a z tylu reszta es/korty. Nai pl-er. 
wszej linii awanpOstów japońskich z.a.trzy. 
mat Rosyan nficer japoński. Na poprzek 
zaś drogi ustaiwilo się pięciu 0ol· 
nier.zy iapoflskich z bronią gotnwą do 
strzafo. Wyjaśniwszy cel przybycia, par. 
lamentarz. rnsyiski poprosit o wezwanie 
ma~ora J amooko. W kwadrans potem 
przybył kapitan.' w towarzystYYi.e p:o:dlpo.ru. 
cznika i tlumaczai, który, bar.dz.o dlobrą 
rosyjszczyzną oświadczyt przybysz:om, ~e 
będą musieli trochę poczekać na przybycie 
oficerów generalnego sztaln11. Czas 1cze· 
kania skracano sobie przyjazną pogawę<l. 
ką, \.Vl której kapitan jaPoński uprzejmie 
obiecat \Viytpędztć oo teren riosyjs.ki konia 
l\fakaliti.skiego, który na kilkai dni prze<l. 
tern zbieg! byt z frontoweti linii... TymcZ'1· 
sem nadjechal major Jamooko, iodebral od 

1::nąfem zębami i, słaniając się na .nog:ach, 
poszedłem na egzamina. Zdiafooi ie w go· 
rą,cz-ce. Matka tam chyba mocflila. si~ za 
mnie i wyprooila patent. Odwieźli mnie 
koiedz.Y1 do mieszkania, i gdyby nie .ża.bba, 
ponióslbym śwież,utk1 patent świętemu 
Piotrowi, jako certyfikat z.gonu. Trzeci 
raz w Petersburgu to bylo. R()·zmyślałiś· 
my z Żabbą, jaką dnugę obrać. <lo 1dórych 
wrót wiedzy zapukać, jak krajowi' najne:piei 
uslużyć; przychooiz.i list: „Zostal1 oolct-0· 
rem, che~ mieć swego med:Yka ! rad!z~ ci 
to zie względ'ów dziedzktwa; jak mi wslu· 
'ŻYSZ, to ci CO zapiszę." Dosyć teigo; pO· 
sz-edlem w dnugą stronę, na. i'l1ż.yniera. 
Trafił dobrze dziadunio, oo trzeba v/~w1 
wiedzieć, że boję się okropnie umarłych i 
chorych! Czwarty raz pisał w spra\\ie 

,Wo~ciecha, a oto piąty l 
StJJ..d'ent kopnąt nogą niew}nny papier. 
-I nigdy nie odpisywałeś? 

- Owszem, zawsze, ale Żabba kont[. 
skmval cdpowie<l'zi przez ·oszczędność 
marek! Dzisiejsza pójdzie! 

- Czeg{) en chce właściwie od cie· 
bie? 

- Kat go wie! Chce do.J~uczać, nu1si 
nrn to spra\\ ia:ć przyjemność, jak tmile 
kieliszek wina, a Grocholskiemu iblrnia'k fi?.· 

czel.„. 
Zaczęty wyraz skona1 na ustach 

chfopca, podsk<Jc:~ył, iak rnsz-0ny spręży· 
na·. 

Naczelnik stał \V progu. 
- Panowic, do roboty! Jrtro \\ r!d: 

dżamy! Spieszcie się. Did,op~J~nw. kZJ 

zabieram z sob<1; reszta niech I·ofrczy za· 
dania! 

- Mane, Tek l. Phares ! -- za m11i..:zal 
ttiemnim, idąc na \ ~ezwanie . 

Reszta slę rozpicrzchia, iJ0dnievo11a 
nadzieją wyjazd11. 

BronkJi po sw·ciemm usiadta na prog11. 
nucąc .dziecięcy:m giosikiem piosenkę, któ· 
q wczoraj śpiewal Iiiernnim. Był~ ~~d 
wyraz s~częśliw~. 

~Giąg dalszy na;stąpi). -" 



'Pri viedź cd p1r!amentarzy i pJżcgnał ich 
'/. wyszukaną uprzejmościn. W cll\ iii zaś, 

kiedY p~rlamentarzc rosyjscy znikli za 
p!erwszą linią szaflc6v:, armaty japoński~ 
.iaryczaly i rozpoczęł0· się jedno z naj
straszniejszych bombardmvai1, jakie ta 

twierdza \vogóle ·wytrzyrnala. 

l(upł;ljnay, co tyłirn możemy, ~ poł-

sk cfJ kupców l ł'rz~mys!o'Ył'Ców. 

~ 

Ziemie polskie. 
z Prm~ Zacbodnfoa .~~rmii i [;fogar. 

Chojnice. Żydzi wynoszą. siQ z Choi-
1ii.;, wprawdzie nic d'.o Palestyny, ale do 
in!1ych miast, a mianowic;c. d{} Berlina. Od 
czt:tsu zarmord·owania \Vintera tj. 1900 ro
lm wynieśli się od nas następniące rodz.iny 
żydowskie Alexander, A. Berent, Bohm, 
Busse, Croner, M. Dav;dschn, L. Falken
stein, J. Plcischcr, Priedlandr.:r. Outh, I-Iei
rnann, D. Herrmann, Izraelski, A. Lev), 
Umlk!mann, łiirsch, Lindenstraus, Lissner, 
M. Meyer. f(ittler, Soldin, M. Tuchler i M. 
zander. Obecnie zaś na przysz}ą ·wi<0snę 
szykuje się do Y.'yc.hodżtwa jcsziczc Uieden 
i to n:i.jbogatszy z żydó~.v, bD już 111 nie 
robi ges:zeftu. 

Nowe. KiJiku rezen„ istów wracają
cyd1 z lwntmlki napadło czynnie mistrza 
rzeźnickiego p. Klos.nw1skicgo, który wra
cał z nizin. Jeden z Gwych bohaterów 
uclerzyt p. KL tak silnie w gk;wę, że spa·dt 
z ,,,-.oza·. Przed dalsumi następstwami u
chroni! ·się p. Kt tylko ucieczką. Za .po
mocą, żaindarmet i kilku tę,gich ludzi· udało 
się bohaterskich napastników" przytrzymać 
i stwierdzić nazwi·ska, jak-0 i .odebrać im 
papiery. 

Płochocin. Na mocy upo·\vazmcnia 
biskupiego, ks. prob. Pokorski z Płocho
cina poświęcił 22-gio- bm. no1wy krościólek, 
wybudow::my w jego parafo, w Lipinkach. 

Olsztyn. Tu osiadł jako rzecznik Po
lak pan Ortining. 

Szczytno. Wioska Op.ale.nice \V na-• 
sZymJ po·wiecie przechrncona została z 
r-OZkazu 'królewskie.go na „flammbcrg". 

Przykop. Mularz.owi Iiermanm.v·-
skieim.u skradlziono w niedzielę wieczorem 
z mieszkania 280 marek gotówlki i książkę 
oszczęd:nśdową na 500 marek. Zł.odziej 
któregoi d:o·tąd nie wykryto 1 \VS'ze<ll przez 
-Okno, gtly cała familia była u sąsiada na 
We.selu. 

Z Wiei. Ks. Poznruiskiefo. 
Kwieciszewo. W tamtejszej parafii 

ai czterech gospodarzy zamierza sprzedać 
~iiad·tośd swoje 'k·omisyi ko.lonizacyijnej. 
Posiadają <mi razem 800 mórg ziemi. ~ 
·Oby się Wpamiętali r 

Bydgoszcz. Ma zjechać dotąd nie
ba:wem.1 cesarz i to z iakaz.yi 200-letniej •ro
cznicy istnienia tarnte.jszego pulku g1re11a
·dyerówi konnych. Na prz:y:Jęcie cesarza 
ma uchwalić rada. miejska 30 tys. marek, 

· ale wątpią, czy ta suma wystarczy. Na 
Przyjazd 1cesarza zapewniło sobiemia.sto 

· 200 policyantćw, którzy będą pełnili slui-
1 bę bezpieczeństvYa. 
i Poznań. Przed tutejsz({ izh<l. karną 
e łQczyt s~ę: proces o shvierdze11ie ko11fis-

katy, wydanci nakł'adem druk.arni fr. ChD
, ~leszy6skieig·o, powieści historycznej Wt 

Jagielskicg-o: )!Patk czwarty". K(rnfi:skatę 
naikazaia prolmratorya pozna11ska i po raz 

· trzeci izba karna zaJ.n1oi\v8la sic tą spmwą. 
Na wczorajszem posiedzeniu są<l' po świe
tnej obronk mecenasa p. Trąmpczyf1skiego 
konfis.katę zniósł a koszta procesu nałożył 
kasie pa.i1stwiowe!. 

Poznań. Wynik wyborów do rndy 
miejskiej r. II klasy ni-c był dla nas zbyt kc
i'ZYstny. PrzesjJi trzri Polacy i trzej 
Niemcy. 

N~zaciętszai wa.1:· a toc:z.yfa siG \V ob
:\ cd-zie I Stary f(ynck). gdzie zvdaszcza 
zydzi wytęż-:i.Ji YvSLystkic siły, aby swioich 

, Przeprowadzić. Mimo s;:aJnnci agitacyi Zć 
3 str().ny żydowskicJ· \Tybrani zostali PP· "" . ) ... 

. ~ta.rnsfo.w1 Pfitzn::r, który <Jtrzymat 594 
Rło Ó\\~ i ach":dcat p. mec. JarO'gnic\v 

I Dnn~ski, który oirzymał 588 g;tosów. 
Przeciw11L:y -otrzymall 543 i 541 gł.asów, 

a zatem WiGkszość 11as1::~:.1 wynos·ła 51 i 47 
:;losów. 

1. \V 2 ·obwlO'dzic przep.adt 11asz kandydat 
.. P. tlr. }\o.żuszkiewicz, na którego padfo 721 
1d g<los6w. podczas gdy Niemiec Kindler o-

trzyin.ał 818 glosów. Brako\va!o mun do 
7.\ . 
· Y-ctestwa 98 głosów. 

W 3 -ob\.vodzie przepadliśmy, iak moż
:CfJ by:Io z góry przewidzieć. Nasz kan~Y
:N~t P: Te.iofil Prciss QtrzymaJ 394 gttoso1\Y, 
· remiec Paulus 751 ~1os{;w. 

W 4 obwoozic zwy.c'ęż.ył nasz kandy
dat p. Stanislaw Rzc-pecki. otrzymawsz~' 
707 glosów, podczas gdy na l iemca padlo 
63.3 glosrhv. Rczstrzelonych bylo tu 6 
glostnv. 

W J eżrcac.h niestety przep~dliśrny. 
Nasz kandydat p. franci zek Ganowicz o
trzymar 675 gf só ~, Niemiec 'chldff ROCl 
gloSÓ\\·. 5 glos<hv hyto rm~ tn:elonych. 

Z .;iąc.k.„ czyli Starej Polski. 
Rybnik. Nowy landrat p. Lentz zc

stał w tych dniach w urzqd wprnwadzony. 
Przy ki spos·obno5.ci odbył się tei i cbi~d, 
podczas którngo różni mÓ'\',;cy prz::rn:cnvia
li. Odpowiadając na przemowy, z.::i.zna
czyl nowy landrat że trudności co d.o za
rządzania p.owiatem rybnickim są mu do
brze znane. Wobec ws~elkich trudności 
jednak podn-0si go ta myśl, że na jednem 
polu pracy wszyscy są zgo<l•ni, 8! mian-owi
cie wszyscy sq, zgodni. ·gdy chodzi ohrone 
niemczyzny i o popieranie niemczyzny o
raz o ·odwrdcenie od ludu wrogi.eh usilo
wa(1. 

Tak t-o już jest dzisiaj nn polskich zie
miach w pa11stwic Pntskicm. Nic pomija 
siQ ani jedneU ok-oliczn.ości, ;~c:by nie po
trącać o ruch IYOlski, żeby nie uw.ydatniać 
potrzeby pop:er:mia n;emczyzny, 

Lud polski walczy , miświętsze pra
wa sw1oic, o zacho·wani.:! swego bytu, 
swej wiary, S\\~cgo języka i S\VTch oby
czajów. Gdyby tego lud nie mbiC bylby 
ni'kczemny. YViq:~ rr::-h po 1sJ..i nic ustanie, 
choćby sobie tego n!c wiem kto życzyl. 

Jm!rnlów. W ~<isic<ln;t:1n PDdlesiu 
zdarzyl-o si~ w ty . ..:11 dnia~h straszne nie
szczęście. Cir:::t:.p:1ik franr..::szck Brączek 
chciał w~)tJ" ·!i:: król'ika, którego zauważył 
swem polu za ogr.xh..m. Przeszed~szy 
najpienv sarn przez plot ogrodu, kazał 
swema bratanko'\vi pndać. s.olbie strzelbę 
już nabitc1, gd'y wtem prawc1opod\Q'bnie 
skutkiem zahaczenia o plot padf strzal, 
który ugodzi! Brączka w brzuch, tak że 
pr:dt bezprzyt<Jmny na ziern:ę, a gdy go 
następnie od11iesiono do mieszkania wn~t 
też cluclu \vyzionąl, nic odzyskawszy 
wcale przytomności. 

Racibórz. Ks. lrnpc:bn L·opata z.e 
Starejwsi przeniesi·ony został jako I kape
lan do· Olesna. Tyrnczasem ksiądz. świecki 
Pasternak z Wielkiego Dubieńska: ·usta
nowiony zostal jatko kapefan w Stare!iwsi 
po<l Raciborzem. 

Siemianowice. W zeszly piątek pod
czas nocne1 szy.chty poniósł nieszczęście 

na szybie Rychtera: cieśla ·górniczy. Gra
ho5'z. Przysypaly g-o spadające węgte tak 
nieszczęśliwie, że poniósł śmierć na miej
scu. 

Woźniki. W tych dniach wielki pożar 
z.niszczyr dioszczętnie. całą, posiadl-O·ść :go
spotd•arza Jana Klisza w Ligocie pod· Wo
źnikami. 

Rokietu1ica. Górnik Franciszek Gra
bowy zos1at w nocy na niedzielę za.sypa
ny na k-0pani Konkordyi na filarze. Praco
wa1 tam z. 5 współbraćmi lecz ci zdo1ali 
uciec. Nieszczęślli\vego szukajq pilnie' z 
trzech stron. l(to wie, czy go tyweg-o 
\\ ydobędą. 

Żory. U jednego z tuteJszych obe
rzy•stów mieszkafo \v foclnym pokoju 3 
zamieisc0owych murarzy. W piątek je
den z nich polożyt siQ spać zt paląceml 'CY
gare.rn w u'St.ach. Zasnął "'net, a qrgaro 
wpadło d-o słomy, która w.net zaczęła się 
palić. J cszcze szczęście, że jeden z mu
rarzy się na czas przebudził, gdy,ż inaczej 
byliby się wszyscy trz.ei spa·.lili. Ogień ll

gasz'()no, ale ów murarz. który z cyga1re111 
spać się pofożyl, niejaki Emil Kerner, stra
sznie był już poparzonym. W stanie bez 
przytomnym DdstawioJJo go do la.zaretu. 
Vv'szystkicmn \Vi.rma 11:.kkomyśln-ość, bo 
to niesiychana śmialość, żeby z paląccm 
się cygarem iś·~ spać na sł·omę. 

Z A1.1:;tryi. W koś..;icle polskim na 
Pcnmvcg -0dbylc się nahożc(1stwlQ żałclbnc 
Z'a duszę ś. p, Apolinarcg•o Ja :o.•:)rskiegD. 
Na nabo.żefrst V'O pr1.ybyli czl·onkmvie Ko
la polskiego pr<'J\\'ic \\ komplecie, mdnister 
dla Oalicyi Piętak. i!lni min;·strmvic au
stlya:ccy ·z drem Koerbercm na czele. 
czlonkowie 1-Iubu czeskiego z drem Paca
kiem, prezydent Izby posłów hr. Vetter, 
przewodniczący kilkn klubów poselskich, 
dr. Plener, hr. Schoenborn i \v. i. Po 11a
boiże1istwie, które ks. Pastor~ 1.-iclie msze 
od'czyta!i ks. poseł Stojan i ks. poseł W ła- ' 
z-owski. 

z f raucyi. W dalszym ciągu o.br ad 
llad bH<li.etem 1 svcyalista Dejeant <lomag«l 

si~ skre 'lrn::.. ta;nego funduszu minister
stwa spr:!\~ wewnętrznych. 

Gon ::, ~S prosit o uch\\ alenic ~o, ~ta
wiając przytem kwesty~ zaufania . 

Wniosek D · ante'a odrzucono w}G
kszością 31 głosów, 293 pr-L. ciw 262 ~lo
som. 

Przc".vcdnkzący kcmisyi budżetowej 
oświadczył, że lromisya pozycyę tainegu 
funch:szu zmnicjszyla, poniewa'.l O\V ~ 
200.000 fr. maią slu-iyć nL ·1a c--1..: bezpi~
cze11stwa, ale i~a 1,rzektipSf\\o. 

(Żywe pr'-t ~ty ua le.~ isy). 
Po "cdpo :vic<lzi Combcs~o nchvakmo 

tainy kredyt I miliona fr. 
Z Austr"Yi. vV parlamencie austryac

kim zltożyl prezes ministrów Koerbcr na
stępujące oświadczenie rzucające ciekawe 
światło n.a wypadki insbruckie: 

„Wobec zloiiorncgo imieniem burmi
strza miasta Insbrucku oświadczenia przez 
po.s. Erlera, że namiestnik nie zawiad.omit 
blJlrrnistrza o możliv.Tl()śd, iż studenci wlo
scy bQdą, zaopatrzeni w broń, stwierdzam 
w imieniu1 prawdy, że wedlug otrzymane
go urzędowego sprawozdania oo namie
stnika, jeszcze 27 z. m., a wi~c przed eks
cesami, teinże doniósł mi. że bnrm;strza o 
tern zawiadomil. (Glosy: Słuchajcie, s:u
chaJcie). Namiestnik zresztą fakt ten je
szcze raz póiniej potwierdza. Nai wywvdy 
pos. Erlera, 10'dnośnie do mnie, iiie od
pmviadam". 

- \Viedeilska „Abendpost" dmviadu
lc się z Hrusicy (górna }(mina), że w tu·
neh1, buoowanym przez Karawanki, na.stą
pli wybuch ga.z6iw, przyczem 11 rnbotni
kórw' z.ginęto, a 7 rannych. 

Z Rosyi. Gaz.ety rnzpisują się o do
niosłem zna1czenin kongresu ziemstw w , 
Petersburgu. - Chociaż k-0-ngres t0<lbyJ si~ 
przy drz:wiach zamkni~tych. jednakże fakt, 
że tuż pod' bCYkiem cara oś.wiadczono się 
za konstytucyą, nie pmvinic.n P'QIZ-Ostać bez 
echa. 
flota bałtycka a raczej pierwsza }ej d'Ywi
zyai zbliża się już do kanału. suezkiego. 

Angielski krążownik ,,fox" przybyt tu 
i poz-0stanie prawdlopcdobni-e aż do przy
·bycia floty baltyckiej. 

Opowiacfają, że w Porcie Sai.ct: roz1." i
nęlii a~e.nci japof1scy gorą.czkmvą czynność. 

Z Hiszpanii. żandarmerya areszto-
wala wloskiego G!diVewa.cza i tapicera z 
Argentyny, jako pode}rzanych o wykcna
nie ostatnie-go zamachu dynamitowego. 
Wl~o.ch jest ciężko ranny. 

Rząd Iiiszpańsld zamierza chwycić się 
ostrych śmdk&w wobec agita.cyi anarchi
stycznej, 

W sprawie drnziej konfercncy'i poko
jowej „Giomale d1Halia0 donosi, że u-rz.ę
-dowa odpowłe<l~ Włoch na. propozycyę 
Roosevelta iest przychylną. Rząd; wlioski 
poczynił tylko zastrze'l:enia co do a.a.su ze
brania się konferencyi. 

Szwecya i Norwiegya zawiadtomiiy 
sekretarza stanu ttaya, ·że. vg~zai~ 'Się na 
odbyde dmgiej ł<·oniere.ncyii po'lmj()l\.vej' i 
za najważniejsze sprawy uważają. stan-0wi
sk01 paifistw neutra.Inych i uregulowanie 
:kontrnban d'y \V10jcnn ei}. 

Z Japonii. Urząd marynarki po1cfa1~ 
do wiad\Omości że d'1ia 19 >() g-0'1.z. 3 PG· po
lttdniu zauważono parowiec niemiecki 
,.Batel3.111", który· iechał w łderunku Portu 
Artura. Kanonierka „Tats'Ufa" puścila się 
w pośdg za parowcem i -0 g:odzinie 5 -rano 
przytrzymała gD. Pamwiec wiózl wielką 
ilość {)dzieży zimowej, opatrunków i lmn
serw mięsnych. Kapitan parQ'\.Vlca oś'Wiad
czyl, że iedzie do NŁm~zwann. Je<linakże 
ladu11ek parnwca i kienmek jego jazdy 
były podejrzane. Dlate.g·o okręt przytriy
mano i przewkzio'no do Sazeho. 

,,Daily Chr{)11ick" donosi, ż'..?. 23. b. m. 
Japoi'l'czycy zabrali ~:.ir1gielski statek 
„Tungchow", który wiózl 30 tys. puszek 
konserw mięsnych U.0 Portn Artvra. l.a
.ct~mek Yvart był I i pól miliona marek. 

Bochum. W p!;1tc:\ <·pad! rn. ;~11 •• ~z 1y 

śnieg. 
Dortmund. P~IBcz St-J17Cl z-o:tał w 

jednej z tukjs;~ycI1 fabr_ k 11iehezpiecznie 
poraniony. 

l(astrop. Vi' l~<ipalni ,,Sch vcrin" 7.C>

stal zabity g0rnik f Ivfim:rn:l. 

v.·.::alt:: nic glosowali. Cal • manc;\ r, mo
żnaby uvażać za pod-tęp ze str Y cen
tr: \\ _ów 1 aby \ 1 ten sposób J1astępnie mieć 
powód hoc pra \ ·<lzie p0zorny y ko, do 
poszczucia n: m ów na Pola.kh\ . A za
tem: Rdda y, strzeżcie i~ kompromisu 
z nicmcami. 

W 'erl, znanem nu scu pielgr1y
mek, budują no\\ y ko· ~ió1 i klasztor. Jak 
wi~xlcmo. jestto klasztor OO. franciszka
n6'~ . 

W Langcndreer rozpoczętu prace ziem 
ne kolo nmvcgo d\\rcrca, Jah tu pabuid -
' ·any zo tanie. 50 mho n:k • • znaidzi 
tam jesz.cze pracG przez ca~~ zim~. 

Barop liczy 44n8, Eichlinghof n 2406 
mleszkańcó\ . 

Rodacy! Agitujcie, aby każdy Polak 
który dotąd nie ma isma pol5kiego, za
pisał sobie „ Wiarusa Polskiego" na gru
dzień. 

Monaster. 21-go b. m. b:skup sufragan 
hr. Galen, który tu jest wikarym tumskim. 
hr. Galen, który tn jest wikarym tumskim, 
wyjechał do Rzymu. Kilka d:ni p1zedtem 
W)1i•;;chal ks. kan. ttartmann i kilku innyc 
księży. 

W Ck1szynic na ~Jązku austryackim 
p.odoficer Schwab nbil po pijanemu wy
strz.alem \\11 plecy porucznika s\ve.go p11t
ku Grussa. 

W Cbcbfo nie będzie p-omnik 
Bismarka postawiony. \Vladz-e miejskie 
na'.kazaly prz.erwać zaczęte już prace przy 
bud.owie pomnika. Porrunik tCTI· chcieli 
Bismarkowi postawić wszechnicrnicccy 
szowiniści z miast czeskich i morawskŁch. 

'R zm~ił .ści. 
Hotel karłów. W mieście Withe-

Plains w stanie n10w10jorskim znajduje si~ 
niezwykły rzeczywiście hotcl1 który cał
kiem słusznie można nazwać hotelem kar
tów. Wlaśdc!el jego bowiem mai - 77 
centymetrów wysokośd, a jego żona1 li
cząca lat 39, podobnie jak jeJ mąż, wyrv
sla do imponującej w·yw1({)ści - 80 centy
metrów. Dziecko z tego malżcilstwa. ti
czące1 obecnie lat 8, dla-chodzi do 47 centy
metrów. - A przy tern WS'Zystkicm cala 
służba hotellowa: kelnerzy, pokojówki i 
kucharze, jest tak dobrana•, że swoim 
wzrostem harm011izuje z wzrostem wfaśd
cieU - gdyż żadne z nich nie do:~hodzi ie
dnego metra wysokości. 

Obeooi wtaściciele tego hotelu podró
żowali przed kilku laty po większych mia
stach Ameryki, gdzie ~ako godlna widzenia 
para karlów zebrali wiele pieniędzy, za 
które, jak·o prawdziwie p-0myslowi Ame
rykanie, zatożyli właśnie ów osobllwy ho
te1, cieszący się teraz. widkiem po·wo<l:ze
niem. 

Zamarzłe okna. Zimą, gdy nast1Ją 
mrozy ciężkie, zwykłe zamarzają g rnbo 
okna, oo naturalnie przyjemnością nic jest 
dla nikogo. Sr.odek zapobiegający z:-;.ma
•rzanin okien, ma być podobno następuJą
~y: 

Mięsza się 50 gramć w glicerYJ!Y z 1 
litrem splrytu,su. Mięszaninę tę w.strząsa 
się mocno. Gdy płyn k.n zupełnie si<:, jn.ż 
zmięszal i wyklarowal, bierze s'.Q ct·~1żq 
gął>kę i zanurza db tego plynn. poczem 
tą gąbką, nasiąkl11 rzec.zioną rn!ęsz~rninq, 
naciera się szyby okien wewnątrz izbyt 
po stronie zew·nętrzncj szyb na icrać nit 
potrzeba. 

Ten śmdek ma być niezaiwD•dnyrn 11TZ~ 
ciw· marznięciu okien, 1Jak również i pru
ci\ tak Z\Vancmu ,.po:ceniu s:<.'" s? b \\. 
oknach. Wart<> spróbować! 

- Jeżeli -okna zamarzną i chce ~ię 
SPo1\v1odo\Va'ć ~zybhc ich otuianic, wtedy 
uaDeży p-0-stąpić jak następuje: 

T3ierze siG dwie lyżki soli 'l.Tyl lei i 
wsypuje się je do litra cieplej \""Ody, po
czcm się ·,v:Ddę t;.1<;1!: 111iosz·1, żeby ~i<: 
sól rozpuki.ia. l rastę1) .:r '·.i.arz· s: gąb„ 
kę Tub .iaki.hądź czysty• g .. i.-,;;;~k ~16c-ic:1~n:, 
ZJi~ll!r?a. .s ę gc do tej \VC I · i ..,CS!Jicsz11ie 
ocrcm mm Z'a.tnarzk s.~yb T (;)\ie11. Tvm 
sposobem moż1:n. r-:ht. ,,,-.:, \\t lć ~zybj·~is 
odtaja11i2 ,.i Ju szyb je ·ny~n J·t: m rucz'L
ncj :vl()dy. 

P.oh:J!a, 20 lfat;ip11 ln.. ronr:l<ln h., G n~g.;rz:i 
(T•Pct,o~hn) 

N.r<lzie'a, Z7 Jistcn.111i!i,, 'l,\'irgiliui!Z, r (Tomir). 

S l o u c e ; w~chodz1, z di•,dzi, 

Herm.~. Pn.y .\·ylrnntcll eh rady miejshi.~j 
centrowiec, k t6 ·y !!\) za plccmrJ pany! 
swej parł do koli1promisn 7. Pol'akami, aby 
ziostać radn.Y"m miasta, w csta.tnic-j chY:lli, 
przypa1iy pnez. c2ntrm\-.:có\V· d•Jt 1m1n1, 

cofnąr swą kand.\·datu ·ę i. Polak rnstal sam 
Otrzymał też tylko C{)Ś .57 gtosćw, bo Po
Ja.;.,.y \'id4ąc zdradę cwcg0i cf'ntro\\' -•, 

~T·ltr'l. f~. 7 m. -ł 1 g. :t m. [l3 
łl'ojuil'ze. g. 7 m: 42 ~· a. n. ó2 

S ~a n p ()go J J; ~\iTe czwartek ~vy d:łle~ 
a.dr.o powie!ra. ~V pi!\t .... lt rnieg. 

']' e r 1n n m e t. r '1-nk•z; ,vllł ..,. EOr&.i 12 w 
,l)oiu.Unie 1 . tori~et. R. ,„ „ i J z _u. 



Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedzielG 27 listopada odbędzie się 

walne zebranie. Ponieważ są, ważne spra
'Y.'Y do załatwienia, uprasza siG członków 
którzy mają karty, aby na zebraniu je od-
dali. O liczny udział uprasza Zarząd. 

Baczność okręg X. westiałsko-nadreński l 
D-Onoszę ńiniejszem uprzejmie gniaz

donll okręgu X, iż w niedzielę 27 po pol. o 
,:;odz. 4 u p. Ragge W' Ueckendorf, Berg
!'Rlanstr., odbędzie się zjazd prezesów i na
czelników. Upraszam gniazda, ażeby wy
stały swych pre.zesów1 albo zastępców. 
Żadnego nie powinno brakować, bo spra
wy. <Jkręgowe, które wszyscy wspólnie o
m6wić musimy, są dlQ załatwienia. Osob
nych zaprnsze11 nie wysyła się. Cz·olem ! 

Jan Barański, prezes. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
donosi swym 1czt<mkom iż w nioo'Zielę 27 
Hstopada punktualnie o' godz. 3 o>dlbędzie 
się roczne walne zebranie. Porządek ze
brania: Płacenie miesięcznych s:kład1e\k i 
WJpis nowych 'C'Z.lonków, sprawozdanie z 
~alego roku' i iabór nowego zarządu. Po
winnością jest, ażeby każdy członek bez 
wyjątku się stawil, ażeby wsz:yiscy czton-
4cowie byli obecni przy oborze nowego za
rządu. - Goście mile widziani. 

Józef Tondler, przew. 

Tow. polskich Strzelców w Marten. 
Zwycza1ine posieci:zcnie odbęd'zie się. 

w nioozielę d:nia1 27 bm. o god'z. 3 poi pot 
w. lokalu p. Liimberga, przy kościele 
kaioolickim w· Marten. Uprasza się szan. 
członkói\'n o liczne stawienie się. Będą ho
-w~em ćwiczenia w strzelaniu z, wiatr6wki, 
oraz inne \.Va<żne sprawy są do załatwienia, 
także rołc teatru będą rozdanie. - Goście 
mile: widlziani. - Górą wiara Strzelcy! -
I(ochajmy się! 

Tow. śś. Piotr'a i Paw ta w Bruckhauscn. 
Zebranie odbędzie ·się 27-go o g.odz. 

4 po p.oludniu. Będą. ważne sprawy do 
zafat\vienia. Będzie także śpiew ćwiczony 
\\ięc jest pożądanem, ażeby R·o:clacy z nie
wiastami przybyli jak naiiHcz.niej. Goście 
mile widziani. O liczny udział uprasza 

Jan Drnzdowski, przewodn. 

Towarzystwo „Jedność w Langendreer 
W sDhotQ od pDtndnia będzie sp~so

buość d-0 spmviedzi św., także i w nieicl'zic
lę aż. do poniedzialku pcJudnia. W nie
;.dzielę o· 09 Msza św. z kazantern pol
skiem. Po pol'udniu· o gmLz„ 4 nabożcń
stwoi polskie z kazaniem, które odprnwi 

Wiei. Ojciec Pischer. Pożądanem jest, 
aieby wszyscy Polacy z tej sposobności 
skorzystali, ponieważ w tym miesią.cu 
mamy księdza pmaz. trzeci. Wszystkich 
czi<Jnków Tow. „Jed'ność" uprasza się, 
ażeby ijak najliczniej prz,ystąpili <llo1 spo
wied'zi św. Chmąini winni si~ na -c.~as 
()znaczony stawić. p~) południu po naibo
.żeństwie będzie zebranie tow. u p. Knip-
pinga. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokót' Il. w Oberhausen 
prosi swych szan. druhów aby w sobotę 
:nie bra:kowafo żadn1e1g-01 druha, ponieważ 
sprowaidziliśmy sp.rz.G-tY, i to prężnik, po
ręcze i rzymskie kółka na: linach. Cwi
czenia -0dbędą się w sobotę o g.odz. 7 wie
czorem. W niedzielę o g-odz. 2 P•Oi P<l'L O 
liczny udzial priosi 

Fr. Jórga, naczelnik. 

Tow. św. Stanisława B. w Styrum 
donosi cztonk.oml i wszystkim Rndakom, 
\.Vl Styrum i okolicy, że w nie.d~iellę 27 li
stopada będzie nabożeństwo1 porskie z, ka
zaniem1 w kościele św. Józefa po pofu<llniu 
o gi0<lz. 04. Po 11abożei'1stwie zebranie. 
Goście mile w:dziani. O liczny u1dziat w 
nahnżellstwie i w zebraniu prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Izydora w Hera~ 
donosi swym cz!•onkom, iż zeibrnnie cdbę
·dlzie się w ni e<lzielę dnia 27 list.apa<la o 
-0 g-0d'z. 4 p,o poiudn iu. Porządek dzienny: 
l)płacenie miesięcznych sktad'ek, 2) wpis 
nowych czfo·nków, 3) ohraidy względem ' 
gwiazdki, 4) wyplacanic wspa rcia ch<Jrym, 
5) sprawy tmvarzyskie. O jak najliczniti
·szy udział wszystkich członków bez wy-
jątku uprasza się. Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w Laar-Ruh-rort 
podaje do -wfa.domości swym cztonkom, 
oraz R1odakom i :Riodaczkom, iż \V piątek 
dnia 25 list()pa<la jest sposiobność <l'° spo
wiedzi św. aż d1n poniedziałku rana. W 
nieidzielę o godz. 4 po pot. jest polskie na
bożeństwo z kazaniem. 

M. Depa , pr7e\V. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
podaje swym Braciom i Siostrom do wia
domości, iż w niedz[elę dnia 27 listopada 
po paludniu o godz. 4 odbędzie się nabo
żelist\\ ·O Różaócowc i zmiana Tajemnic. 
Z .vrnca się uwagę Ro<lak0m zamieszkałym 
w Schonnebeck, że powinni się gr.amadzić 
po·cf chorągiew Matki Boskieij Róriańcowej 
i do Różańca dali się zapisaćt przezco fa
ski sobie wypmszą do zbawienia potrze
bne. O liczny udzial Braci i Sióstr oraz 
wszystkich Rodaków i Rodaczki z Kray 
uprasza się. Nadzelator. 
-------------------
Czołem! Sokół w Witten ! Czołem! 

Tow. gimn. „Sokół" w Witten p·o<laje 
,,,szystkim druhom do "iad10mośd, oraz 
rodakom zamieszkałym \\ Witten i okoli
cy, a zwłaszcza młodzieży naszej, iż w 
sobotę dnia 26 bm. wieczorem o godiz. 8 
odbędzie 'Się na sali p. Henkel, przy ulicy 
Crengeldanzstr. 40, nasze. pierwsze ćwi
czenia. - W niedzielG dnia 27 bm. o g()dz. 
5 po p,ol. odbędzie s:ę pierwsze zebr.anie, 
w którem liczny udział druhów i Ro<la
kó\v1 bardzo pożądany. - PrzeWio<liniczą
cego IX., sza'l1. ·druha Zmudziflskiego pro
simy ta'kże, aby przy1byl na to zebranie 
z referatem. Wydział. 
~-~~--~-~---~----

Towarzystwo św. Józef'a w Horsthausen. 
W niedzielę 27 bm. odbędzie się na<l

zw;y.cza•jne walne zebranie. Będą omawia
ne v.rażne sprawy, także o urządzmiu 
gwiazdki. Uprnsza1 się o liczny udział. 

Z a- r 'Z ą d. 
------------- ----- -

Towarzystwo św. Józef.a w łk:·{c'!l, 
doni0si swym członkom, iż przyszłe z,ebra
nie Qid'będzic. się w niedzielę dn:2 27 ,8 Z\\~- 
czajnem czasie. O liczny udział prosi 

Z ar z ą<l'. 

Gltłł"łłS'ilłf lltl Ulłltłlłl 
: Wielka tania I 
i wyprzedaż : 
Ił w piąfok snbotęi S 
• •dl1"" -)ii ====:nu: z1e~ę.~ ---~I 

9 około 9 

: 1000· p~l~~;:; ; 
• męzkich. • 
• ~fiałem~J sposobność zakupić • 
• wielką partyą paletotów i ubrań 

• mązkich po bajecznie; __ tanich ce-
• nach jestem więc w mofr.ności 
il spr.zc<la·wać: 
• nbranttt~. albo 2200 
li lpnlet.oty po mr. 
• pomiądzy temi eleganckie rzeczy 

także w czarnym kolorze, w naj
lepszem odrobieniu, z najleps.ze· 
mi dodatkami. : ~,.,;__·„ 

Uprasza się .zapotrzebowanie 
jak najprądzej zakupić, gdyż zpo
wodu taniej ceny prądkiego 'vy
czerpania spodziewaś sią można. 
Wynadgrodzenia podróże dotąd i 
zpowrotem przy odpowiedniem 
zakupie. 

Polska usługa! 

M. HARTOG, Bochum, 
("'łaśc. M. Miscbkowski) 

OPŁATKI! 
Towarzystwom polskim oraz Szan. 

Rodakom pol'ecam na gwiazdkę oplałki. 
Oplatki te są mego wyr.obu a nie fabrycz
ne ani lakierowane, jak to polecają różni 
agenci. Za 1-00 sztuk 3 marki. O liczne i 
rychle zamówienia uprasza stary dostav1ca 

Hipolit Sibilski 
w Bochum, Kl-0sterstr. 2, przy przystanku 

koleiki Kortland'er. 
------------- ----

Bractwo Różańca św. Schonnebeck 
podaje swym siostrom i braciom do '''ia
domości, iż w niedziel<~ dnia 27 o g;odr,i;. 4 
będzie nabożeilstwo różań<cowe i zmia·na 
tajemnic. O liczny wdział pmsi 

Nadzelator. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen. 
Lekcya śpiewu -odbęd'ze się w niedzie

lę dnia 27 listopada -0 godz. 04 po poi. Ni~ 
Powinno atni jcdnegOI członka brakmvać. 
Cześć pieśni p·olskiei ! Zarząd. 

Wiec w Oberhausen. 
W nied'zielę, dnia 27 listopada, o gQdz. 

110' odbędzie się wiec „Zjednoczenia za
WiQdmvego palskiegio" na sa.li p. Klein 
„Drei-I(aiser-Saal". Omawiane będą spra
wy iarganizaicyi roboczej i „Zjednoczenia". 
Ucznyi udzfaf Radlaków pożąda.ny. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Zmiana Gfadbeck ! 

Wielki wiec w Gladbeck 
Wiec odbędzie się w niedzielę o godzi. 

nie 3-ciej a nie o 11 jak ogtoswno w da. 
wniejszych numerach. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

'Viec lV Steele. 
W niedzielę 27 bm. o godz. 2 P-O P<ll. 

odbędzie się w Steełe na sali pani R.ah. 
mann w'iec, w sprawie opieki du cho" ne 
piofskiej dla miejscowości Steele, Kray 
freisenbrnch i Horst. Prosimy, a'8eby 
Rl()idacy jak najliczniej na wiec się staiwili 
poniewa'ż uradzić tr-eeba, jakich kmkó,; 
się chwycić, ażeby regularnie i częście; 
jak się nam to na,foży nabozeństwa poJ. 
skie otrzymać. Zwołująoiy, 

Wie~ w Neumuhl 
odb~·zie się dnia 27 listopada o go.~. 12 
w poil'udnie na sali p. Keienburg, uli~ Lek. 
rerstr. Na wiecu omawfane będ'ą. sprawy 
PQlityczne i kościelne., przeto oi liczny u. 
d'zia.~ wszystkich Polakówi z, Neumtihl i Q. 

ikolicy uprasza Komitet miejscowy, 

~·-~ · • j Choroby 

Wielki wiec llrxl1h. 
Olei siemrnnny na żołąilek, płuca> po. 

Powidła tareckie i milk dag' a i reumatyzm. Cho. 
już teraz można u renie roby skóroe, łupiei 
naby~. .;wierzbienie skóry I 

W niedzielę, dnia 27 listopada o god~. 
l 1 przed południem odbędzie się w saU 
p. Rosenthala w Manloh, wielki wiec pol
ski dla Polaków powiatu Ruhrort. 

Na wiecu mówcy zamiejscowi oma
wiać będą ważne sprawy, dotyczące ludu 
polsldego na obczyźn~e. 

Rodak6w z Marxloh, Obennarxloh, 
Iiamborn, Neumiihl, Bruckhawsen, Laar, 
MGiderich itd. uprasza się o najliczniejszy . 
udziat 
„Centralne towarz. wyborcze polskie". 

Ceny tanie. głowy, etrupień. W~. 
padanie włoaów. Cie;µ 

Ka Janko~t&ki. nerwowe, padaczka. be. 
Waane,A potheke.istr 6a. moroidy~i '11 rzc,dy. Cl1c. 
„A.A A. • .A ro by na ro baki, dzieci~, 
VV"9' ,lJ... Ov ce i kobiec", blednici 

Poszukuję 
czeladnilial 

rzeźni eki ego 
od zaraz. 

W. Skabs, 
rzcźmk rolski, 

w Bottropie ulica Dwor
cowa nr. 2. 

gruczoły ChorobJi. an. 
gie1ska i inne zostały 
wie1u przypaclkach z1 
skutkiem lcc~onc prze1 

pani Wolfl 
Boelnnn. 

Kreuzstr. 15 (W pobJi. 
żu dworcaBahnhof-Su<l. 

ewe p 

l1n1rtorte:1•zw Cl0tar 
Ja t/J a_„ ~ 

polecają najlepsze papien•osy po 2 fenygi 

„Yaro" Sulimy 
łagodnej, lrniecistej jakości z cz-ssto ttireckich tytoni. Oprócz tego 

inne znane papierosy „Sulimy• · . 

Tu.re fol't (etykieta zielonn) nr. 3 l 10 sztuk 
Passe-padout (niebieska etykieta) nr. fiO 10 
Sphinx (etykieta czerwona) nr. 11 ł 15 „ 

Prosimy spróbować nasze 5 fonygowc cyga.ro: 

„Lon·dion Docks''· 

15 fen 
10 fen. 
10 fen. 

Herne. S KLECZEWSKI. Kastrop. 
Wyprzedaż wszyst k1ch towar6w zimowych 

======= Dzisia) ł Jut.-o w nierłziele ~pnedaję: ======= 
około ~OO pałetot~" :.imOW)'ch za.miast 20:00 teraz tylko za J!lS nar. 300 ub'l'ań 
m~zk1ch w wszyst~1ch kol~rach zamiast 22 mr. tylko t2 mr. 1 Par ;ya ,opotlui nie' 
dzu,lnycb eleganckie deseme 4~tł0 Oli'. Dziecięco ułłiur)' i Jtłasze:t.e od ~ '10 m•· 
począw:'!iy. _ ~. J~tro 

1
i ~ nie~zit·łę .będzie interes do \a ielf.'1101·9 oh1·a;ty. -._i 

Przy _odpowieumm zmrnp1e odb1er~e kazdy zwrot pieniędzy za bilet kolej,.1\vy. 

Herne S. K .eczewski, Hn§trup 
Ilahnhofstr. fi)". Mu asterstr. 

aż lo gwiazdki odbierze każdy odbiorca. .M iisd ~ "ei~ (6 1:Jt>! !" !.) ',li ~ n at l yi na suknię domową) 
==============przy zakupie O(l 20 !'li.I'. pocznw ;:- 7.\T ;;.._:. ·-·~·-·::::· =~:;;:~:::;;-.;,========= 

S. Hohenstein, tylko U .IE R E, 
vVic1ki skład materyj na suknie 

towarów bawełnianych 
Ifonfo-kcya damska 

~ahnhofstr. nr. 50 
napneciw ulicy Nourf)j. 

i:t. d. i t. d. 
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odzi nne p1s ·· l lmfo /'Hi dla Polakó 

WychodzJ co.Gzl~u::nl~ 2: WY!~tkl~m d1! po!wł<\teczv.yr..it. 
Prze.dplata kwartalna na poci.cle i s li~towYch w:rno~i 
l mr. 50 fen., a 7, odncsze;nierr. do domu l mr. 92 for. . 
uWiarus Polski" zapisany j1.:.st w ceuniku vo..:zto !'!Ti 

pod znakiem „t. polniscb11 nr. t28. 

W lmle oże za 
" 

r z raw 

larę I z ę 
~ Redakcya, Drukarni!!. i Ksjęgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstmsse nr. 17. - Ad CS: "v\Tiarus Pol~ki", Bochum. -~ 

Rodzice i)ołscy ! Uczcie dzłccł swe 
i1it4wlć, czytać i pisać po polsku! Nie i ~~ 
Polakiem, ktn potomstwu. swemu zniem
ceyć słę pozwoił ! 

Z wypadków dnia. 
Panu Chociszewskiemu wytoczono proces 

c podburzanie do gwałtów. 

Pa•nu' J ózefmvł Chocisrzew1SkieITI1U, za
sfu~·Ornemu pisarz{)iwi ludrorw~mu, wytoczy
ła pr-0kurait-0rya gnieźnieńska pr:oce:s z po
wiad'u zna;nych je.go gier, niających za te
mat w·ypa<lki z historyi nar-0du polskiego 
itd., którerr~i1 rze:k-0mo chciał poid'biurzy6 
db gwaitó1w ludność polską przcdw nie
mieckiej. Pmces z,ostar cdrocz'o'ny. 

Austro~ węgt~rsłd traktat handlowy 
z Niemcami. 

Zawarde traktatu handl-Owego P'Otnię
d'~y rządem niemieckim i austro-węgier
skim ulegtn op6źnie:nieniu. W ostatniej ho
wtem chwili referenci nie 1xiGfafi się jeszcze 
pO'flozumieć en do sprarw spornych, tak, że 
.zaipiowi>cd.ziane konferencye ministrów rulc
gly zwl-Oce. Zdaje się przecież, że dzięki 
w1ysilkt()m, oJbu rządów ostatecznie traktat 
au~tro-węgicrski z Niemcami przyjdizi-:. d>0 
skutku jeszcze przed zw:olanicm parlamen
tu rzeszy niemieckieu. 

Telegramye 
Rzym. Ojci-ec św. udzi~łił audyen

cyJ biskupowi paderhornskiemu ks. dr. 
Schneidhrowj oraz biskupowi-sufraganowi 
k!. hr. Galen z Monastem. 

P a r y ż. Combes, który wywołaf tak 
~żartą w~lkę pr.zedw kościofowi katolic
kiemu, twierdzi z drugie] strony, że pro
tektorat nad katolikami na Wschodzie nie 
zależy od Papkża. Tam chodzi także o 
wpływy pv.utyczn~, więc Combes nie 
ckciałihy, aby frnm.:ya pozbyła się wpły
wu prz.ez ut.ratę pmtektoratu. 

W i e d e ń. Bezrobocie robotników 
hurtownych firm węgbnych uko(tcwne. 
Wię iSZą część żądaf1 robotników uwzgię
dlliooo. 

H a m b n r g. Na angielskim parow
Clf , 9Blagd:on", który przywiózł pszenicę z 
Saa Nicol~s, znaleziono zdechłe szczUTJ. 
2arządzono wszelkie środki ostrM.ności, 
gdyż obawiają się, aby parowiec nie we
w~;kf do kraju zarazy. 

L o n dy n. W całym k.raiu a główme 
Jta Morzu Północncm panował~ śnieżyca. 

Pa r y ż. „Echo de Paris" ogłosiło 
t!tładkę na szablę honorową elfa jenerała 
Stoessla, klejnoty dla D~go żony i na poda
runki dla zatogi, by okazać im sympatyę 
za dzfofoą obronę Portu Artura. 

I n s b r u k. Śnieżyca uniemożUw!ia 
zupełnie ruch pociągów d-0 Szwajcaryi. 

~alacłwa politvków 
_. , 1wyższyoh". 

Zdawać się mc.igiio, że pan-01\vlc od 
diOrtmundzkiego „Dziennika" po smutnych 
doświadczeniach, jakie poczynili, chcąc o
balać dotychczasowe nasze wypiróbo.w'a
ne P01rz.ą<llki nct obczyźnie, wreszcie tro
chę się uspokoili. Tracąc grunt pod ma
gami chwytają się jednaiknwoż.. znowu tych 
samych pPan-Orw, z którymi na obczyz.ne 
Przybyli z tą tylko różnicą, że da-wnie!j WY
kon:vwali {je z m!-0@ief1czym zapałem ludzi 
niedlQświadczonych, a teraz dzfalalność ich 
nmi wszelkie cechy rozpaczy. Wia'domo 
bot\viem, że zaraz w pierwszych dniach P'O-

bytUi swego' we Westfalii p, Żniński, który 
przedtem Westfalii nigdy nie widział, ży
cia tutejsze.go nie znal, ogl-Osil w swym 
przybocznym organie, że wszystko, co <f.o
tychczars czyni,ono na obczyźnie, nie po
siada ani od'rnbiny '\\··~rk1śc i, że '\Yle'Stfal
scy politycy, to niezdary i ni'edolęgi i wie
le innych tern podobnych, ,.pięknych" rze
czy. 

PaITT Żni6ski przybył na obczyznę, by 
ją •uczynić uiległą p•ozna1iskiln panom, któ- . 
rzy go tu'<lotąd wys lali; dla tego też -wszy
stko bylo i będzie zf em w oczach p. Żnil1-
skiego, co się nie podJoba ,;wytszym" po
litykom naszym w Polsce. 

Zacząt tedy p. Żni(1ski niby to refor
mować naszą \\'ladzę wyborczą tworz<ic 
w Dortmundzie różne krnnitety, i podko
mitety, a właściwie zaczął pracować nad 
tern, by odmówić rodaków nd posłuszeń
stwa dla naszej najwyższej władzy wybor
czt:j wybrane) przez Polaków WestlaHi l 
Nadrenii i jako taktej uzmvnej w całej Pol
sce. 

Je<lnem sJ.owem p. Znif1sld zaczął \Va:r
ch.Ólić, lecz wybrał się z. tern, jak z moty
ką na sfotke; wnet też r0d1ebra\vszy naJc
żytą naukę, zaprzestał na razie swej CZJ'll
nośd w tym kierunku. 

Teraz czytamy znowu w '<ilortmuiudz„ 
kim „Dzienniku" pomiędzy innemi, co na
stępuje: 

Wiec w łiorde zgromadzi! "~czmai 
szczupłą tylko liczbę rodaków na sali 
wiecowej. Po zagajeniu wieca przez p. 
Ja!lmbows:kiego i wybraniu pp. Parzy
boika przewo<lniczącym , Dominy star
szegl{)I zastępcą , a p. I3ud:zjńskie1go sdm:
ta-rzem zabral gl1os w sprawie opieki dn
chic)I\\ nej pan Parzy bok. 

Pan świtała poruszył' sprawę wybor
czej organizacyi powiatowej i polecił dla 
przygotowania tejże wybrać na dzisiej
szym wiecu komitet \Yiecowy. który 
\vejd'zie w JX)'rozumienie z rodakami z 
Aplerbeok, Schw"C1ie , Annen, Holzwike
de, Asseln i Barop celem przy~otowanła 
koniecznego dla każde~o powiatu komi
tetu wyborczego powiatowe20 i dla 
lrażdej mfejscowoSci komitetu miejsco
wego. Sprawa ta wyw10Jafa wymian~ 
dluższą z<l'af1, tern więcej, że podczas o
statnich wyborów w łiiorerde bylo roz
dwoje11ie tak w, komitecie li~k i miedzy 
wYborc.run.it tak że na kaindydia.ta naro
dlawegio tylko mala cząsteczka rodaków 
giosowala. PrzySzla o~anizacya \VJ'
borcza: ma być na takich podstawach 
wybrnna, ażeby J)O'OObne błędy nic za
chodizify. Na t~ zasatl~ zgodzono si~ o
gó1nie. Pan Switata wyraźnie jesz.cze 
zamaczyJ, że przyszty komitet powia
tO'\VY w1 lfoerde pie>d'da: siQ roguiaminorwi 
wybor·(;zemu dla PD1.akmVi karoliikó.w na 
Westfalię , Nadrenię i t. d. 

Wiec ten, z,,v()lany nie \\ iadomo przez 
ocogo „w sprawie organizacyi" pod ~ą 
dortmundzkich panów zgroma<lzil raptem 
około 50 osób. 

Pytamy się, zkąd p. świtała przycho
cM do tego, by polecać wybór komitetów 
celem tworze.ma komitetów powiatowych 
i miejscowych? Kto p. Switale dał pole
cenie do podobnego kroku! Chyba „wyżsi 
politycy", którzy jednakOl\vioż, Bogw dzię
ki, we Westfalii diotąd· glosu \\'1og6le nie 
ma1ą r zapewne też mieć nie będą. 

Bo'\viem § I „Regułaminu wyborcząro 
,dJla Pol~kmv-karolików, Westfalii, Na<irrenii 
i sąsiednicli prowincy4" brz:mir: 

Wladzami wyborczemi· dl'a Polaików
katolików w Westfalii, Nadrenii i w sąsie
dnich prowincyach są: l(omitet glówny 
i jego WYdzial, komitety powiartowe, od
n·aśnie delegaci powiatowi, walne 'Zebrania 

p1owiat<rn'e , komitety miejscowe, cdnośnic 
deleg.ad miejswwi i mężowie zaufania. 

§ 3. zaś p0wiacl'a \\>'Yraźnie: 
NaJ każdy powiat, w którym mieszka

ją Polacy ... katolicy mianuie wydział komi
tetu głównego delegata powiatow~o, któ
ry obowiązany, jekU to możliwe, zwołać 
walne ubranie powiatowe celem wybra
nia do komite!u powiatowego prezesa, wi
ceprezesa, sekretarza 1i ·ego zastępcy oraz 
kasyera i jego zastępcy. Nadto wcl10<lz:i 
do komitetu powiatowego wszyscy preze
si kornlltet&.v miejSCDWYCh. 

§ 4. Na każdą gminę mianuje komitet, 
odnośnie delegat powiatowy, di!legata 
Jllr.iejscowego, który się stara o zwołanie 
zebrania miej~cc.wego ce1e<m wybrnDlla ko
nńtetu miejscowego złożonego z prezesa, 
wiceprezesa, sekretarza i jego zastępcy, 
skarbnikai i jego zastęp-cy ,ornz d10'\Y'Olncj 
liczby ławników. Gdzie zwotanie zebra
nia miejsoo ;veg:;J niemożliwe. tam deleg.at 
mieśsoowy dobiera s·obie iQ<l'pawiednią licz
bę m~żów -zaufania. 

§ 5. Władze wyborcze bywają wy~ 
bi·zran~, odnośnie mianowane, przzd każ
dymi Pows.zccłlltymi wyborami. W razie 
wyborów uzupetniających następuje to w 
QdnO'śnym obwod!zic \VYhorczym. 

W obce powyższych wyraźnych prze0 

pJsów stwierdzamy, że p. Switała od niko-
20 polecenia nie miał, nie jest ani delega
tem powiatmvym ani miejscO'wrym. 

W łloerde istnieie leiialna organiza
cya wyborcza, p. Switala zaś chce stwo
rzyć aoś nowego. Czemu? Bo Tn'UI się 
to, co jest, nie podoba, i oo ro, co jest, nie 
podr()rba s.ię taikże politykom ,,wyższym". 

„Wychodzą szyd'la z miecha" tak ·slu
sznie za\rnlal pewien r:odak, który przy
stnchiwal się tX>zprawom wieca, przy tak 
sz:czuplej li'czbie obradujących. 

Pan Świtafa działał na wiecu w Hoe.r
de wbl'Sw przepisom naszeuo „Regulaminu 
wyborcz~o" wchwakmcgo przez Pofaków 
narodowców na obczyźnie, wbrew woli 
naszej r1'łjwyi'5zej władzy wyborczej n-
7.naned w caleii Polsce; działalność taka na
zywa się warcholstwem. 

Parn ~witab mówil o ja:kicmś rozd v-0-
jeniu, wobec czego stwierdzamy, że parnię 
dlzy Pr0lakami narodowcami na obczyźnie 
nLgdrzie rozdł\v1Qijenia nie byto. Pan Swita
fa powie<lzial dale~, że ,.przyszla C'rtgani
zacya wyborcza ma być nai takich podsta
wach wybrana, ażeby podobne· błęd'y nie 
zachQidizi~y." 

Na tarkie arcymądlre zdanie i~totnie od
powrra<lać nie warto. Czy p. Switala zamie
i'2Ja czlonków teio przyszlego, mającego 
byt wtwnrzonym kmnitetu na porwlfózku 
oprowad'Zać, by blędów nie poczynili? 
Jeżeli• tak, t·o przypomnieć trzeba, że jego 
samego1 dvść drugo jeszcze będzie trzeba 
w ta'ld sposób oprowad'Zać, zanim bf.ędów 
popełniać nie ~zie! Abstrahufi~c oo o
maiwiane·go tutaj ciekawego występu }J. 

świtaly, zwracamy mu tyHro uwag~ na 2 
utworzone pruz niego z takimi balasem 
tontitety w Dellwig, które idąc za je;go ra
dą obydwa nabawiły się koszto:wtnych pra
cesów. 

la!k zwykle tak i tutaj panowie dort
mundzcy grzeszą wprost bezprzykładną 
nrez.nadomością, stósunków. Bowiem po
minąwszy wyraźnie przepis regulaminu, 
,;.~Cld.Juig- którego przed wyborami organi
zuje się komitety wyborcze, panawie dort
mundzcy nawet nie pojmują, dla czego ów 
przep'.s. istnieje. Wszystkim rodakom na 
obczyźnie prócz panów z Dortmundu wia
d0010, że ludność tutejsza jest nie sta.la: i 
gdybyśmy wzorutiąc się na POQ;Jtat1skiem 
wybierafi komitety pio wyborach, to mo
glibyśmy je co kwartal uzupelniać. Ponie
waż W' czasie międzywyborczym pracuje 

się wr innych orgarnizacyach nad uś iatlo
mieniem Iu<lu, zbiera się fundusze wyibor
eze, a: pracy jest nie mafo, więc każdy po
ważnie sprawG tr kMący przyzna, ~c 
przepis Regulaminu wyborczego jest jedy
nie ra.cy.onalny. Kwartalne zaś uxupc.lnia
nie komitetów na calej okzyźnie było·by 
nader szkodfi\nt zabawką. Pomyślmy tyl
ko, że: prócz zwyJdycll wieców, w ka'l.dei 
miejscowości odbywałby; sic jeszcze zu
peluie niepotrzebnie. co kwartał wiec ce
lem uzupełnienia komitetów \Vyborczyclt. 
Wiele kosztowat.oby to czasu, pienię<lizy 
trudów' i zatargów z policyą o zameldo
wanie t -0.dmeldowanie czlonkóWl i t. d. 

Ilu zniechęcitioby się do pracy na polll 
politycznem, a ilu utraciloby chleb wsku
tek zależności otl nieprzychylnyd1 praro
dawcórw mających ściisle stósunki z poli
cyą ! Ro<dacy to zrozumieją; jeżeli nie ro
Z'umieją tego pp. Switala i Żniński, to się 
temu nie dlziwimy. 

Tak jak tego mało doświadczony p. 
Ś\\ itala: pragnie, my się bawi-ć nie nrorże
my. 

W końcu czytamy w dortmundzkim 
„Dzjenniku", że p. Switatai wyraźnie za
znaczy!, iż przyszły komitet powiatowy w 
ttoerd·e podw się f~cgulaminowi wyborcze 
mw d1a Polaków-katolików na Westfalię i 
Na.<l'renię itd. Także ciekawe! Zdaje się, 
że pain Switala zamierza istotnie ów k mi
tet na powrózku· oprowadzać, bo w innym 
rnzie nie rozumiemy, jak p. Switała z. tak.~ 
pcwno.ścią, za ów przyszły komitet ręczyć 
może, w którym on sam na\vet nie nfKft-e 
posiadać ·glosu. Komitet ów zaś nie ma 
się co poddawać· naszej władzy wybor
czei, bo on tworząc się już tem samem 
zrywa solidarność i staje do władzy naszej 
wybm·czej w przeciwieństwie, bo tw<>rey 
~Ję wbrew jej woli, wbrew przep1som jej 
R~ulamiuu. 

Obecny krok d<>rtnmndz.kicb panów Q

znacza więc wyla.mywanie ~i~ z pod' kar
ności nra1rooowe], co razem z nami każdy 
dbaty o dobro narodu nasze.go obywatel 
z punktu najdosadniej potępi. Karność i 
posłuszeństwo wobec władz przez nas 
.mych wybranych to jcdn.'1 z najważ ~ei
szych cnót obywatd5ldcb, to podstawa nr. 
szegxy rozwoju. narodow~o, to nail'ep~zy 
środek do skutecznej obrony przeciw ~
machom wrogów naszych. 

Zasadę tę starają. się wyv;rócić teru 
w samolubnych celach paoowie Gd „Dz.ie•
nłk.a" dortmundzldeio. Ja!ko redakroro
wie, którzy innym przyktadem świec·· 
winni zgorszenie sieją, 

Co bowiem p. SwiWe dbzwolone, ro 
uczynić mO'Że i każdy inny. Cóż zaś *,., 
loby się z wln:d.zami naszemi, z cafymi po.. 
rzą:dkamii naszymi, ·g<lyby tak każdy na 
SWl()ją re,J<e chcial organizacye t\Vlorzyć, 
dak pp. Zni'11ski i Swita!a ! Oto mielibyśmy 
nlebawiem. tyle organizacyi co głów, to 
znaczy nie posiadalibyśmy żadm!j. 

Panowie od dortmun<lzkiego „Dzienni
ka" rgradą, z ogniem, który ich samyich spa
lić może. 

W interesie sprawy na.s.zea i naro<lJo... 
\V'elg'()• ro.zw10ju nasz.ego jak najsta111owcz;eJ 
w:arch()'Jstwo potępić winniśmy i nawoiu.
jemy \v1szystkich Polaków narodowców, 
by stanęli na straży O\VOców tylole:t:nie;j 
z.oo1nej pracy naszej i nie pozwolili pier" 
wszemu lepszemu mąciwodizie bezk.arnit 
depfać uchwal i postanowień ogól'u, le~ 
&li mu odpra'Vle należytą. Ze się tak sta
nie, o tern nie wątpimy. 

·olac na obczyźnie. 

Wiec w Kirchlinde. 
M!iecowiJ ja'kt sit; odbyt iz.es7!ej nk-
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dzieli " Yiichlinde. przc\Yodniczyl drnh 
Tomntz Graczyk z Kir ~hlinde. Przen a-
~Jal drnit So-sińs!-i z Laar o p:olvie

niu robotników p::>lskich na obczyźnie i o 
korzyściaieh, jakc rcd:lcy mają, będąc 
czlonkami „Zjedn:x:zcnia za\\--.o.dmvego p'.)1-
skiego. Druh Jarczy11.ski z łfabinghorstu 
mówil ·O szykanach, na jakie Pofacy w 
niektórych kopalniach są naraże!1i, i D kna
pszakie. W dysknsyi zabierali gtos, p..~u1 
Jan' Jakubek, który jest t~ż czlonldem ')Ge
werkfcrainu'" t druh Luczak z Kirchlindc. 
Pa.n Jakubek naliprzód ch\Yafil obu mów
CÓ\\~, że tak piękne mowy wygłosili i dzi
w10 \'at -s:c. że r-0b-Otnicy mogą tak płynnie 
mówić o spra,·rnch robotniczy.eh. iak pier
;'ft.1szy lepszy uczony. Pan Jakubek, cllo
ciaż czł·onek 11Gewerkvereinu" ganil ga
.zcty ,,Gewerkverei·nu" i „starego Verban
du". że nie ptszą o sprawach robotnicZ)'ch, 
tyłko na przeciw sobie walczą, m6''rH, że 
póki Ś\I. iat światem, nie będzie niemiec Po
Ja.kowi bratem, nav.'1Qlu·jąc Rodaków, aże
by przystępmvali do „Zjedooczenia", a 
drngŁ raz, aby przystęp:owali do niemiec
kich związkó\\~ zawodm\1ych, powiadając, 
:że ()n musi \vysluiyć s-vvój cza.~ 
.\'-' „GewerkferaJnie" , tak samo, jak 
przy wojsku. Druh Sosir1siki zwró
cił uwagę, że w żadnej organizacyi 
czr-crnkowie nie slużą, tylk-0 są sobie \\iOlni, 
i nie ma ża<lnych przeprsów ialk dlugo 
m.a kto1 w organizacyi być, ho każdy do
-bry czfonek, poz.ostanie wiernym aż do 
śmierci. Druh Sosiński zwrócił' panu Ja
iknbkowi uwagę, że tQ· sic nie zgadza, 1gdy 
oni mórwH, że d!o;póki świat światem, nic 
będzie niemiec Polakowi bratem, ai jed'na
R<l'\YIO~ się z niemcami· brata, i ich ztwiąz.ki 
popiera. Dziś Polak unikać winien wszel
kiej mieszaniny ·z niemcami ho nalleżąc do 
ich ,.ferajnów11 psuje tylko Rooaik&w, bo 
przyczynia się d:O zacierania pncznciai a.
drę:bności narodowej, nam tu na' obcej z.ie
n1i tak barcfao potrzebneg•o. Wiec się odi
byt w wżo110\vym µorządku. Na czl'<mków 
zgfosiło się 11 i trz,ech starych czł1ooków 
wródfo. 

Szczęść Boże! Druh. 

Listy z Braeh11. 
IV. 

Bruch. Szanowna Red.aikcy>0! Czy
iałet11' •różne użalenia na naiSzyd1 polskich 
kupców i prz.emystowców. Nie przeczę, 
.że tam 'dużo prawdy. Ałe przypatrzmy się 
taikże odwrotnej stronie medalu. Czy my 
wiemy, He tracą naisi przemY'słowcy przez 
~wdzi nie.sumiennych, fotórzy na 'kredyt na
.biorą, a potem nie 'Zaplacą? A takich! jest 
.niestety duzo. Nie mamy też cz~o zawi
śc.ić nctszym Rodakom, którzy mają sikta-
•d'y, bo niejeden z nich większą biedę kle
.pie, niż my, co rąbiemy węgiel. Niejedne
mu się też zdia.ie, że jak !kto ma interes, 
fo juiż pra.oować nfo potrzehuje. O, tak nie 
iest, boi kto ma duży obrót, ro sam <lopii
nnwać musi, jeżefi zbankrutował nie chce, 
a wtedy si~ także napra:cuje, a ieże'li mały 
obrót, to wpraw<l'zie mni€ji si~ ·narobi, ale 

STRASZNY I DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rndziewiczówm!j. 

(Ciąg dalszy.) 
III. 

tHel'onim Bialopiotro\' icz był już sie
rotą, gdy na Ś\.\"iat przyszedL Ojciec zgi
·nąl na p-0łowaniu. wzszarpany przez nie
dźwiedzia; matka łzami Dblata urod'zenie 
~ecfynaka, jedyne \vspomnienie krótkDtrwa
kgo szczęścia, jedyny tącrnik międz.y nią 
i rodziną męża. 

Nie sfodkic m:aia życie biedna w'd-0-
wa. Od chrztu syn:1 stosunki z teściem 
zaostrzy1y s:ę, panowała między nimi g;u
cha walka. Pan Polikarp Biakpiotrn\.vicz, 
magnat mil': on~r, st\\ orz o-ny byt na 
"\\ schodnidgo satrapG, pic cierpiał opom i 
ni·e znał' go W' życiu. 

Sl11t.hali go: ś!C'po syna.wie, ba.Ji siG, jak 
Qgnia. po<lwtadni, trząsł catym dornem. 
Desp1ota to byl chk;dny, zamknięty \\ so
bie, milczący. 

Otwieral usta dla krótkiego rozletz!l, 
Gstrej wymó\\ ki. ltib surowego \\ yrokn. 
Wcsotym g-o nikt nie widział. ale też nie 
unosi! się nigdy ztościq, nie zniżał dio tló
maczcl1 lnb prośby. 

W atmosferze Uo\:Ząccj grozy, pustki 
i ciszy Jękli\.\ e} przcżyla matka liiero11irna 
ośm. lat po śmierci męża. Dzieciak ją ba
wił swawolą, zachęcat do Jej zoosze·nia, 
zajmowiat długie g·o<lziny. Po za graniq 
Tepe1ka mogła mu dać lcmvic k::iw~Iek · 
i;hleba; pos.ag jej byt niewielki. .~.:. 

też nL ma co jeś:. ! Pan,it,hh11Y '' i~„.:. J..„c
tlacy, że nie wszystko z1:oto, co siG ś ~:ieci. 
Ja m6\dę tak: jak nasi braciai k 1pcy i 
prz~myslowcy zbląclzą , to im wyrz.nq~ \\.c J 

„Wiarusie Polskim" taką pr2i:wdę, ż~ aż s:c; l 
zaśv.rieci, ale z drugiej stmny. popierajmy I 
ich gorliwie, bo to WV.'SZc nasi bracia, a 
;vtedy c;ni ~e'\rnic ?rzyj~ą do. przekonania~ j 
ze nalezy im kornccznic ZCJSt: z blędnC'J 
d1rogi. 

G\\·iazdka się zblifa, zakupujmy \ .r i~c 
wszystko co tyfko możemy w. polskLch 
skladach nabyć, od naszych 'kupcó\'.'• i 
przemysłowców. Szczęść Boż~ przemy
stowi polskiemu! 

Marcin Grzęda, górnHf. 

Z woJny rosyjsko1apońskif1. 
Urzedowy telegram od japoóskic! ar

m.H mandżurskiej donosi, że •O pór nocy 22 
b. m. R.osyanie za.czepili w ; 600 chtcpa \\'ieś 
Hinigb1111gtun, którą spalili. Japońskie stra
że cofnęty się do gt6wnych o·dd:zia!óW1 23 
b. m. pod1ę1i J(osya11ic kilka niespodzia-
1nych atakó\l.~ na most koki żelaznej pro
wadzący przez rzekę Sza i 11a \Vici Paiot
m-~goen, lecz zostali odpa·rci. 

Obie armie chwarowaty iak silnie swe 
stanowiska>, iż żadna z nich nie jest skfonną 
przejść dio ataku, jeżeliby nie miała rn
pewniioncj przewag'i, ,vynikaiące;j ze sku
teczngeo .obejścia dmgicj. Japoi1czycy ma
ją prawdopodobnie lepsze worrsko i bar
diziej ruchliwe. P10d wz·ględem liczebnym 
są {)lbic armie - jak się z1d'.a·je -- rm\ inie 
silne. 

Jemerał Kodiama, szef sztabu· jeneral
neralneigo Oyamy„ rozmawiając z pewnym 
lmrespond·entcm amerykaf1s:kim oświalQ
czy l, że upadek Portn Artura naistąpi' nie
bawem, gdyż obecnie przybędą z. Japonii 
wielkie ·dziata maryarskie, które bo:mbar
dowianiem zmu·szą twierd.zę do kapitu
Iacyi. Zresztą •utrzymanie tvvier<lz.y z.aile
ży JQdi jakości i ilości amunicyi, oraz od 
d:owodiząceg.o. - Kodama twierdzi, że gar
nizon Po.rtu: Artura t:czy obecnie 20,000 
ludzi. Twierdza ma teraz inne forty, niż 
P'D'P rzedln io. 

P.of.ożenie Portu A'.rtura, nm·si być rze
czywiście krytyczne. Oto d·epesze 'dlOnio
sz.ą. że z Portu A1iura podczas. burzy mor
skiej przedbstaJy się przez l'inię bl<Ykady 
oprócz torpedowca „Roztropny" jeszcze 
trzy torpeduwce r<Jsyjski e i· j c<lna t fJ ,~; 
wiozly one o:dpisy depesz Stćissla! d·o car(.!. 
SttissLowi •rozchodizito się widccznie o po
·słanie bardzo ważny.eh \i..riadomoś.Z'i. Naj
krótszą· .drcigą komunikacyjną byta droga 
dlo Czifn, ale SWssel dobrze wiedzia4, jak 
trwd.rną ~est ona <l'O przebycia: i że okręty, 
wiozące rap.orty, i'ctą wfaściwic na zatra
cenie. - Wysłaf ich ki!kai z tą uzasadni•oną 
nadzieją, że wtedy prawdcpod·obie11stw'O 
doręczeni~ deipesz jes.t większe. .Jaki los 
je spotkat - wiemy. - Trzy zatopili Ja
potl.czycy na morzL~ W ; d·rodze do Czifu, 
czwa1rty „I~<ntr-opny" przyhyl na mieusce 
i spelnił zadanie. które okupit jeótak wy
sadzeniem się w powietrze - na wyraźny 

I( westya naukr zer\11ala .ostatecznie 
stosunki. Na \VZmiankę -0 stfooh1em kszał
ceniu1 wnuka, pan P:olikarp zm.aTsz;czyl si-· 
we, krzacwste br,\Yi i ·odpart krótko: 

__, Nie potrzeba! Z.ostanie tn ! 
Matka nazajutrz w-zięła d'.ziecko i· wy

jechała bez pożegnania. Pa11 PoVikarP' nie 
protestował. Chłop!•ec rosł. pożeral nan
ki, z krwią matczyną \\ yssat żelazną wy
trwalość, \\. iarę w siebie i niechęć do dzia
da. Gdy trncił kctyną opiekunkG. był juZ 
pn:rn ie czł•owiekietn; nic lękała s'.ę cllar1 
nicze-go i tylko. konając, go·rąco go pru
si !a: 

-- Raciu, pamiętaj o mnie i b~dź pra
\'. ym! 

A potem pobiogos1~\vih. go iw siero
cą dolG i zasnęła z rQkoma na jasnej ·g t-0-
\\ ie chłopca. 

.. Bądź pr:nvym" nic \\ yszfo mu ni
gdy ;: pamic;ci. Lata rninęly. Z girnnazy
asly wyrósł mtodzie.niec, czklwiek, co siłtt 
energii potrafi chcdz-ić na kursa. da\vać le
kcyc, pomaga·~ kolegom, żyć z d\\ o-jga rąk 
j; gtO\\ y, nie proszcw nigdy o pomcz:. 
Czasem, bardzo g!odny, chciał iść JJiO· za
pomogG do sk!adkO\\-ych studenckich fun
duszów i wr:icaL Myśla~. że -Odbierze 
grosz chorym, stabym, może niezctioln'.ci
s7.~'m - i cierpiaL 

.. Bąd'l, pra\\ ym" 111:1.tczyne tlumif.QI \\/ 
nim głód, podniecało- jaką(: ~zaloną egzal
tacye energii. 

\V trzecim r-oku przyznano mu sty
pe11rdyum. Stypendyum ow:o• naZY\'>'al pan 
Polikarp Iwrzystatticrn z puhltcz11ci ja1-

n.rnżny. 

zrcsz:ą r-rzknz StOssla. Lódź r~ttrnkov:a, 
o któr\!i d·anoszą 0srat11ic telegramy, znaJ
d'u·jc s· I( ob2cn'.c w \V cj-hai-Yv'eI; los jej 
jest h!± \'\ ?aściwic takżC' mzstrzygnicty. 

Jeśli tedy Stlissel zd8cydm':.1l sic ~a t~1k 
''"ielką ccrq okupić przesla11ic swego ra
port u d'.J Petcrsbur.ga, jeśli tak 1bJ.·r<lzo za
lcżakJ nm na tern , to łatw•o Już znaleść -0<l
pmviedź na pytanie, C{} było treścią tego 
raportu. Gdyby ty, icrd'za była j~szczc 
dn obrony, gdyby zapasów am.nnicyi i ży
wności} ~ także i obrof!ców starczyło je
szcz~ na czas jakiś - St6ssel nic J}Gtrze
howaiby tak n3!g!ogo wyslania spr3lwo
zdar1 i ś,-.-iadrnnic tak drogo ·cpiacać koszt~' 
wysyłki. 

Urzęd·O\\~ wla<lomo::;ć .od armii .obl'c
gającej Port Art11ra z dnia 24 bm. gJ..osi, że 
strza1y z 1jap-0l1skicl1 dział okrętowych spo
\\'10Xf.o~.v:a1y pożar w· po·bli'żu arsenału, 
który trwał od 12.~-~ w po.fu-dnie 22 b. 111. do 
2 g:odz. z rana 23 b. m. Jap-of1czycy mai<.1 
nadzielę, że spality sic rosyjskie skfa'Cly 
"ęgla. 

Kupujmy, co tylko możemy, u po)„ 
skkh kupców ł przemysłowców. 

- mrn 

Ziemie polskieo 
Z Prm1 Zachodnich Warmii i Mazur, 

Trz.~sienie ·ziemi z.auwafoli'o w dniu 
23 bm. w. 1killrn miejsrnw.ościach Prus z~
chodnich. \V Rozajnach, \V po\viecie kwi
dzy(1skim, slmtkic.m tego zabrnkfo nagle 
wody w1 ,oibfitelj z.resztą w wodę. stuidni 
d\\.-OrDO\Vej. Dopiero po trzech dniach, 

26 bm. d'ostarcZ'8:ć za·czch stuctn'ia ta \V.O

dy, je<lnakżc z początku byt.o to tyłk·o bło

to. Zd.airzenie tD pr~ypisać mo-żnw ·jedynie 
rzeczy\vistcmu trzęsieniu ziemi. 

Brodnica. P-0sieclziciel Pa:wct Bobro
w1ski z Bobroiwiska zarnieTzał jecha.6 da 
miasta. W drndze zeszedl 'Z woz3., ażoby 
się mzigrzać. ŻO:nie je-~o por,ląta~y się lc1i
ce, lwl1 s1:ę zaczął niepok-0ić i gdy Bobrn
wski ·przystąpi! do niego, uderzył go k{)
pyrtcn11 tak ·si lnie w brzuch. że \V: następ
nym dniu dwcha wyzi1oinąL 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Kościan. W środę ubiegłą odbyły siQ 

u nas. wybory do rndy mi:cqskieL 
W klasie pierw·szej g!osu.je tyl'lm je

den jedyny polak. W -klasie trzeciej ma
my liczebną prze\vagę i dotychczas jedy
nie w· tei klasie prie•pr-0wadzHiśmy S\VO

ic1h kandydatów. To też i teraz, d'ziQki 
energicznej agitacyil\<0mitctu \vyborczegio 
miejskiego, Z.\Vyciężyl kandyd!at p{)lskt p. 
Czaplick~ znaiczną większością gt.osó\.v 
ka1ndy<lata niemiecko-ż.ydm,-skiego „misz
maszu·'. 

Inaiczej miała się sprawa \V' drwgicj 
klasie. Tutaj gf.osy polskie i· niemiecikic 
ró\·rno.ważą się i tyI:ko przy wytężeniLL 
w1szystldch sił trn;,gliśmy liczyć na -wygra
ną.. Ni·emcy rozwinęli szaloną agitacyę, 
lecz nie mnieU energicznie zabrał się d'O pra 

01).ok tego niczmordo.wa·neg·o boj-0,w,ni
ka pracy żyl brat stryjeczny, rzrncając gar
kiamii dziad-O'\\ skie ruble w Noto stolicy, 
gdzie przeby\val, pilnu~ąc jakichś intere
sów. 

Ciaserni łiicmnim, bic.gmic 1w. lckcyt; , 
spotka{ kuzy.na, rozparte·go we własJJym 
powozie. Pozodrawia1 go bez zawiści i za
zdrości \veso!ym -Okrzykiem, ale nie ocf
\\riedzal nigdy. Dziadunio na tQ tylko czy
hał. by go naZ\\ac~ pasorzytern Wojciecha. 

- Cieb\vyrn, czem Wojciech ptaci 
·za te setki tysięcy sknerze? - mówił cza
sem do Żabby. 

- Giętkim karldcm - mru{:zal Lit
wi11. wyzm,jący absolutną pogardG dla 11-

ległDści i P'O'Chlcbstv:a. 
Ci dwaj nierozłączeni. których kole

dzy nazywali Kastorem i Poluxem, m;c
szkali razem n jakiejś dalekiej krewnej 
Żab by. utrzymującej umeb!m\ nne p-okojc 
niedaleko. akademii. 

Zajmowali dwa po ka.i ki wielkości dtt
żej sznflady, stolO\'vali się u kuzynki. żyjqc 
w przy!da·ctncj zg{)d;,·ic z jej białym kotem 
i si\\ ym pudlem, którego cd!uka-cyą zafimo·
\\ał się tliero11im. Nazy\\ a! staq parn1Q 
.,Panią Dnlską" i płatał jej ciągłe figk, u
żyHmi4'C W' ten sposób wiccz·ory i Ś\\ ięfa. 

Od roku do, tmvar1yst\'\·a pu<lfa i kota 
przybyła Bmnka, po.w:tana przez. P~·nią 
Duhką z~; zgorszo~1ą minąt i prl0te1stcm 
brakn miejsca. .Hieronim -0durzyt ią do 
reszty tysiącem polccct1. 1które natura}nie 
sam wykonał, i po. tygodniu \VC'SZ!to \\ szy
stko w zwykły tryb zegal'lwwy. 

Koled<zy chodtZili na kursa, wracali na 

cy i nasz Komitet wyborczy, któr - \1. 

I ,\ie sobie ks. rnansyonarza Dyld:.:r.i zna azt r 
-ocenioną sitQ pomocniczą. I t::tk stuX s. dZ~1 

rzc·cz dot~id' w K0ścianie nicbywata, ż po-cl 
SZ(; 

pcbiliśmy 'i \V drugiej klasie nicm::ó\\ · 
żydóv' nzcm. Od lat bO\'i i\;rn 11iepamię•,„ s:i t 

da~ 
nych z'' ycięża.Ji '"' drugiej klasie nicil"'. Nie 
cy, tym razem wybrany z-0staI polnk Pa.. 
dr. No\.\·akowski 38 ,głosami, [}OdCZ:!!S '6'1~ szc 
kandydat przeciwnej srrony p. SchoL~r 
otrzymał 31 gl·osów. Polacy \\ drng! 1os 
klasie stanęli do \\'ybor6\v i:tk jeden mą-l· iarr 

<l<JH nie brakO'war.o uni jedneg·o. (Brawo:) 
kOTI VI Z'\vartym szeregu z nicmcami Szi 
stw ·żydzi. Oni, którzy żyją tu- przeważnie 2 \\'.ił ludu pol'skiego, którzy się n:1 lll'dzie pols.ki1u 
mis zbo·gacili, idą ręka w rr;kę z naszymi na;„ 

zaciętszymi wrogami. nia 
Obecnie w ra<l1zic miejskiej na C·~C1lna <fr. 

l'iczbę 12, mamy 5 p.olaików. ' dur 
dzi Odolanów. W trzeciej klasie wybran~ 

polaka panai Wojciecha Paterkę, w drugiej 
klasie J}Olaka D, ana dr. Sobiecha·, w· pier. rZY 

żm wszej zaś ,klasie wybiera tyllw. sam ln.i1d. 
rat, który natura·lnie wybral nicmca. sta 

por Ostrów. W wtorek .odbyły się tu wy. 
bory ct:o rady miejskiej. Pola.cy uie prz(;„ sz 

Io prowacl!zili .a1ni Uednego kan:dydata. Żydz: 
jak zwykle szli zwartyn11 szeregiem z się 
nicmcami przeciw polakom. jes 

wi Poznań. W drugiej klasie, ~ak prz~\\~. dy 
dyw ano, przepadliśmy \\ c wszystkich o. 
kręgadi. W p;cr\\"S 7Ym otr;~ yma-li nasi ra 

kand'ydad p-0. 98 głosów, niemiccko.-:żydo. 
wscy po 318 i 319. W Jeżycach nasz kan. 
dy.dat 91. nieimieoko-ży<lowski 138. Na Ś\\, 
Łazarzu nasz k<1ndy'd';it 51, przeci\1.:n!k 87. 
Na Wildzie -kamdyd.'1t P·~!iski 40, nie:miec
lm-żrdowskr 90. Tak więc spółka nie. . 
mie-clm-żydlo·\\'Ska wybrafa \\ 'Szystkrch 9 "' 
radnych. 

Dziś ·odbywają się \YYbOlT \'\ pien„ wi 
szeij· klasie. I w• te:i nic mamy ~w.imniei- gai 

pr szych widok6w1 zwycięs.h.va. 
Śrem. tlrabia Czarnecki z Rnska na

był, jak dcn0S'l „Schrimm. Kreisbl.", cd 
\Vłai:ś'Cicieb.i dóbr rycerskich p. Fh1tcrbu
scha, d-obra LQg i Lążek za GDO tysiQcy rnr, 
Nabywcy szczęść Boże! 

Piickler w Poznaniu. Jak doncsz[l pi
sma niemieckie, znany '"róg żydów hr. 
Fukier z Berlina. o którym gfo~zono, że 
chcac uniknąć cględ·zi11 lekuskich, itdeki 
ido Szwaicaryi -- przybędzie d·n Pczna11i::l 
i \\·ystąpi pn'bliczaie w sali Ogrod'a Z0olo
,gicznego \\ ' dniach 28 i 29 b. m. D 8 w !e- w 
czo rem. 

Gniezno. Upadlośc zgfosit w Gnie
znie mistrz piekarski Slawlfiski, który 
sl®tkiem oszustw, p.opehfronych przez i:Y
d'a Rogozińskieigo, stracił~ 17,000 marek .. z 
W krótkim czasie ogłosić b<;dą µon0 mu- s 
si eh upadłość d Wed inni prze1uys!owcy, c 
·którzy •rów11ież z f-(-c·gnzil1skim byli \\ ' st-0- 2 
stmkach pieniężnych. Ze Strzcki.1 pisz<t I 
do „Dziennika l(uj.": Przez Dsznst\rn ży-
da Ra,g·o.zi1'iskiego zanvany zostat też młyn 
par.owy; 'p. Kurziga 7, Inowrcdawi.a. Wie- la 
lu1 z naszych piekairzy i w łaścicie!i jest {J'D- k 

1 szkodo\.\·.a·nych, jak np. p. Tihnan, piekarz 11' 

w Markowicad1, na zna.czną sumę, a p·e- ni 
8JJ9:.~~-Z::::::::S'! -s? ·- __ . 3!!±2 a:ą__wt~p~azu:u "\\ 

obiad, poczem Ż?JbbJJ szedt do książek, t 
I-lie:roniin biegt na lekcye, ł·ub obrabi..a-l za 
nicukó\\· techniczne rysunki; wie'Czorern, ie p 
śli ich nie opadli koledzy, zbierali s : ę O· t1 

badrwa doi mieszkania starej panny. Z 
Wówczas Bronka siatlab ·na kol3.naclt 'I 

·opiekuina i· \\"yidawata S\vą. lekcyQ alfahc.tii, 
ma.z niezgraibnych patJ'(ków, mających 

kiedyś. za-stać literami; potem następ:owal s 
popis pndla, daremne próby wykszt.ałce- d 
nia keta i -ogólna wesoła herbatka. I 

Dziecko wyrosło, \~:ybiel\a·fo, stracił() 
·dzik.ość i mmkliwość; była to teraz szcze
ra, otwa 1rta istotka. nlnbieJJicai starej pain
ny, Żab by, a mt'\\ ·et pudla. Uieroni111 ją 

1 

stroił. pieścił, p:lnC\\af \\·yg6d i zdrnwin, 
1 

poświęcał dia niej kokżc11skic zebrania : 
powstrzymy,-., ata g·o ·od hulanki, 11ęcila· do· 
domu. Odplacafa1 nm z<1 to \\ 'iclk[l wiarą 
ufoośc!ą, JX)Sl11szc1ist\\'em; wosk to by! 1 

·pod jego d'fonią, z kt6reg10 twmzy:: mógf 
w chciaf. 

l~ok miną. nadchodził '' akacye. Ja
kim s:pos•obcm liieronim, pomjmo ciężkich 
egzamin6\\', d.01 których przygotO\VY'\\ ai 

siebie i dwunastu co najmniej kolc.gó\Y, 
P'Otrnfil \\ ykofrczyć msdel pompy na ko!i
kurs, tcgoby ·Oli sa1m nie nmiat wytłvma
czyć. 

Pew110go ·dnia Zahba wrócit sam na 
obiad, rtcYzprornieniony, choć wyglądal jak 
-0.dkopany z grobu nieboszczyk. 

- Zdaliśmy, ciociu! - •odetchnął, sia· 
dając do stolu. 
~ Chwala: lfogu ! A gdzłe pan Hie

ronim? 
(Ciąg d1lszy nąstąpi). 



,, icn piekarz \\" Strzelnic na 11,000 marek. 1 
dzierżaYca wsi Ooleje\va pod Strzelnem 
podobno też na zna'Czną sumę. Jest ie- I 
sr.~ze ktlku \\r Strzelnie i w okolicy, którzy j 
5~ także poszkodowani. Na razie nie znam . 

t. dakladnie tych sum 1 ja:k:ie muszą zapłacić. 
·· ~idctórzy iuż są przysposobieni do <lo

~zczętnego majątko·wego zrujnowania. 
W Wiełkim Strz~Jcu pod Gostyniem 

•1 zostat poświęcony now~przebudowany 
tamtejszy kościół parafialny. Konsekra.cyi 
d.akonał ks. biskup Likowski, który pv 

, konse:kracyi odprawił uroczyste nabożeń
. stwo i 1)rzemó\vil do Ucz.nie zebranych 

w.iernyieh. Poprzednio ·odbyta się tam 
!~ misy.a. Otówną zasi!ugę okoto pobudowa
i· nia ąmśdoł'a podniósł tamtejszy proib. ks. 

{fr. Wlazlo i patmn p. hr. Zóttows.ki z Go
.ą dllfmva. Ks. biskwp Likowski już pięć

dziesiąity kośció-ł poświęci!. 
Września. Straszne nieszczęście zda-

ei rzyto się. w Chwalib-ag;owie pod Wrześnią. 
żona robotnLka Lopatki, idąc do d!Q\i,u, zio
staw·ila w izbie dwoje <lzi·eci, napalhvszy 
poprwcrn:-0 w piecu. Gd'y wrócila, usty-

. szala krzyk starszego dziecka, które sta
lo ,,- plomien~ach. W:prawdzie u'dalQ1 jej 
się l(}gie11 sttumić, ale dlzieicko tak c:ężko 

z iest poparzone, że -vvq_tpią o jeg<> wyroro-
~\'ietrŁu. Drugi0 d1ziecko, które \\'Skutek 

„ dymtt bliskie było irduszenia, udało się u
. rato\\·.ać przez spieszne. wyniesienie na 

świr<.·.że tYOwidrze. - O podobnem ni-e
szczęścia donoszą z pod' Wolsztyna, 
gdzie pozostawione samo· w d-0mu dziecko 
stróża K11.1rza spaliło -się na wtti?;icl. 

Bydgoszcz. .,Bromberger Tageblatt" 
doirriósJ, że prezes rejency} poznal1skie'j 

• wy.dat następujące rozpDrząd'zcnie: 
Obcakrajowców innych szczepcrw st·o

wiać1ski'ch (ni-eµolskich), którzy nic podle
,- ga1ją o-gr.a1v!czeniu co do pobytu vv pafrstwie 
i· pru.skiem, należy 1tważać za uprzykrzo-

ny.eh i ich wydalić, skorn s'.ę łączą z Po
lakami w kraju. Odnośny1u władzom po
leoono, aby przy v,~nilOskach o li<l'zie.k·ni~ 

l· 
Pozwolenia na handel WGdrowny badaH r. obookra}o\A."CÓ\v pod względ'c.nr narc<lo-
wym. Pows-tt·zymywać nardy, nap~y.w 

i- <i.bc-0krajowc6w s.towia:r1skkh. 
r. !WecHe ip.rzy•fętelgo S{J'osobu. 1nw:a:ża.):.& 

głowych strejkuje. Sp0kć~ nic zakJ.-0co;1y. 
Na -dworcu póln. wydane rozporzqdzenie, 
że strejkując_y malią nat · d1miast opuścić 
swe nbikacye, WY'W-Ołalo rozgoryczenie, 
jednakże zarządzenie to \: net cofrr;ęto. 

Z austryackiej Rady Państw. 'a śro
dO\vern [)()Siedzeniu Ratly pal1stwa oma
wiano sprawę Polskich i czeskich klas ró
.wnolegtych na Slązkn anstryackim. .Mini
ster ośwfaty Kartel wykazywal, że Ni m
cy twiorzą na Sląziku tylko CZGś~, choć h~r
idzo znaczną, ludności, albowiem mieszka 
tam (w <>krąglych cyfrach) 296.000 Niem
ców, 220,000 Polaków i 146,000 Czechów. 
A istnieje tam szkól ludowych z jQzykiem 
wyktadowym niemieckim 260, polskich 
149, czeskim 116, niemiecko-czeskim 33, 
niemieckim :i polskim 17. Dla wykształ
cenia nauczydeli ido tych szkól ludmvych 
slu'iyly seminarya \V; Opawie i Cics7ynie, 
jednak nie byto seminaryów: d'la naucz~
cieli poJ.skich i czeskich z: tego powodu 
nmsiano pow1olywać nauc?,ydeli z Oalicyi, 
maz Czech i Mora-w, 1któ.rzy często nic 
wladali ·dostatecznie ięzyikiem niemieckim. 
Potrzeba seminaryóvv polskiego i czeskie
go byla więc rzeczywista. 

Przeciw Wy\viodom niemca Dcmla, 
który gw'altowne czynil zarzuty Polakom 
wystąpił poseł !vfochei.id~, wyjaśniając, że 
na podstawie specya!nie przykroj-0nego dla 
Niemców regullaminu wyborczego, Niem
cy ~li faktycznymi panami Slązka. vVs4-
dach i urzięd1a•ch prawie 90 pre. urzędników 
należy do naro<lowtości niemieckiej. Tak
że szk-0lnictw0i aż do nie<lawm=u był101 pra
wie wylączn'ic. w rękach niernieckich. Db 
300,000 Niemców, istnietie 10 pafrst\rnwych 
szkóf średnich na Slązku. (Głosy: Słu
daJdc !). NatDmiast Pola·cy i Czesi, któ
rzyi nai Siązku stano\vią fa1ktycznic prze
·ważającą większ.oł6, nie mają runi części 
tego. Niepraw'Clziwe.m tei jest twierdze
n'ic, .in.koby stan micszczaiiski i chlopski1 na 
Ślą.Z'lm byty usposobione p-o niemled.n, 
fak samo, iak ni-epra\\"dziwem jest twier
·cfzenie p. Dem!a, że na Slązkw mógłby pa
nować na1piękniejszy pokój, gdyby tylko 
ten nie'zrro-śny rząd się nie. wmięszat Przc
d'-'r11Je, na Śiązku nic panuje spokój wła
śnie z pow(}.>du pr-O"\\i'lQkacyii i agitacyj ze 
strony radykaMw niemteckrch, którzy po-e wla<lze pruskie. nieleidwie jui ka·idegn Po

laka z pod zabom anstryackieg-0 ·i rosyj
::i sldego za „n1J<rzyknonego obcokraijowca". 

. dąigają za sob<t także inne stronnictwa ni;::
rnieckie. 

· Tera.z Z\vracają baczne oko na resztę sła
wian. 

Janowiec. Syn kolonisty p. Magen
. heimai z Warkowa 22 łata liczący \\· 1racają: 

póino wieczorem: powózką ·do domu, Z{)

stał w d!l'Oi\l<ze lflapa<lniętym prze~ robo·tntka 
· z Rąbczyna. który mu nożem \V bliskości 
- serca tak ciężką zadał ranę, że mtody ten 
· człowiek \V dniu następnym z rana życi:; 

·~ nlcmkzyt Mordercę aresztO\vano. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
n 

Bytom. Straszne nieszczęście zda1rzy~ 
ło -się w sobo-tę podczas nocnej szychty n~ 
koµa:lni .. ,lieirrttz" w g1~bDkości 350 mtr. z 

,_ 1md ·ziemią. Czte-rech glm1ików, między 
nimf -górnik Nalepa. zaiGci byli zrywaniem 
węgli ·ini µo rnzstrzelaniu, gdy z.a.padły się 

· taik \'"ielkie masy ""Qgli, że Nalepa. który 
a PracO\\.-at zupduic IW.' p.rzodkn. z;astal zu
e Pelnie utlcięty cd wyjścia, podaas g-dy 
- irzeq jego kamraci zdotaH na c:zas uciec. 

Zabrano się n.atychmiasl do pracy, aby 
wyrato\vać z tcg-01 stra•szne<g{) \viczicnia 
NalePG. którego ,,-0.łanic D ponmc ·slyszano 
iesze~c do niedzieli rana. Potem atoli ·na
~!<U>ilo nov,'e zairwanie się \Vę.gli, które wi

- d{)cmie Nalepę zup-elnic pogrzebały, gdy;.~ 
odtąd już go n:c słyszano. l(Ó\\ nocześnic 

() nastąpił \Yybuch palących siG gazów, t~1k 
ie wszystkich lud'Zi trzeb-o. było czemp-rę

- <lzej z tego miejsca \vywfać i caJy gal!ck 
ą zamnw,, ać. \Vobrc te.g<J tmpa nieszczę
. , śli\\ ego Nalepy będzie m::;żna \:\ ydobyć dD-

Piem p.o ttpływie jaldch czterech tygc,d11i. 
o..,, ~~~~~--....,~-~~1111111~!!!'?.~- ~-SOW~l!!!i!!!~~==~ 

Wiadomości z~ świata. 
Sejm pruski na cZ\\·artkm\ em posie

dzeniu p-rzebz.:t·l komisyi złożone.i z: 21 
czJ-0nków \\niosek posfa hr. Do.uglc.is o 
St\\•nr-zenie komisyi czy \\ ydziaht dla de
bra l- l ~dności, który opieko·\\ alby siG pry
\ratncmi to \ arzystwarni dobr-:)czynGo~ci. 
towarzyst\ ami dla ochrony dzie\\cząt i 
nilcdzieży, tm' arzyst\vami 111ająccmi n..l 
celu p.odni~sicnic zdro\\''>Otności ludn itd. 

a dzialaJąc stósownie ·do okoliczności. 
. Z Austryi. Robotnicy, zajęci tadowa

n,em węgla po odbytem \\ nocy zgroma
dzeniu rczp~częli w śradę strejk. Większa 
~Z~ś~ ·strejkującycl1 była zalGta 11a d,,~orcu 

:~. Gle1 P.cWnocneij, rgdzre wobec tego robota 
znpcłnie ustala. 

DQtąd l)rzeszto 1:000 robotników y;ę-

Następnie pDs. Michejda 'OlTIU\\. ia hi
storyę zafoienra. slowim'1skkh p::aalelek w 
scminaryach oraz przypornf:na, że p:odanic 
-0 założenie pf'Yl'\,vatnegio1 seminaryum pel
skicgo dw:a1 Iata le-żal.o niez.afatwionc W" 
Radzie svkolneij krarlowcj i \\" ministcrshvie 
oś-vviaty. Także przedw pry,vatncmu se
minaryu:in11 Niemcy występowali, a gdy 
wreszcie rząd' \V znany ·sposólb tę k\vcsty~ 
ro.zwrązaf, N1emcy okazują niezado\Viole
nk. ,,ZairzucaiJą nami agitacyę. Nie myślę 
temu przeczyć, p-rzeciwnie twierdzę, że 
za mało a;gltujcmy i powinniśmy w. prziy
szłości więcej a·gitowa(, by naszym pra
wom stafo s.ię zadość. .lVIy w iw.szych 
szko.fach m.amy tylko ucznió\v µolskich, 
\\r,;ględnie czeskich, ~więc jeżeli agii:Ll\iemy, 
to tylko między naszymi md'akami. ale 11ie 
idziemy do wsi niemieckich i nie robirny 
tak, jak Niemcy, którzy \V swych szkołach 
chcą "ychować renegatów polsk:ch i a~i
tuią niiędzy naszymi rocFakami. 

Z Rosyi, Dzienniki petcrs,btHskie o
gl.osily statystykę porówmtt\\'czą u'Ili\Ycr
sytetów pafrstwa rosyjskiego. Okazuje sit; 
z nid, że .1u1hversytet \V Mc-shvie liczy 
4.8-45 studentów, w Pc.tersbnrgn .3,855, \\ 
J(ijowi~ 3.250. w łiclsingfor~'.e 2,500, \\ 
Jurjcwtc 1800. w: O-desie 1.500. - w' Char
kowie 1,450, w Warsz~rn ie 1.340, w Ka
zan iu 902 i w To1nsk11 650. 

- Da·wurejszy wicekról posiaufości 
rosyjskich w Azyi, Aleiksie.jcw, który krz:r
żował plany I(uropatkinowi, nie powróci 
już 11a plac w:ojny. Zost.at zamianows·nr 
senatorem i czfo11kiem rady ministeryal
nej. Tern samem pozostanie: w Petcrsbur-
gu. 

Z Hołandyi. \V 1zbie deputowanych 
s0cyalista. Van Kol \v dyskusyi nad bn<l
żetem fodyj pcn-O\vit wniosek, aby z11acz1ą 
cz<;~ć kolo11ij sprzedać i pol.aży kres p.oJi
tyce e:kspanzy\\ nej, pnw:adzonei przez 
cksp.e:d:y\_:yc \\ ojskowe. Wnioskcdm' ca 
-OŚ\\ iadczyl też, że nic <Jbawia s:c. b:r 
prze;~ talq sprzedaż przyszło do rniędzy
narod<J\\ yclI kornpłikacyj i u·da" aduiat, że 
kolonie te pcd11io'Sq siG pod' panuwan.iem 
f rancuskicnli ltrb angidsl<icm, ai zmnieiszt
nie posiadłości kolonłalnych Holandyi jest 
koniecznem. nim mc'Carstwa je same. za
biorą. 

Ze Stanów Ziednoczonycb. Koszta 
wysarn y \V St. !Arnis przed tawiaiją się 
według ,.l~ieviev of Revievs" następLlJ.iąco: 

Przemysfowcy w St. Lonis złożyli na 

cde W:\ sta\\.. · 1
- milionów marek, tyleż 

miast-0 i '· • . ·, który po-tem dodał j _
szcze t:y .t • i J}Oiyczki 15 mW nów rnr. 
Pieniędzy :ych uż}io na urzą'Clizenie placu 
i bu<l·orwle w~ taw-0 ·c, a nadto na ele re
klamy. ~tany Zjedno wne -0f:aro' a!y na 
S\\10~<L część wystawy 5 milionó\.1 marek 
filipiny 30 miliona marek - \\Ogóle każ
dy stan amcrykaf1ski przyczynił się finan
sowo do -wystawy. Wszystkie zlożyly 
Slllil'C 23 milionó •1 mr. Z mocarst\" cu
ropejskkh wszystkie także biorą udzial ~
wystawie i mają. swe budynki, z. wyjqt
kiem Rosyi, a wkbdy ich doszły także do 
sumy 23 mili-on6w. Udział pieniędzy 
wszystkich państ\v' przewyiszyl tedy -0 
pcfowę smnQ 50 millonów marek, które 
Jefferson zapfac:il za cale lerytorynm. Nic 
wliczono tu naturalnie wk{a<lów pry\\ at
n~h. 

Z różnych słron. · 
Bochum. O zawiejach śnieżnych do

noszą, ni~ tylkoi z. róź.nych stron Niemiec, 
ale także z Hiszpanii. gd'zie po lagodnem 
powietrzu nagl'e nashlpifo straszliwe zim
no, ze Szwajcaryi, gdzie pada śnieg od 
dv, ·óch dni, i z innych krajów". W Bochum 
także mamy śnieg, co siQ o tej pmze nie 
zawsze zdarza . 

Niedziela, \\ ięc każtdy Ro.dak spotka 
t·o z11ajmneg·o, to krewnego. Trzeba siG 
przekonać przy tej sposobności. czy miają 
gazetę polską, a sk-0ro1 żadnej nic abonują, 
należy ich zachęcić , aby zapisali sobie na 
.grndzic1i .,Wiarnsa Pclskiego". 

Dor~mnnd. Chłopiec dD· p<:Jsylki Za
charek diostat się pod wóz. kolei faurycznej 

został' okaleczony. 

Ostatnie wiadomości. 
M u k d ~ n. Rosyjska gł'ówna kwatera 

otrzymała z Chin wiadomość, że ·zwłoki 
jenerała Oku, przywieziono do lnkou. 

R z y m. Gdy włoska para królewska 
jechała p:owozem, dostał się tenże pomię
dzy dwa wozy kolei elektrycznej w chwi
li, gdy się mJjać miały. Tylko przytom
ność umysłu kierownika wozu elektrycz
nego zawdzięczać należy, że uniknięto 
zderzen!ia. 

I n s b r u k. Na rozkaz bm·mistrza za. 
przestano w kościele szpitalnym odpra
wiać nabożeństwo dla Włochów. 

B e r t i n. Zaraz na pierwszem posie
dzeniu parlamentu, we wto-rek przyjdzie 
pod obrady etat. 

Kale o darz. 
Niedzie'.11, 27 li6topada. '\Vi:rgilhPZa.. ('l'omir). 
Ponied11iloł~k. 28 lietopa.d • Krescentego, Ru

fio.ą, ru., (Goacirad). 
S ł o il. c e ; w1cbodr11i. 

Jut.-o. g. 7 n1 . .U 
Pe,ju'1'zs. g. 7 ro: ..{6 

Stan pogociy; W pis\tck 
śoieg. W ~ollOtt) pochmnrno. 

J'.ał}bodl!{, 

g. 3. m. IH 
g. a. m. 50 
ca.ły dllid 

1' e F lin Q m G t r ~n.kllllt)W-Ał 'lłCZOrt.j u w 
południe 1 \i topi eń R. wy.Zej z~ra.. 

Tow. polskich Strzelców w Marten. 
Zwyczatlnc posiedzenie. odbędzie si~ 

w nieclziclę dnia· 27 bm. o gc<lz. 3 po p-oL 
w loka.lu p. Uimbcrga, przy k0ściele 
katolickim w Marten. Uprasza się szan. 
cztonk6w o liczne sum icnie. się. Będą bo
wiem Ć\.\ iczenia w strzelaniu z, wiatrówki. 
ora;z inne waż11e spra\\ y są do zaJat\vic11ia, 
także rołe teatru będą rozdane. - Geście 
mile wid>ziani. - Oóq wiara Strzelcy! -
Kochajmy się! 

K. Pietrowicz. 

Towarzystwo „Jedność w Langendrc~r 
W s-0botQ Dd. poludnia będzie sposo

bność; do i>powie<lzi śv."., także. i w nie'dzic
!Q aż do poniedzialh1 pc..'udnia. W nic
dzieiQ o -~~ 9 Msza św. z kazauiern p-01-
skiem. P·o połuduin o godz. 4 nab ożel1-
stwo polskie z kazaniem, 1-tóre odprawi 

Wiel. Ojciec Fischer. Poiądanem jest, 
ażeby \\'Szyscy Polacy z tej sp-osobności 
skorzystali, ponieważ w tym m1es1ącu 
mamy księd;:a p-ornz. trzeci. Wszystkic11 
członków Tow. „Jedność" uprasza s:c, 
ażeby •iak najliczniej przyst<lPili do spo
\\. icdzi św. Chorążni \\inni się 11.1 czns 
oznaczony st:rn ić. Po poludniu po naobo
żc1i.stwic będ/'.ie zcbran!c to\\·. u p. K:n:p-
pinga. Zarząd. 

Baczność! Sodingcn ! Czotem ! 
Sz~rn. Rod~~kom \V Sodingcn i -Okoli-cy 

PG'daie si~ uo wiadomości. iż \V nied7.ielQ 
; dnia 27 ltstGpada r. b. -0 godz. 30 po pGi. 
'. odbędzie się zebranie na· ~ali p. \\'~de11hti
. fer, przy ul. Szkolnej, 1iaroż11ik ulicy f ried-
. richstr., w celu zał:ożenia „Sok-0la". JWięc 

dalej cdacy, czy mlodzi ~zy st rzy, dąi-
ie do &JkQla krzepić i hario\Yać i:ało · 1 

-du ha, bo " idrow m ciele zdro 11. -duch. 
Szm1. Rooa y, zbierzcie s· li znie. \ 7 So
dingen Rodak6\\ dużo. Jeżeli założymy, 

11~ ola", to musimy go też utrz_,mać. 

Cz-0tem ! Zwołuj~Cł'. 

Tow. św. Franciszka S. w Hofstcde. 
W niedzielę dnia '27 listopad„ odbędzi 

się z~branie. Ponieważ są ważne spraw~li 
do zaratwienia i także obrady w sprawie 
gwiazdki, uprasza siQ, aby szan. czlont·o
wie !ak najliczniej się sta :vili. Goście mi
le widziani. Zarząd. 

Tow. loteryjne „Nadziela" w Wattenscbei 
odbędzie swe p.osiedzenic \\.1 niedziel~ 27 
listopada po paludniu· o godz. 3 \"t lokalu 
p. Gramanria. Rodacy mający ()chot~ d 
nas się dolączyć, mogą tylko teraz bye 
przyjęci. O liczny udział prosi 

M. Herkt. 

Czołem druhowre w Marten! 
W nied:Zic1ę dnia 27 b. m. o<lbQClz:-e si.~ 

półroczne walne zebranie na sali p. I(ort
manna o godz. -!. Szan. druhowie winni 
si~ stawić jak jeden, 1'<lyż będą \\ ażn 
sprawy omawiane, przeto też komplet 
drnhów koniecznie pożądany. Goście mil 
widziaini. Czołem.! Wydział. 

Uwa~a: Druh-O\\ ie \'\ ydzialtt, a prze
dewszystkiem rewizorowie kasy winni si' 
stawić punktualnie o 2'C~. Yi3. 

J. Pracel, prezes. 

Baczność Rohlinghausen! 
W przyszłą. niedz.iele 27 listopaddł 

odbędzie się wiec polski na sali p. Peter
sa, ul. Bochumer Str., tyczący sie tylko 
gminy I(ohlinghaiuscn. Ponieważ -chodz; 
o wa.żną sprnwę, zaipraszarny \.vszystldck 
R.odatków z R.ohlinghausen. P-0czątek pun
ktuah1ie o god'z. 6 po pol. O jatk naHLcz-
nieiszy udizial uprasza się. l(omitet. 

Tow. św. Stanisława B. w Wanne. 
Walne z;ebranie odbędzie się. w nie

dzielę dnia 27 listQpada po pot o godz. 
4-tej. Na porządku dziennym będą spra
wy; 1) zmiana ustaw, 2) u·chwata gwiazd·
ki i mzmaitości. Z powvdn zmiany ustaM 
winien przybyć każdy cztonek. Zarząd„ 

Wiec „Ziednoczenia za\.V'O<ll{)wego po!.
skiego" odbędizie się w Zlokomormvie 
(Senftenberg) w fo.kalu p. Baraniusa w.a 
.wtorek 29 listopada wieczorem o go.dz. S 
Szan. I(odaków usilnie prosimy o liczny. 
i punktualny ndzial. Referentem będ)zi~ 
druh Brzeskot. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w AnnahulłeB 
odb~dzie się w lol<aht ,,Stadt ttam..: 
burg"' d11ia 30 Iistr,pa<la (w środę) o 
g-0-dz. 8. Szan. Rodakó\Y z Ann:ilriittc, 
Cletwitz i okolicy 1rsitnie się, prosi· o punk
tualne stawienie się. Na porządku <l'zien
nem sprawy zawDclowe i referat druha 
Brzesko-ta. O liczny udziat pr-0si 

„Zjednoc7enie zawodowe pDłsldc". 

Wiec v Gross-Rasch'°n 
o'tl:będzic stę \Y' Or-0ss-Raeschen \\ . lokalu 
p. Ko.cha w· czwartek 1 grud!n!.;ii \\ iecz . .crem 
o ·godz. 8. Szan. Rodaków z Gr.-J(aesd1c1i' 
t J(l.-Raesd1cn oraz z calej okolicy zapra
szamy. Na1 porządku dzien11em referat o 
sprawach 7,aw-0dowyd1 przez druha Brze
skota. O Hczny 11dziat prosr 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Zmiana Gladbeck ! 

Wielki ,;iec w Gladbeck 
Wiec odbędzie się w ni-dzielę o godzi„ 

nie 3-clej a nie o Il ~k ogłoszor10 w da
wniejszych numeracl1 • 

„Zjednoczenie zawodowe polsk!eH. 
---~ .... 

.B CZI! ~e 
Rodacy Herten i okolicy! 

W dniu ·wy borów dnia "l. 8 i ~~ li~ 
stopach. n:lka:wje nnm obowiązek hrło 
od(lać nanas.zcgo polskie~o kn.ndydafa, pi -
knrza 

p. Józefa Kuźnika. 
Hodacy ! ~urwci' się licznie a. n ~ze„ 

go pncprv\Yad;1,imy. 
.Jeszcze ra;r, .1mtrm: Głosujcie w8.zy· 

scy na 

Józef Kutnika. 



ee 
w Gels n 11ch · • 

-0dibędzic się dnia 8 grudnia o g-0<lz. 3 po 
JJoluclniu w sali p. Baumeistra (liotel Ger
mania), ul. Alvinstr. (daw1 i.ej łierma.nnstr.) 
'O I:czny udział R-0daków i R-0daczck z 
Gelsenkirchen, 1iiil1cn, Buimke, UeckeTI'
dorf, Schalke, Rotthausen i c&lei bliższ ej 

dalszej okoEcy uprasza siQ. · 
Program z.ostanie jeszcze oglo~~w. 

fri:tl. :" f'. ~ 
- ~- '. 

~~~~~·~~~~~~~ 

W K~--r ·aper 
\Vice „Ziedn-0czenia zawodDwego pol

skie;g{)" odbędzie się w niedziele dnia 27 
po poludniu o godz. 3.Vi po pot. na sałi p. 
Lebra. Uprasza się \\·szystkicil Ro<laków 
~ Altcnessen, Karnap i Iiorsterrnarku, aby 
na wi ec ten licznie się stawili. 

"Zjednoczenie zawod-owe polskie". 

Baczność! Rodaty ! 
, :Mam wielki .zapas 

polskich wyrobów mięsnych 
i ,,· ysyłam takowe na Y..ąrLrnie i .życzenie 
Ruclaków. 

K• łb ~zysto polską bez fa-
10 asę dnej domies7.ki_. (nui;ki) 

po SO fen. 

Serw el at ka po 1 marce wysyłam 
" za zaliczką pom~tową, 

przy .r.amówieniu JO funtów opłacam koA 
s.zta przt'syłki. 

Ludwik M~ćko~-:lSaJk7 
OSTHOWO, f-ismarckstr. J t. 

- OOOOOOtlOOiX>OOO{)OOCO~OOOO<JOOOO o o 
o§ ov-.:arzysł:wa1 g 

któreby chciały na. Gwiazdkę SWflje rotrze- 8 
0 

by u mnii:- za upić1 proEtZQ ahy zechciały 

0 zn.mówić aż do 15 grudnio, bo czcrn prę- O 
o dzcj, 1em'.:taniej. g 
8 l~nac.y Jard:.ov. ski, . ~ 
g \V.AKNE, Apothe ·erstr. nr. 6. g 
3oooooo~cooeooccooo~ooooeooog 
nu-~~~,,, 

I . Baczność !! f 
~ Kto ma najJzykowniej~~ krój? ~ 

r'"~ ~ 

.Jan i Fr. Błoch, 
E~scn, T hurm str. nr. 14. 

i;J 
5· 
~ 
o 
~ 

O:> 
<;.Il 

s 
:i 

O brzymi zaropek 
o8ic~gną wqdrowni i podróżujący 
przez rozprzeaaż górsko-kurpa
cVicj herbaty. Prospekta polskie 
i memieckic darmo i 1ranco. Bliż
szych wia<lomości udzieli 

Buliowiecki. Posen '\V. 6. 

Proszę żądać cennik na wyroby ze z•ota. srebra 
i alft>nidu. 

Pl•a,,-d~iwa 

cyk·or a R..aga · 
najpr::0dniejs7!;:, najwy~at- ~I 

~ me.J~zym, nn,Jzd1·owsv.ym I " . 

Po n aj tafls.r;ym .; 
i dooeri1.iC' m tł• ~ tns 1~ ~ 
Q Proszę dokładnie na firmę uwais.ć !. 

i:'ł 

.g Fa F. Resag, ~ 
G Szczecin. Berlin. Coepenick 
- = : Jeneralna agentura i skład fabry- ;,i „ e.r:ny u ,? 
=1 ~tef. Ney·a ..• 11._ ~ 

I ~ WanBe, ul. K:ulstr. 1c. 
g Telefon nr. 228~. 

& PS - "f ' ttfitiitt??J 

aooaoooooooooooocotcoocooooog 
g Podarki gwiażdkoweJ g 
O bę1ę latoś tanio sprzedawał Ma.m n• skła- O g dzie wielk1 wybór chust do okrywania, O 
o chusty na. gło\•:i;, c!rn~ty podługowate i jed- 8 
n wahne snle dla. niewiast, f8rtucliy mieniące, O g wszystko w wielkim wybor:i:e a bardzo tanio. §O 
a ł~n~1··y Ja1<~łu~wski, \Vannc, g Apotbekerstr. nr. 61, obok kościoła kato-
O lickicgn. 

~·~·~~~~~~~~~~~~~~oooooooooooeo ....ocooooooo~ 

ACY! 

i u ro w Bottropie 
W. l"ewkowitz, Pfer fomarkt nr. li. 

Poleca si~ do W)'konywanfa wezel
kich prac pismiennych "" sprawach wspar
cia (rentowych) procesowych itd. Pisn
n:e. skarg, oilpowiedzi na takowe, prośby 
i p0<lania na oądy i urzędy, starania sią 
o rozdział wspólnego nrnjątku. Iteklama· 
cyc podatku, ułożenie prav;·omocne kon
traktów kupnn. i •;w:ypożycze11.. 

Każdego czasu mam też dorny miesz
jrn,1ne i .z składamy na &przedaż, także 
miejsca budov;lunc na wsi i w okolicy. 
Dostarczam pieniędzy nn. domy i .zabu
dowania. 

Głbwna ngentura zabezpieczeń ognio
wych, życia, i1io:::zc.zęśliw. wypadku (Un
fall), poręczenia. 

Ubogim doradzam darmo i wskazów
ki daję. Wszelkie ~prawy zachodzące w 
interesach, załatwiam tanio i do br.z „. 

Meble i inne rzeczy jak sprzęty ittl. 
biorę na Iicyt.acyę. 

§am inłnwf\' po polsku. 
Biuro pra\fne. Interes h·pot~k 

i nieruehomofoi 
. Lew .. o itz, Bnttrop, 

nr.telefonu 98. Pferdemarkt U. 

Dom 
3 piętrowy 

nowo wybudowany i 
hQ !lłdel towarów 

.kolouiałc} eh 
w lłismorcli., 

oprócz tego ·skbd z 
handle"' perek staro 
zaprow11d one, (do tego 
koń i \\Óll do rozwoże
nia), z dobrymi oduior
carr.i od 1 kwietnia albo 
pręd1ej i.or~ystnie do 
na.bycia. Wvł11ty potrze
ba 4 - 5000 marek. Ze,ło
ozenia do „ Wiarusa Pol
ekiego~• w Bochum. 

--Bottrop. -
Osicdliłe;n sitt tu jako 

J;rakt f ekarz. 

Poszukuję 

~uiadnika. 
ruźnicbic~o 

od zaraz. 
w. 9k~b~, 
ueźn1k polski, 

"' Bottropie ulica Dwor
cowa nr. 2. 

Olej siemienny, 
Powidła tureckie i mak 
już teraz można u mnie 
naby<!. 

Ceny tanie. 

lg Ja.nknws!d. 
Wam1e,A pothekeJstr. Bo. 

2 cz.eJ.a.d'\i 
iuawleckich 

jeden na duie, drugi na 
małe sztulii od zar8z na 
stałe zatrudnienie i do
br,l pła"ę posznku,ie 

„!Jan Ga.-.rol!ł, 
mtstrz kra.wiecki, 

P..- B 11ch1 ul. Maxyańska 
nr. l7, przy kl)ściele 

k&tolickim. 

Marcin Bniińs · i, 
EIK.EL, naprzeciw kościoła:katolicl 

-polce:t. 

polshi olej i prawdziw~ turec~ie 
widia. Twai:óg i mak 

0000000000000 ooooo~ooocao~ 
o 8 Baczność ! .Bac:tno~e 

I n~~~,~~r,~,~~~~~~i 
n o o o w n i·n.cbu, o O O 8 ulica. Marynń~'ta nr. 36, obo'.< kościoła ka 
o poleca się efo wykonywani~ wszystkich .,.,,. 

§ robów wchodzących w zakres tcgl) zaw~ 
du podług·!minry i najuowszej mody za en 
umiarkowui1ą. , ' 

Ośm lat. już w Bruclrn g .1n"l Szyn1unek mieezka, 

8 Wszy~ry myśli\ w d~whu. 
Tam materya. ci-:iókn, g Każdemu wygodna, 

o 'rania i wcif\Ż modna. 
o \Vielki wybó1· materyi, g iż każde źyc:r,eoia Zf)Btu.nn, zapewno nwzlll\· 
O dnione! Z wyao'.rim sza.rnrnkiem 
o Jan Szynka1•ek. 

§ooooocoo .oeio ooooooooooco= 
Bacznoić Boducy ! , 

Oplatki~ 
Jak rok roczt.ic, tak latosiego 

sprowadziłem z ojczystych stron 
_ __...-.~- oplatld„ -, ..... -~- --• 

~by na obczyźnie podzielić się opłaik 
który pochody.\ ./. Oj czystych naRz. 
stron w świl;trt Narodzenia Puńskie 
bądźto w rodzinie lub w towatzyot 
Polecam naszym tO'.YRrnystwom p )h 
po jaknajniiszej cenie przy volnem 1 

stawieniu w <lam jak .zawsze. Prosz. 
wczesne zamówienia. aby nic było po· 
zapó.f no, kto zamówi ;;w.późno sam s 
87'kodzi. Opłatki są bide i kolorowe. 
:rn zglę<lnienie mego przedsiębiorstwa 
[H'!l$zam. Z ..-. yra.zem wysokiego szaetu 

Antoni Chełniiński1 
Gd::ienl1irchcn-·Bulrnke, Udostr. 1. 1I ,· 

Mieszk. \V aldhamienstr. 
11aprzeciw ulicy Aren 
?erga. Godziny przyj
mowania : przed pt1!ud. 
8 - 9 i p6ł, w P"łndnie 
2 i pół -· 3 i pól, ''vie
ezerem 7-8 w niedzic-
19 ou 8 do 10 przed poł. 

011'. ~Clflt. 
· ~-'1l&łlll4'łll-rad·Ua 

R. Hromel. 
Szanuwnym Rodn.kom 

pfllecam mój 

skład rzeźnicki 
(poznański wyrób). 

Roman Pani. 
HERNE. Nen:>tr. 50. 

Usłnga rzetelnn. 

W jeprzowina 
i okr sa 

po 60 fen, za funt. 
Auuust Pathei 

N ANNE, Hofstr. r.r. la. 
Rohlinghauee11, vVanner

str. 16a, 

POLSKA ICSS~GARMiA 
i zakłl!\d 01n·awia ia obi.·azów 
RECKLINGHAU$EN-BRUCH, ulica Maryańska. 

Właściciel :ł"eliks Szymański. . 
Książki do naboźe:ćstwa i powieecin,.,,c. - 'V<1zcl~ie n:a:r. 

ryały piśmienne. Obrazy świt;t~ch Pańskich, l'ÓŻańce, Jirzyzt>-, fig1il'y, 
wiąnrki, wianki Śltlhnf", \Ji ełony i wieńce żałobne. 

Powi.11az')w~nia, zaproszenia weselne. karty z widokiem1 lrnrts 
z pvwinuowanicrn na Ś>'fięb i na Nowy lk>!!. 

Cygara i papierosy. ttprn. .otcn:c obrmiów i wiqznrk61r 
:ilnbnyeh w pi<,kne ratl!y pryJ!~g wybnu v1mawiając<'go. 

Polecam w~zystk;o l>ll cenach umiarkowanycli. • . 
Duc;mość I Now.1.iieńcy~ którzy kupią u mnie wianek slub~y t 

obraiy, a v„.Lrntk u mnie oprawić dadzt\, otrzyi~iaji\ śłiczny obraz 
wartości trzech mttrek darmo. 

ni~~zielę cn1y dzień 
otwarte. 

W wyprzedaży 

ftrmv 
- ~ 
B~ CIA GRETKA Hern 

.kupuje teraz dobrą gardt~robę · mę1Ju\ obuwie po· baje~znie tanich cena.cli. 

li.ctMZ;tuJł\ f,.-raz 

P'. Ptoty mezkie 
~~----~---------

Ub ra o i a roeskie 
tylk) 

t~ lko 

Żakiet,v zimo\\ e z ;1odizewką . tylkt) 

Trzewiki do IOpa1ni 285 
eię:a.ko ł>.Ddllltc ~ mr. 

~..._.,__ ____ ~--~~~~~~---

1 
__ ż a_k_i e __ t y_d_o, 1cupalni 19 f. 

r S • Il ..... ~,d?: 12 
I 

i.- Zi!i:M];\,Et1j !Jl ~ t: 
___________ do ko~l!'~i _____ _ 

W niedzielę • 
1 po ni edziałe k wydajemy podwójne 



r. ?.7!J:. 

świac e raz ~praw m i Zurob1 wy 

-----------------------------------------------------~~------------------~ 7ch01fai codzl~nn::ti i 'f.r.vjątli ru d~i poh:l~t1.c-rnyc:h. 
~>rz~~t1lata kwartah!'- ri:.1 r.iccz.c!~ ; ti H~towych Fynn!'ti 
! r,·ir. 50 fon., li. z odnoti:!'·nlem rJo <iomu l mr. 9? fen. 
„'tdlarns Poi5ki" ;i:aoisa~!Y je~t. w ~enniirn ~ocztcwy;-;J 

p(,,d znakiem „t. i:ioull eh nr. 12!3. 

! zyz ę l 

~!.'--- Redakcya, Dru!rnrnia i Księgamii\ .rnl1jduje się w Bo~hum. przy ulicy MuHheserstr~isse nr. 1'"1. - Atlres: ,,, Wiarus Polski", Bochum. ~--
·-.:..' .:_·.l!i~-- ~:l'T~~~ •. __ .... ~. !lfil ____ - . . ~ __ .rn ...... -~~ -

i.\.Odzice polscy! Uczd0 dziec? swe 

,,_.1~wlć, cz.ytać i pisać po polsku I Nie }est 

~Likiem. kto p-0tomstw111 swemu zn•em

l.'iZYć s!ę pozwoli! 

T c l e' g r a m z T o r u n i a. 

Wiec w Toruniu wypadł świetnie. WyM 

brano mężów zaufania dla Torunia i okoM 

Hey. Zapisano licznych członł<ów. Drugi 

wiec na A\oltrem, rozbili socyaliści żądając 

rozpraw w niemieckim języku. 

„l(ulturny" prusak sp-0immiał'. 

\V przeszt4 nied.z.ielę zamierzali Ro
dacy, zebrani w Gladbeck na wiecu ,.Zje
<l'n10'czenia zawodow1ego" wysłać telegram 
z życzeniami na wic.c robotników polskich 
w Trn·uniu, zwoła1ny przez ,.Zjednoczenie 
za\v. polskie". Na stacyi koleti,owej u
rzęc1nik nie chciat przyijąć telegramu \V' ję
zyku polskim, powiadając: So1 weit sind 
wir hier noch nicht! (Tak daJ!eko tu jeszicze 
nie jesteśmy). Rl{)dak, który z-aniósl te
teJegram, wrócił z. taką \Viadomością na 
.salę wieoaiwą. Tera;z. d-0Iąc.z:o;no <llo tele
granm wzmiankę, że skorn tdegramu nie 
prz.YJm1e, zostanie wystane zażałenie. 
Prusak tera.iz sp.okornial, spuścif ruos ze 
\Vstydu, i te1egram wystat I jego sziczę
ście bOi w przeciwnym razie bylby zaraz 
inus'iacfi eksped'y-0rwać dlo ministra w Be1rli
nie nai siebie samego telegraficzne zażatłe
nie, coby mu pewnie przyijemnem nie byl-0. 

Wszędzie oni jednacy! 

Pi-smia luterskie, wychodzą.ce w1 Ber
linie pt. „Staatsbtir:ger Zeiturng" :ą.azwala 
księcfzai proboszcza Frenz:la ze Starogardu 
na Pomorzu odstępcą narddbwym dlfa teigo, 
że bulduuąc katolicki kościót ""~ Armw."'a.lde, 
rozsylal do Polaków polskie listy z. prośbą 
-0 ofiaryi pieniężne. 

Ks. Frenz:er uznal za potrzebne w.ytlo
nraczyć się wiobec rndakcyi pmvyż.szei ga
zety, że oidlstępcą nie byl, ani Tiim nie bę
·dzie. Pofskim językiem nie wła.Kła i wJa
dać nłe ~ie. Po ofiary jednak zglaiszal 
się do Polaków dfaJ tego, ponieważ kh 
'vspólbrada z PruiSI Zachodnich i Poznań
:skłego przebywają tam przez 8 miesięcy 
ja,ko kośnky. 

Ciekawe to dopra'\vtdy wYznanie! Na
sz.em zdaniem ks. Frerrzel, jailm kap.la.n ka
tolicki' się hańbi, gdyi twierd.tzi, że po po?
sku nigdy się nie nauczy, chociaż laitem! \V 

jego parafo tak dużo Polaków; przebywa:, 
każcfy bowiem dtusz.pasteriZ gorfrwy stara 
się, a:by wszystkim swym owieczk<J1m 
mógl nieść podechy religitine. Pieniąid2e 
polskie są mu jednak mile. Podobnych fe7 
nru. dlarjczkatolikóvl' na'}Yotkać możiai na· 
-0bcz'.;,.źniie llla ka.Mym kroku. Cerltrowcy 
·wszędzie chętnie ibiiorą grosze IX:lskic; na 
swe kościoty, ale aby dać Poła:kom ~tek~ 
duchowną w języku palskim, o tern am na
(\l,o1et nie mairU\. Pod tym wzgl~dem są oni 
VlSZędz.ie Jednacy! 

Termin nowej wystawy v Parytu. 
Wlzbie ha!Jldlowej ośwtad:czył mini

·ster handlu. że rxą,d nie myśfil o urządz:ailliu 
~tawy świ~owed' w Paryżu. Najiprf;-
1~ odbedzie si~ wystawa taka wi 1920 z 
i<lka!z.yi 5D-led~ istnienia republiki. 

Zaburzenia we Włoszech. 
Dziennik Pi-colo" donosi, że wzburze

frle we W~ecb z·~ za.}śt w. ln
Sbndru trwa daiłei~ W wielu-mie~ 

ścia::h przyszto <lo burzli\'.rych demoastra
cyi. Cały szC're.g rad mie:jskich pOi\\:iziótl 
rczolucyc zwracają1ce się z oburzeniem 
przeci\v:ko Niemcom v: Insbmku i piQtnu
ją-cc ich czyn jako łrnf1bę \V obecnych cza-
sach cy1\vili2acyi. · 

Sprawa iEscrnc:m. 
Senat aka<lemicki zabronił \\?oskim 

stu<lentom, przeciw którym toczy się śle
dztwo dyscyplinarne wstępu na uniwer
sytet do koi1ca ś.lcdztwa. 

Żydzi odbierają nagrodę za SYlój ha~rnu 
tyzm. 

Z wiclkiem -oburzeniem rozpisuje się 
żydo\.vski organ ,,BerHncr Tageblatt'' o 
charaktcrystyczncm zajściu: w Poznanin. 
Ot&ż· krótko przed wyborami do ·rady 

·miejskiej otrzymali niemieccy wyibmcy 
pou.foe pisma., wzywające ich, aby nic gło
sowali na. żydów dla tego, że - „c.faięki 
radnym żydowskim, przeszedł w radzie 
miejskiej wni,os~k mecenasa: Trąmp1c2yi1-
skiego, zapewniający polskie kartki przy 
wyborach do sądu prccederowego." 

\V owem piśmie poufnem pa.wiedzia
no. da1lej, że nai zebraniu „Ostmarkenverei
nu" zapadla uchwala, aby niemcy 11ie glo
scJwaU na żydów. 

Poznańskie pisma niemiecko-żydow
skie o tern mikzą. 

W taki sposób c<lrwdzięczają się niem
cy żyd10m, mimo że ci na każ<le skinieni~ 
niemieckie staiią się wrogami polaków 1 

rozsadnikami a1ntypolskiej politytki. 
Zyd zawsze trzym.a z mocnieii.s:zym: 

dz:iś W1 Prnsiech z halkatystamL Polacy jed
nak mimo to tcik często boga.cą ich swym 
groszem, zamia·st popierać Polaików. 

Telegramym 
B u d a p e s z t. Studenci tutejs21ego 

uniwersytetu wszczęli wiełkie burdy, Vo
nieważ rektor nie pozwolił, aby otworzo
no główne drzwi gmachu uniwersyteckie-

. go. Policyę obrzucono z balkonu kawała
mi węgli. Przyszło do ostrego starcia 
studentów z pollcyą. Trzej studenci zo
stali poranieni, 4 aresztowano. 

Si e gen. Znaleziono tu zwłoki rol
nika Webera z Niedersbach. Został 
prawdopodobnie zamordowany: w celu 
rabunku. 

To k i o. Japończycy szturmowali 
Port Artura p{}d dowództwem jenera.lów 
Nakomuro i Saito. Walka była bard1..0 
krwawa. Stossel telegrafuje do l(uropat
kina, że atak Japończyków został odparty. 

Rzym. „Beri. Tagebl." donosi, że 
między rządem pruskim a Watykanem 
przyszło do nieporozumienia z p:owodu 
zajścia z ks. biskupem Benzłerem. 

R z y m. l(s. biskupa Benzlera przyjął 
Ojciec św. na osobnem posłuchaniu. 

Ugodowcy. 
Są, ludzie, którzy twierdzą,, te w cza

sach obecnych Już uigodbw1C6w nie mamy, 
że byli1 oni kiedyś, lecz czas}'1 ich rrrinęly. 
Tak istotnie być powinno i pragnie tego 
każdy dbaly o godność i przysztość naro
du naszego; niestety rzeczywistość przed
stawia się maczej. Mimo, że wróg· naJ karż
cfym kroku miota na, nas obelgi, że wszel
kimi środkamd d'ązy <io tego~ by ~erw 
z .oorodu· polskiego zrobić naród proleta
rYll'SZY, 'którego nastęPil:i·e zgniecie ~sna 
nędza, mimo to pormędzyi ~tk1emi 
stainanrl znateść moż.emy wcale nie malą 
łkxb~ rudzi takich, którzy każde3 chwHi 
wrogowi za sloW10 pogard}'I gotowi odpo
wiedzieć grzecznością, gotowi ścisk~ rę
kę naród rmsz gni<Jtąc.ą.. 

W g-az2.ta(;h niemieckich czytamy, że 
u hr. Skórzevvskiego \\ Czerniejewie {}d
byla. się pol·owanie, którego królem z.ostar 
p. Edl'er v. Schiittelsbcrg, ,,ia~gdmcister" p. 
hrabiego. - Widocznie p. hrabia Sk. i po
dobne mu „filary'' spo!eczet'ishva, których 
się jeszcze garstka ost~ta, nie mogq, WJ.
leźć odpo\\~iednich urzędnikó'\V'. Polaków. 
Słusznie. wobec tego napisał niedawu10 ko
rcsp>011d'cnt „Lecha.", że naleiałoby zmie
nić st.atut l\ola sejmowego, aby lu!Clz.ic. po
dobni jako członkowie pruskieJ izby pan6w 
nic mieli \Vplywn na biei~ naszej polltyki 
nawcfowei. 

„Lechowi" donoszą t?.kże, ż.c hr. Po
tocki' w1 BG<llc'\\ ie otacza się z z.amili01wa
'ni em Niemcami. Dobrami p. hrabiego za
rzą:dza Niemiec, zarz~d pal'acH jest w 1 rę
kach Niemca itd. 

Ze nie są to jcdn()slki, lecz. także szer
sze kola.i 1,,v niektórych miejscowościach 
nie -0:dznaczają się bynajmniej duchem iia
rodO\vym, dow1odzi, że p. Fischbach1 'v 
Kteckn, który niedawno hotel S\\"Ój K{)l11i
syi k-0lionizacyjnej sprze<lał, zaprosz<:my 
zos.ta1l na obiad odpusto\VY i że -obecni 
ksiGża zasiedli z nimi do st<Jłu. 

Zaprzecz,ono potem wpra\vdzic stwier
dzając, iż p. f'ischbach bc:z; zaprosze11ia 
prz.ybył, ale już to samo, ża ~ako sprze
dawczyk miail od w2·g~ tam się udać, jest 
jniż także bardzo, znamienne . 

W Labiszy11ie przy wyhoirach mi;;j
skich wszyscy polscy wyborcy, gloso· :val1 
na Niemców i kandyd'.atów polskich w1ogó
Ie nie postawiono. 

Sprawą wyborów pokiemwał tamtej
szy lekarz p. Chrzanowski. Przekonał on 
wyborców, że żydów trzeba z rady wY
rzucić, a Niemcó-w wybrać, to ·będzie le.
piej, :wyborcy mu też zaufa.li, że jakl()I inte
ligentniejszy <)'d nich sprarwą do1brze piokie. 
ruje. Tymczasem skutek narazir polskich 
WJnborców na: \\"Styd i ujemną: krytykę 
wszystkich Polalków. 

Niemcy laibiszyńscy GtliwdziQczyli sie 
p. dr. Chrzanowskiemu za wyrzą<l'Zoną 
przysługę bardzo, bo szukad'li w bydgo
skich pismach ·dla1 Labiszynru „einen ·--cht 
deutsche'Ill Arzt". 

U g-0oowaść pomiędzy miesu:zafi-
stwem naiszem jeszcze nie w.ygasła. 

Pismw niemieckie p-0zna:ńskie o:gtosiły 
następującą kore~pondency~ z l(ośdanai: 

„Jak wiaidlomo, przyjął cesarz godność 
króla1 kurkawego tutejszej gicld'y strzele
okieJ. Z tego poW10du zwotar zarząd w 
czwartek 10 bm. 1()1 godz. 2 po pof. walne 
zebranie czlonków 'gterdy. Sta1wm się 
czlonkoiwi.e w mundurach z chorągwi'l,, a 
prócz teg-01 Jako guście landrat Schmole, 
burmistrz Stii\ve i tczl<mek magistratu, ad
v,;10ikat Meissner. Uroczystość rozpoczęta 
się przemową Ia·ndrata Schmófego, zakoi1-
czoną okrzykiem na cześć cesarza. Ze
braini· 'ZI zapałem wykrzyknęli trzykrotne 
„hura" ! i od'śpiewaH hymn narodiowy 
„HeH Dir im Siegerkranz'' ! Pierwszy 
stairsz~ gierdy, p. ~r J er:zykiewicz., o
znajm1l, że do cesarn"będZJe wysfa.ny a
dres wiernopc:didru\czy. Treść adlrcsu 
:v.-1iernopodd'af1czego odczyta! pisarz giel
dy mistrz 'krawiecki p. Józef Rutkowski. 
Adres będzie artystycznie wykonany w 
jednym z załdadów litograficznych Wf Po
znaniu. Po odczytaniu adresu wniósł po
nowny okrzyk na cześć cesarza mistrz 
szewski, p. Franciszek Skrobaiłskł. Po za
kończeniu części uroczystej, zasiedfi bra
cia strzefoccy dro 'Piwa". 

WychoM:ący w Lesznie „Nowy Czas" 
objaśnia:, że Bractwo.strzeleckie w K~ia:
nłe liczy 50 czlonkÓW', z tych }est 46 ?ma
ków; ( ! !) a tyMro„. 4 Nilemcmv. · 

W ubiegty poniedzialek ocfbyly siew 
Odotanov.ie wybory. 5 cilonkó'wi i tylu za-

stępców do ustar.O\vicnia podatku procctl. 
IV kl. na Oclolar.ów, I~as.zków. Sulmierzy
ce; sta'\\ iiio si(( aż. 7 Niemców a Polaków 
40. 

Widznc przewodniczący, ż.e Polakó\v 
nie brak, zaprnp:)nowaf obór dawniejszych 
cz!D1nk6w przez aklamacyG i tak przeszli 
Niemcy Vietze i Petroli. znani już hak3-
tyści. 

Temu przebiegowi wlnna jest czcs.; 
wyborców z. Raszkowa - mistrz sze\;11ski 
N. i kupiec z Odolanoww St., którzy gl{)ś
ncm .. Ja" życzenia Niemców; pop.:ut1. 
nGaz. Ostr.", która wiad·omość tę podaje, 
słusznie. piQtnuje ten brak poc.zuci'.l godno
ści narndo:wcj w nader ostrych slmv ach. 

Nn~diotkliwicj chyba odczuwa skutki 
polityki antypolskiej nasz stan robotniczy, 
lecz. i pomiędzy nim mamy jeszcze. bardzo 
wlielu ()ZiQbłych. T.ak tl1onosi „Katolik" 
z pewnej parafii na Ślązku, iż micjs·cnwy 
ks. pmb·nszcz oznajmił z kazalnicu że sil' . b J1 "" me a\.vem rozpocznie naukJJ przygotowa-
wcza, dn pierwszych Sakramentów świę
tych. Zairazem po1wiedzial wyraźnie, ż~ 
te dziatki, które mówią z rndzkami w do
mw po polsku, niechaj pr?,ych-od'zą na nau
ki polskie. 

Z togo spodziewać się było można. że 
wszyscy P-0lacy Poślą swoje dzieci na pol
slq naukę przygotowa \\iczą, ale kto tak 
przypuszczał, ten doznał wielkiego rozcza
rowani~. - Oto tylko 15 rodziców polskich 
zro.zumJato donio'S?o~ć sv,;c-go obowiązku 
wobec Boga i wobec spo{cczei'1st\VaJ -
tylko owych piętnastu rodzi·ców pasyta 
swe dziatki nai polską, naukę prz.ygotowa
wczą. Uczęszcza zaitcm 10 dz.iewczyn i 
5 chfiopc6w1 na p0lski kartechizm a 150 
dzieci na niemiecki kaitechizm. ' 

Taklem postępowaniem tylko pogardę 
wzbudzać możemy. ((-0sztem sprawy na
rodJow;ej nie \1:10hnio napl niczego o:k.iwpić. 
Zgoda sama w sobie jest piękną lecz cho
ciaż ona z: wm-gami1 narod!u n~sze:go jest 
niemożłLwa, my iei narwet z abrachowainia 
nie pragniemy. 

.Rozbudzonego pryczu'Cia odrębności na 
rodOt\vej bowiem '"" narodzie naszym nie 
zawrd'zi~czamy zgodzie, lecz, w1a:llce. Gdzie 
nie masz żadneg<l przeciwieństwa tam 
nic mai mchu, mówi slusznie Mochn~cki i 
nazywając walkę bl-0igosfawieństwem do
daje: pytamy się zacnych wielbicieH z~dy 
pytamy się szanownyich rnil<>śników jed'no
ści i spokoju: cóżJ kiedyikolwiekbądź na 
tym pacio!~ placzn i utrapienia przyszlO' do 
skutku bez walki! 

Polacy na obczyźnie. 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-

go w Gladbeck 

odihyf się w ubiegłą niedziel~, przy dosyć 
lic:ztnym uillziaJe .Rodaków. Przewodniczył 
wiecowi d'ruh Rataitczak. Sprarwy organi
zacyj r-01botnicz.ych oma~iali druhowie: 

Mańkmvski, Sobole\\rski, Wuwer, 
Szlaflrn i Brejski. 

W Gładlbek zostafy unieważnione wy
bory starszego knapszaf!O'\t"ego. Aby roz
strzygnąć, jalćłe stanowisko :zająć maj~ 
górnicyi Połacy przy przyszlych wybo
rnch, odbędzie się deszcze ie<len ·wfoc. 
Chodzi teraz. o to, aby na przyszly wiec 
wszyscy Rodacy z madbek się zebrali. 
ażebY' sprawę tę należycie można omówić 
i rorzstrzy:gnąć tak, aby wszyscy byH za-
dowułeni. · 

Na wiec „Ziednocrzeniai zaw. poi.", Jaki 
sle równocześnie odbY'Nal w Toruniw wy
slałi zebrani na wiecu- v.i> G1dek telegram 
z ż:vczeniamL 
s~ &ze! 



W aine dla lekarzy i · rodzicó\~. · ~i:in~~~~~~-y·;:~~~z~~~Y ~~rn~\':p. :Jr.~~~:~~ 
Pod powyższym nagl6wkienf pisze Pyiliik:r w Zlot<l\vie (flatow W.-Pr.) 

dr. Józef Kaipelski w .,Dz. Pozn." co J1 ' Dr. Józef Kapełski, lekarz. 
stępuje: Trzemeszno, 19 listopda 1904. 

!,Nawięzuiąc do \Vzmianki w· sobotni 
rmrnerze „Dz'.en. Pozn." podanej, a tyczą.-
celi się czaisowego uwalniania dzieci od wojny rosyjsko-japońskiej. 
uczęszczania do szkoly na mo-cy ś'.\'ia-ded- z ·g!óv.rn ej k"·atery rosyjskiej w Muk-
twa lcikarskiego, slużę właSJnem d:oświaJ- tlenie donoszą, że zimna do1chodz<\ tam już 
czeniem, zdobytem w podtobnej sprawie . do 20 stopni poniżej zera. 
w w.alce, st-0czonei z inspektorem powi~- 'V'edfo nad'eslanych do Mukd:enn wia
towym, r;:.,dzcą szkól1nym Bennewitzem ze 

1 domości, \ VI Inkau wysadzooo na ląd wief-
Ztot•owa \V Prusach ZaJch. Dzieci stq_bd- kie posiłki dla armii I(urokicgo. 
. wite i·ub cieleśnie niedoistatecznie roz\,rinię Niemiro•\l'icz Danczenko oskarża chiii-
te, a -0bowiązam~ ze skończonym 6-tr1b skiego gubernatora w Mukdcnie, że cicha
rokicm chodzić do szkoty, o<l·dalane;i il'' cz:cm porozumie.\\"a się z rząd1em j~poó-
tamtcjszych str-crn1ch nŁeraz 3 lub 4 kl:n., skim i pozwala wtnierzom regularnej ar-
uwalnialen;; zwykle na ca!y rok od· ucz~- rnii chif1skiei wstępować {!o airrnii japof1-
szczaniai do szkoty. Jako po vód podatem skiej . W kilku mic!iscowcściash .l\fandżu-
w Ś'.Viadectwie, że. przez uczęszczanie do i yi południowej rząd japni!ski utw.o:rzyi 
szk0{y rc1~v.r*rnic się c:desae i :x:1'rnw·e forrn~lne biuro we/btmko\v ., \V k~ór:Y eh siQ 
takich dzieci wyst~n\ i011ych irndto przy werbu·ic ż,ch!ier~y chifiskkh dla armii ia-
takiej od'lcgfości n2. szkodliw-O'ści niep.ogo- po·iisli:i~j. Zamiast .garnizo1:.u japoflskicgo 
dy, są irnrnżo:1c •n:t szwank. Wspomniany na .F-0rmo.z:c rnajcbje si~ tam wiojsko po-
inspC'l<.:tcr r;m;,· i2.'tc\'/Y u.Y. ;:.i.at icdnaikowdż h1dniowci-1c:hii1stic 1 ubrane Y.1 mundury ja-
::>\V,;.a.d ctv:a tr.oje za I1icważnc. - wyjątuk pońskie i f!d<danc pod kornrndQ cficcróv„-
~tanc.\. ;Jy św,ndcd1ra, uwalaiajqce d'ziei..:i Jr.·pofiskidt. 
ch•orc - i ~~ąda! cd rodzh::ów św1aidc•chv:: Dzicnn:k ,.Puś" donosi ~~c i;cd sta..:yą . 
cd Icxarza I·Owia.t·-0:\veg0, grożąc '.': prze- k-olei żtls.z11e:j ·I(ajuj:ing ct:nia 23 b. m. trzy 
c:,rnyr 1 razie kammi z.a U'1udc s::'.(<Jfoą. sotnie straży pcgrnn~c:zncj sto0c?.yły wa.Ikę 
(l'ri'.tdrni.:niait!l j.;szcu, ż,;. inspc': o:-zy l·G- z 150Q Chunch1·z:·1ni iraizicymi 6 arn12t i 
J.\,11ni, (p::i;stor:t.... c vo:nv.ie\:-: ;y) ś„-„;:-d~ct\va będąc:,rmi pc<l dDY:.rć~dztwc:·1 i0ficcrów' ja-
'mcije bez \' ·~z~lkich z:-.strn'żc.(1 przyj i .• :- IX111sldch. Chudmzi z.ost:>1i :10zbki ; str::!.-
"' ali). N;ekt ·„rzy \'. ięc z olJa·\\ Y przed 'k~~- cili 200 lu-dz:. 
rat11i i d'1JS'-;;emi1 n;: pny!c".11:1cś:.::i2mi pEJ- i Dnb 23 bm. \V nc-:.:y cześć prawego 
slali dzi~ci swe <l:o szk·o!y, i.·fil, ·GUZ-Y1~J.1 ~1-1 s:li::rz:,"d!.1 rosyjski::.go zan.t::tk•,wała stan~o-
WS'1-V L1a11d;.t za rz .... 1~c'n ·-c zmu:c .. ~cn~--·, wislrn japofrskie niedaleko Czanlimpar1, l(o-
";d\v~·fall sic z:r ma.jem stairanicm d·o St:· u sytitnic 'z·ostd~ jcidnnk ndp.ard. O tci SJ.-

Jz • -nicz.~1go w ZiotowL, k,iórY 111'ie tyllco i mej i.-otycz-ce donosz<.{ gaz·~ty r.csyjskic, że ' 
L ;.u1H1:at za z.mtd..:;) pct~,,;crd.ziłi a!c titl(;~·~ tit- przech,:inic Rosyanic z ,yyciGżYli, że zdo-
si;i.:~~::;. esob,~~l \Vyznac:() i k·. et ;:a przcil re;- łali zająć 2 wi·oski i że strnicili w tci po
(.".°:~ ..,!C. 

:=cckzas :· z.o~·.~)\\~ s1._,k.J,wyi.:I1 Jl'O\'.·olr
„,-"'.) s' A 1·v1"1 ;„;c-p-„,~.„, .,,. ?'1'1 iYł ··ar.r•~I .]et~nd-
\ .O:L\1 i'"-" J..,..1.1 •I • ..) v„\'-'-'-•~ ,.. f..1. ,.._J. .'.,J.•.· } 

re~htu" n"-. moc~y którego. it:1.1lY tylkio prz.;1 -
s~ugujc pra s,:o Z\\. a,Iui:rnia dz:c 1.::i od uczr~
szczania do ·szikd:;", na co się też sąd, nie 
ma;ąc, jak się zd~:.l'C. inny...:11 :i.r.gwr;:,.;;nWw 
prawniczych pcd rę.k<.1. zg·oidzil. I sąd aipe 
VJ:C1cJ!ny (iiba karna) w Chc~·!1icach P·OfWliet' 
dzi! wyrnk sąd'u zJotowsk:ieigo z tą tylf o ' 
odrnbną, że wszelkie kary z.a zmudy i za 
przeokr:o.czenie ·umorzył, \vyz.nacza.iąc tfl- · 
ko \YO·~~óle jcd'nę n:ia1rkę kary. Dopie!IO 'ka
mcrgerycht berliń:ski zniósł owe ~·~mki~J, 
orzcikaj(JJc

1 
ż:e jedynie świadectwo lekarht · 

tycz . .:~, tylko 20 zabity . .::h i rannych. 
Do Port Said przybyło siedem kcntr

torped'owców rns.yjskich. Dwa :z nich wy
ruszyły na zwi2.dy, lecz pn g.cdzinic \vró
city i zarzuciły kot•;vice obok inny1ch. 
\Vszystkic zaop~trzon.c s::i w ~pa.raty d'o 
tel'egrnfi,vania: bez drutu. Przejazd okrt;
tórw p:rzez kanał odbywa się z ogromną 
ostrażnicści~ . Wszyscy ma•rynarze zafogi 
sto·ją w pogctowiu przy dzia1lach i m rach 
torpedowy.eh. Nad .kainalem ustawiono 
straże odidziału kanalD\Ve1go. 

-a więc nie wyl~cmie inspck.torn ,1w1w,ia-: 
toweo-o i est \V takich ra'Zach m1arodruwcze. · 
- vlsk:U tek teg'O Za'\V'e:zwan•01 mnie "J1rz~d 
i•zbę kamą .C.10 Cłrojnl·c jako rz~czoz~a'~\n9ę, .! 
gd:zie .na mocy mego z·e.z·namao a:pe:łtrJąty 1 

spm\vę wy1gral°i'. O ile s. ię d{)lwizdz'i.a .. :tPf*t; ·j 
sprnwą co dopiero omówioną ża<lne,' „są y ' 

Na ·z·grcma:dzenill' stG\varzyszenia Ho
ty niemieckiej w Kinloni1 miat cdiczyt ka
pitan pQizasiu ·żoo'YVY m<l!ryna:rki niemi~c

ikie:i Pustain, który •01nego1 czasu w Rewlu 
zwieidzat flotę rosyjską bail'tycką. Pus.tan 
ośiwfaidlczyt, że sarn R:ożcLiestwieński. dest 
·bardzo, c11ergicznym i wyksz.tafoonym ·Ofi
cerem, natomiast je1g.a. pod'lmmendni1 nie 
mają ani należ.ytegO\ pojęcia o swoidl! za
daniach, aini o <dyscyplini•e wiojskoiwei. 

pruskie dotychczais .si·ę j.eiszcz nie z~r o- . 
waJy - pierwszy to wyriok - u~ażt.m 1 

:sobie wi·ęc za obowiązek padać 9A. ·~~ pu'" ~ 
blicznei w~adomości ·z prośbą za1razern, ie- ' 
by wsz.ystkie piS11111a połskie rzecz tę1 j 9· o 
dl'a! niejednegio rodzicai bard:zio wa~itB.,, .o:. l 

mó'wily, panów: prawnikó'w zaś, 1chcąc~ch-) 

Statki rosyjskie, pr.zeznaic·z,one d:O tej 
floty są stosunikowo. liche tak, iż: jeżeti ta 
flotai rosy:jska nie :zdoła si~ potączyć z 
eskadrą w . porcie Artura, w takim raizi'CI jej 
pdlmenie na Oceanie Spokojnym może · 
być ba:rd'zo trudnem, gdyż flotai a<l!mrrała 
Togto tak co do no,ści iatk i COt do jakości 

Sfl' ASZNY DZIADUNI, A•r, , obcięte1 grzyiwki wzrok iei' strzelH lrn · 
i IR . \f idrzwlklm; skoczy la je otwierać. 
Po~vieść Maryi Rodziewic:zówn;i~ ł "' sofo.Na schodach czysty gfos śpiew.at we-

1 
rJ - „tlej ! wakacye to rzecz rni!'a !" 

(Cią.g dalszy.) Porwafi dziecko nai ręce, podniósł w 
- p.osze<l'l wywiedzieć się, o rezul~ą..,.J , górę, pocałowal w śmiejące się oczy ~1 po-

cie 'konkursu. 1 ; , wital potem resztę t-OWarzystwa oikrzY- r: 
- Ach, to się spóźni, obiad! \\'1',yL5JY0 kiem: 

gnie! Broniu, zanieś jego część db 'fllTr« _ Niech żyją p.ompy ! Zw:yciężylem ! . 
eh.ni! Jedz, chlopcze, iod ty~u<l'nia ~arro - Co? wziąłeś naigr·oclit~ - krzyikną! ', 
mi ptacicie~ jedzenie nietknięte zostape · 01 rarl:o:śnie żahba. 

- Och, że!by doda wiedlziata, jak'. tD j, _ Narpompowalem pięćset mbli. Nie , 
ciętko t 1 ł będę spać ·ze si:rachti zbójców. Czy niema 

Litwin westchnął, p.rzesunąl• rę~~ P~ pan.li rewolwerw? ' 
czoie, .na którem mozolna: praca ~mp,ta,, _ Jai! •rew:olwer1l'! Jez.ws Marya! 
się kilku ~Jębokiemi bruzidarni. Wspicrn.- Kurzynka Zabby oofnęfa się przeraw-
nienie o·dlbiernto mu a·petyt. J , , .. 

- Nie myśl o tern, Józiu, nie ~1yśl.!:> na samym dźwiękiem tej naz.wy. 
'H • , - Niema pani, toi dziwne! Mo0.że pani 

J e.'Slocz,e •rok - podeszała .go - pos.i ~t; ~.;: zialpomn:iala? Pewnie. leży w1 toalecie! 
Od\pocvnięsz, przez walkacye. Nabier ez ł· - Co pan wyga<l!u•je? Prooz~ lepiej 

sit _ Zabieraiią nas znowu na pradt J~1r.. Jesc. Obiad ioistygl, a dziecklo1 czeka cl.to- . 
Nie wfom co myśl'i Rudo.! J tychicza·s. 

""l - Już sob-ie i pożeram! · Chodź, Bro-
- Panie! --=- zaiszczebilQfała Brio1qk~r. niu., cio taik męczysz ten chleb? 

skubiąc go za rcka1w - czy t0n zaraz. pfzyf 
dz ie? . . .: 1 .. ~ tr , Odebral jej z, rąk galeczkę. Byila1 to 

_Zaraz, dz1·eoko! Przyn1es1e c1.k~1ą-1 1 dość p-0<l1obna do: {)·ryginalu. 'głowa pudila. 
żec'zke, mówit · '. . - Go1 to talldegio? _.:_ z.a.śmtair siG. 

- Jej ino książka w gł·owie ! - w1~1i5fr 1 --:--- TO' M~dm ! - ocfparla, po'ka.zuiąc 
szala się Pani Du·lska. - Olrodna, .a ta!t J~ m'll' biaie ząbki. 
roz-pie·ścil, że bez nie'go- do: ·stolu n(f si~!~ -:-- Ba:_rdzu· P.i~kne, aiie o tern potem. 
d_zie ! . ; -M Przezeg1m.1 się r 1e.dz. Zbla<lłalŚ, ·bieda-

Dz.i1ecko· zniosło .w milczeniu nag!n_~· . r ctwo. 
Siadfo na brzeżku krzesla, wziięJo kaw·,t$1{ · . I _an sam byl bll~d~ i zmęczony. ~g~-
chlebai ~ zaczęto '.zeń wygniatać galelz:f~· mma i ~·~nkurs wyc1e11czyly g-01 ffak p1wm-
Po chwili podni-0s:ta. ciemną; gtów1kę, z pod c~ną roslmę. 

. 
L 
,.:-1 

statkó\\1 i żołnierzy stano\Vczo górnje nad 
eskadrą rosyisk:.\. 

Donoszą z Petersburga, że za warta 
tam konwencya w sprawie zajść hullskich 
będzie '"' poniedziałek 28 bm. oglosmna. 

Urzęd'.Diwe Kota rosyjskie O·świackzaią, 
że wiadomość zamieszazona w paryskiem 
wydaniu „New Jork łierakla" o zamierw
nem '" Rosyi podwyżs:z.eniu o 25 proc. 
wszystkich pDdatków na· cele wojenne, jest 
wymysłem. 

Port Artura znajduje się \V stainie bar
dzo rnzpa;czliwym; fl:ocie ja'Poflskiej uda
ło się zapanować nad wedściem do· pnrtu, 
większa OO\viem część fortów nadbrzeż
ny;ch jest zmuszoną dro milczenia, a flota 
··wojenmu rosyjska, zna1jduiąca się w por
cie, jest \V takim stanie, że nic może sta
wić flocie japońskie1j naileżyteg0 Gporu. 

a{Up.Mjmy, CO ~yUr.o możemy~ U (JO!· 

~:~kh .~H!.PC.fhv ! ftrze.mysiG'.iców. 

„ 
~~~ !,._ft~·· ;r~ ZadYHlHk.:e rc'hrtiitf 1 M;n7•::r.·~ 

Wąbneźno. (Tajeqmicza śmierć). 
\Vc \Vronach pcc::i..lH rn~cszkJ.ł'i..:y dziwny 
zapach spaleniz:ny, wyct:oby.wającYi sic 'L 

mieszkauia robotnika Jr~kóba Jcrsze11s1~\ic
go. vVeU'rza wszy do wnęttza, spostrzegli 
paTącc. się, n~twpól ju~~ zwęgl.one zwloki 
n1l.1!{0onki J crszcf1skc·g.c w klęczące i· v·o
stawie przed dZ'ban.:;m w'Ody. Mąż JX;,v!.a
da, że małżonka jeg-0. z o:lrnzyi uroczysto
ści farr~Hijnci podpiła1 sobie, tak że dziwić 
się nic można, że \V' następnym dniu przy 
zapalaniu O/(nia byfa nic ost1ożm1. JYHc
szkaf1cy i sęd'zio..-vic krQcą trochę głmva
mi, dotą'Ci: jednak cal'ej tei tajemniczej spra
wy nie rozświetlono. 

Owsie.. Utwo-rzyla sic; spółka mefo
rncyjna, zfożona z panów hr. :?0tockiego 
·z Piątkmva., właścicieb c1óbr Wurtza i 
·właściciela Iicstmanna 21 Zielenia. P.ano·
wie ci będą drenowali O'k{'ik.ll J OOO hektarów 
gHmtui za cenę 200 tysięcy marek. 

Z Wfo!. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Wybory d:o rady miejskiej 

w P 00iznaniu1 w pierwszej klasie odbyły się 
w1czorau. I tu, jak prze:widyw:ano, prz.eszli 
sam~ kandydaci niemiecko-żydowscy; w 
starem mieście otrzymali· po 127 glosów. 
Na1&i kanidy.d:aiei pp.: A. Cichowicz. dr. Ku-· 
sz.tel'an, W. Szozeribiński, L. :Frankiewicz, . 
fr. Chwa~kowskil i I(. Krysiewicz. otrz-y
ma.J'i po 44 gl-Osy. W Jeżycach iniemie:cko
'żydiowiskv kamdydat~ wY,branyi ·wstał 18 
glosami„ p. Jan I(osi'oki miat 12 gliosóiw. 
N~ św. La:zarzu wybrany zostat niemiecko 
żyidiQlwtski kand1yidat Czygan IS ·głosiami, 
p. fI. Taiczainow1ski otrzyma.t IO glosów. 

Ogólem we wszystkich trzech: 'kla~ ' 
·s.a1Ch wybrano 20 niemcórw i żydów i 3 po.
loków, a mianowicie: w trzeciej klasie 3 
niemieckio-żydowskich kaondy<l:atów r 3 . 
polaków, w drugie~ diziewięciu niemiecko.~ 
życilowskich, a „w, pierwszej 8 niemiecko- · 

żydowskicli. Z k-0f1cem bieżąceg-0: r 

ustąpi! z rnd.y miejskiej 17 niemców i 
dów a 6 polaków. Zamiast 14, zasil! 
będ:zie tylko 11 Folakórw w radzie n 
kiej, gdyŻ strcadliśmy 3 krzesla. 

W pienvszym okręgu w trzeciej 1 

sie, gdzie wybrani zostali polacy PP. 
cenws Drw~ski i właściciel handlu 
Pfitzncr, zalożą niemcy i żydzi ur 
jak z.apew!Ilia ,,Posener Zeitung". 

środa. Sp. Józef.owi G!ęłxickie 
Wyborcy .okręgu średzkiego postan,; 
ucZ!cić pierwszą rocznicę śmierci 
Gtębo:cki•ego, która przypada w .„nied 
27 listopad~. W ponied~iate'k 28 bm . 
będą się nabożeństwa żałobne w ko~ 
lach w Sr-odzie i !(ostrzynie. W Po; 
niu utworzył się komitet, który' ró\\ 
w cd'p-0wiedni sposób uczci pamięć d, 
neg'o posła. 

Inowrocłinv. Zmiana. posi2,dfości. 
Stanisław lV'i.ticki sprzedał. jak dionoszą 
zety, dcbra swe Leszcze i JurICmvc ,., 
\ 1iecic inowrnchwskirn p. dr. Grabs 
mu ze SJrntnik za 440,000 marek. 

GnUcz~w. Jo,vy skand1al w: Gnie~ 
Czytacmy w „Lechu·": 

Na ·zakończenie wczoraiszego p, 
d.z.~:nia rad1y miejskiej powstala wielka 
rz1. Paclny p. Pyritz. :Łyd, •który nsi· 
dotąd \V deputacyi gazowni i ele},tro, 
oświa.dczył nagle, że s1dach1• S\VÓoj tr 
:''/yiw.oJaJ.o to u:ematą scnsacyG, ~ 

rzc.::z ta nak~-~~Y ck.> rn2gistratu, a nie d: 
dy rn'.eojskiej, Chodziło tn \Yiidiocz.nie 
d·na1k °' to. ażc.ny wykopać. porz~dny 
lJUg;strntowi. f~.!'.ccz caJa· po;szła o h 
p. Pyritz'zcsta\':it bilans vnmia,nk'C'\Ya~; 
instyth1cyi, .którego rm"·~istr3.t nie przy 

· po:nicważ. byi niejasny. UbGd:k)• 2'.·0· to 
docz.nic b:i.rdz·o, b() iedczytal wczc'-;:.i 
kcio\v~ dckbracyę peJnq zidliwych 
circick ·przcci „v· lrnrrnistrzowi p. PntL 
wi i radzcy Oimkic·1':icZO\H Kiedy I 

Pyritz Z'acząl czytać s ,v•olą dekl:mn 
. w1niós~ .p Englander o wykluczenie pu 
czności, ale burmistrz. oświaidczyr, że 
czy wbie, aby ja·k na.jszcrsze k·oła oby 
tel'stwa ·dowie.diz:iafy się D machina'q 
przeciw1 magistratov;i. Spra\vozda\i 
pism niemkckich wynieśli się, skoro 
Pyritz zaczqr rzecz svv10ią ·czytać . 

Ne~ wywody p. Pyritza odpowied2. 
w1 nadzwyczaj ostry sposób tak hurmis· 
p. PutZ'er jak i .p. Gimkiewkz, a1 ar 
niienta ich poparł aseS-Or p. Regenbm: 
Paini burrnis.trz mó\viil pomiędzy: innemi, · 
podtu:g ,.staw111ych wzoróiw" pewni „111: 

wda·jni panowie" z „oso•bistych wz~1; 
dów przekręcają fa!kta·, a·by kopać d~ 
pod! magistratem. 

Zdia.ie ·nam się, że ZJanosi się na 
samą historyę, jaka' juiż raiz, mia.fai mici1. 
z buirmistrzem p. Sc.hwind:tem~ 

W Gnieźnie w radzie mietl-skiej r 

WiOdz ą, żydzi. 
Grodzisk. Przedi izbą ikarną w G 

d1zisku- toczyl ·si~ w pon.ieid\ziaf.ek dni2. l 
bm. proces przeciw nauiczydeliCYW'i T. 
Granowa za niebezpieczne pi.okaleczenie 
urzędzie. T. nadlUżyt bowiem swego c 

- Oo r()bisz z sobą, J<iudu? - .zaigad- 1r.zy przybyłego byt twardszy, z.użyty, 11 

ną1 Zaibba. t'1!rty .srwa;wtolą, wygląda~ sta·rzej G latdz: 
- Ach; 0duż-0 rzeczy! Tyidziei1 śpię, ·: siątek. 

ty;dizień jem, to d1wa, tydzień prz.y.gotowu- - Jak się masz, Wojtaszku! - poi· 
ję Bronię da gimna·z.yum, to trzy. taił stucilent. 

- Nie. jedz:i!emy na praktykę? - Tysiąc razy mówiłem ci, żem .1 

- A po co? Mam moc pieniędzy dJa, , bert! Uwz11ąleś się mnie prześJiaidO\I 
na:s trojga. tem śmieisw;em imieniem! ~1 

- Grocho.Iski bardm namawfa.. - A, fe! tak się odzywać o bi'S 
- Dość się dla niie'g1n naprnoowarlem. męczeninikUJ! 

Co· zanadro·, to niezdmw101! Broniu, jakże -· Ja sam męczenik ! 
tam Z' kailigrafią? Aj! C&.i iam.? Dostałeś reun~ 

- Napisalam. t:y.1Zmll' na wyścigach? Mdlii cię po \\Jl· 
- A z raichunkami ? · ra3szej kolacyi ? 
- Umiem. - Ty zawsze bfazruujes·z ! Czy d ~ 
- No, wbaczymy ! Sie.dm razy ośm? mi. a;udencyę na schodach? 
- Pięćdziesiąt sześć! - Ale, ·gdlzie ci się poidloba, ·ch-0ć · 
- Doprawdy? A może czterdzieści da<ch,u; jestem oby.watelem cafogo świat. 

dziewięć. l\ifo:że; \viyj<lziemy na miasto? 
- Nie; to ty nie umiesz, kiedy truk ! - Wolę wstąpić idro !Ciebie, jeślł !1 
- Dziękuję za naukę. Ma!sz: książecz.- niemai tego tam 2abby. 

1 
kę, oCJm ci obieca!. Po1 wakacyach pój- - Tergo tam, żab ba! Poczekai. 
dziesz oo sz:kól. A wiesz. <llaiczeg·oi? wrócę; wysluchaj tymczasem Ie!kcyi B~ 

- Wiem. Żeby być parnią i cudzego ni! - zwkomen<lemwar Hicr·onim, zalfl1:Y~1 
chleba nie jeść! jąc Jedne drzwi, a otwierając. przeic1w 

- Mówiła: z przeięGiern, topiąc w:c.11 głe, prowad.e:ące doi ich schronienia. 
swe piwne, myślące oczy. Roq;umiata \Viojdech padt na - lóż.ko, ni-e roibi~ 
treść slów'. iąc się z. pa.Jtota. Student, pod'śpieWUi 

- Zuch z, debie. A galeczki mażesz zapa:W świecę i sta•nąJ prze.di milcz.ac. 
lepić, jeżeli ci· to• mbi prz.yiiemno&. Daj ' - !lmzyinem. 
łapę, .M.edbr. · - Czy chcesz się przespać? - za 

- Ależ, Ruciw! - upomniał Żaibbai. dnąl. 
Dzwoneik' w sieniach przerwal' pocz.ą- · .:.__ Jestem zgubiony.! _ wyrzudl 

i:ek g;derania. siebie rozpacz11ie zagadnięty.· 
Hieronim skoczył otW'-Orzyć. . Przed (Cfą;g 4alszy nastąpl). 

nim star smukły mf.ody cztowick Podloibni 
byli ·do siebie z. rysó·w, tylko wyraz twa-



~Li µra\':a karće.nia wobec syna sołtysa 
Oraoowskiego p. Szuberta. Na· termin 
srnwilo się 17 świadkó"· i lekarz, który o-. 
birego uczn;a zre\vidowal i przed sądem 
zezna!, iż nauczyciel pra\\a. karcenia· nie 
przekmczyt Reszta świadków, chłopcy 
zezna'\\rali, ie T. uderzył Szuberta· 5 ra:zy, 
inni, że 20-30 razy. Sąd nauczyóela1 u
\\·dtnil' 

Ze $iązka czyli Starej Polski. 
Laurahuta. \Viadomo, że w czerwcu 

zeszfego roku przyszlo tufaij w ·czasie '''Y
horów do poważnych ro.zruchóiw, za które 
pófoioj 66 <>Sób zostało skazanych na kary 
·wiezie1me lub pieniężne. Część skazanych 
-0dw1olab s i ę do najwyższego sądu rzeszy 
z rvpelacyą. Rze;czywiście sąd ten obam 
\\ y iGk '.7. powodu pewnego btędu prnces:o
'\\ cg0. Dnia 2'6 Iuteg·o r. b. odbyl s i ę W"icc 
proces p-0n<Jm1Ie i pono wnie na oskQ :rżo 
ny~11 zapa.dly t2 sam e kary, z \'tyją tkiem 
jd:Je~o ·osk'1rżcn ego, .kt,)r~n [l b.rc nieicu 
-obniż-ono . I znown widlca cY.ęś ć Zr tych 
p:on·ownie skazanych odwaL·ła się d{} .nai,„ y.~szeg·o ~;,1cb rzeszy, lecz , ,, ostatni \Vto
rcli.. są·d! ten ~:Jcla•cy~ -t.: ,·1 ii..:·il ~ok<:J 1icu,-:1-
s~ : n: ')·llct. 

Tychy, Ksi.1dz pr{,<lKs1.cz F'ap 1.·a 
S\\ 0i ... '1l pl lit: h-:n-t ~:: i~-m pu1 óinił się zu
p..:l11is :.c s.·hr rm rJnrak 111mi . P~.-:~:hl 
t . .::L-c:•Y\ :;!:~~ PJ·dz: 2lo:H ;r;:: t ll:l d \'v ;e pa1tyc, 
~~t()rc r.i" JI.?..Yrz.ajem ~~\\ .~ 1 cZ~'k Ro·Z'g.ory
c:·· ri: \1

, ;,ros!n tu :·c1:-~ic· stDpnia, że p::·t:\ ~: 
t!ir wzy-.:h~ li li~ ··s~'1 CJ:::.·obi'::1 :i l: ~· arie„· 
.1.„i~rnfa p!)d!~.'··s i \', Y"łn'::t '. „ P ~:r:ar Z"

t :1. 1ic na sv· ego in cbc~z.::·:~!. 

PGK:a pGd .tvloska~em. Z ~~·Gsnu\\·c~\ 
óo~K'SZą: Ok!\YY, 7~e ''- s,·ntc k iw •bi lizo.cyi 
rez:rwy w Polsce , szczególnie \V powiecie 
bęclzifrskim nastQpi brak rohotuików L;~ 
z i śsily się. Prz~ci\', n:c, fabryki .S<l OJ 

,dzie{1 oblcga·m~ przez ri~botrrików szukni<.
C}\.:h pracy, którzy \VSkmtck zastoin \'." 
Jiandu i przcn yślc, szczcgóln:c \. Lcdzi, 
Zt~i~rzn, Warszawie muszą szukać gdzie
indziej pracy. \V So·snÓ\\r.cu fab ryki f itz
nera, liuid'schinsikieg10 i hnta K.ata1rzy11y 
-0d rana ido późnej :nocy oble•ganc są prz ez 
robotnikó\\ , bez pracy. P rzed bramą hut} 
Katarzyny powstała w tych dniach krwa 
·Wa bójka, którn przybrafa takie rozmiary, 
iże d\v aj po!1icyanci miejsc-owi nic byli w 
stanie przywrócić spok·oju, Dopiero zawe
zwane z Sosnówca, poisilki przyczyniły siG 
··dio zażeignania· burzy. W Sosnów:c~ i o
kiolicy nie ma prawie ·dnia lub nocy, w któ
reuby n:ie popefni-0.n-0 'krad1zieży lub raJb.wn
ku. 

Warszawa. Statystyka stuident6w1 
""' 

Warszarwie za rok 190314. Uniwers;ytet 
w 1a,rszawski: Słuchaczy 'Zwyczajnych by
·lo 1574 (k1ll!toli!ków 1039, ·prawosławuych 
252, żydów 209, ewangietików1 63, ormian 
1). Z tych uczęsz.czaJo. 1l1.a wy:dzial histo
.ry.czno-filozoJiczny 76, prz.yrodnkzy; 158, 
- matematyczny 174, prarwmkzy 605, far
ma"Ceurtyczny 101, medyczny 460. Wol
nych stucha:cz6w: .Jryfo 21. PoHtechnib.1 li
czyij'ai 982 studentów·. w tern PD'1aków 648 
(katnlików. 607, e\,~iaingielików 41 ). Z tegu 
uczęsz;czalo na mechanikę 276, na budQ
wn1ctwto 141, na: chemię 157, górnictwo 33. 
Instytut weteryn~ryjny posiadał 191 słu
·Ch'acz.óiw, ·W tern Po laik ów 49. 

Warszawa. W d'nin 23 lutego 1905 
r. wyruszy z Warszawy ltczna1 pielgrzym
ka polska dlo J eroziolimy. Podr<YŁ trwać 
będzie oka.to 50 dnr, po.wrót zaś d'o War
szawy na!Stąpi w pierwszej polowie kwie
tnia/ r. p. p•rz.ed. świętami Wielkanocnemi. 
. l(.o:sz.ta 1oblicwne zostaty na1 320 rubli dla 
QSÓlb klasy III i 480 ·rubli dla klta·sy II. R{l
diz.lny i gmpy, na'.imniej z S osób 'Złt02oITTe, 
{}trzymają. jeszcze ustępstwa . Osoby, żY
·czące •sobie odby~ po<lrróż dodatkową po 
Afryce i E-gi.pcie, z przystankiem w Gre
>eyi, dopłacają rubli 180 (nie 1mniej jak -0sób 
.JO). Baiga.ż dfa każde.go z podróżnych do
zwoł·uny do 60 funtó'w waigi. W program 
Podróży. wchodzą: Ocksa, pobrzeża: Bos
foru, l(onstantyno:µoł, Smyrna. Trypolis, 
Beyruth, Jaffa,. Jemzo.Jima, Betlec.rn, San 
Gin ani (św. Jan), Jordan. Jerycho, mo
nze Martwe, góra oliwna. Betania. o~r~ 

1 Getsema.łlski, dol'ina· Józefata.; W ' dłuzsz~J 
zaś podróży po Afryce i Egipcie: Pmt Said 

· kanał Sue.ski, Aleksandrya, kanał! Mah
muidje, l(air, Gezireh, Piramidy, tteiloua·n~ 
.l\ilaterLieh, tteliop-0lis i Luxm. w Grecy1 
zaś Ateny. . 

Zapjsywać się możnai ·d:o 20 grudrna 
·rb. Ard:res dfa,·listów i· telegramów: A<lam 
J(1o.ziarski, War'szawa, Nowy świat 49. 

Wiadomości ze świata. 
Z Niemiec. „Nord. d. Allg. Ztg." do

n·osi, że tcgm-o::zny budżet marynarki nie
mic_kiej wywsi 2380 m:liona. Wydatk i 
zwycz3jnc są wyższe -0 G mil. niż w roku 
zeszłym, zaś nad.Z:\'\"'}'czaune o 10 mil. Z 
tego przeznacz·ono na bud·owę nowych o
krętó\i." 70 mil., dalej postanowiono budiJ\\'G 
1 rzecznej kanonierki dla Azyi wschc<lni 'i 
i wstawiono do budżetu pierwszą ratę na 
okręt do zakładania· min po<lwodnych. Ko
nieczności budowy takiego okrętu wyka
zui<:t dtoświadczenia w woi'nic ros. japc1i'i
skiej. W budżet wst::rwkmo te ż kredyt n~ 
próby z torped·o'\vcami pnJw-0dnyrni, wre
szci e ut\,„orz.oną ma być QSC bna kompania 
minowa, złożona z 300 ludz i. Również 
etat wojskowy jest wyższy , ni ż v rokn 
zeszłym główn ie ze wz.gl~dl1 na Esta :vQ o 
2-lctnici slużbic w•oisk-O \!Ci. 

Z Anglii. Dzienniki donoszą z pafo
dni-owcj Afryki. że w· 'kopalniach w Kld1:
fo11 tcin przysz ło eto. walki między Chi t'1c.zy
bmi a tnbylcarni. Ośmiu Chii"1czyków zo 
stafo zabitych. z~~CUpKa \\ y ~da Gd t]1 i1'1-
C~'.yków. 

Z Ro~yi. V r „g:res „,i'.:llF tw t0..:zy , b
radiy w fll'YY1 .a+n2m rn.co:,?k~n'.n m1 r~:,_ :-- łka 
~zla•.::My ~t · chm:1·..:zz, ·, Pett:rsburgu. \V 
-cbr~clacr b·:cr..::e uc'.~i"! Sr ci~pl!W\\:..r.:Ycłl 
z ... w·szy·sd'ich gubvd1L. rJsyisk.cll. 

Ołu\' ;p ti.' te.. 1Ki_cm c 1•-·['d ; '~t 1\:wt~
s.ya \\ prC\~ adzema I uIISL} tm.yl. Za kc. l·

Slytv.·.::yn_ t 'C. \\·i •· \;r„,~i ,. . i,; z1 ~))',SÓ ,\·, a ty~
ko 27 g;k,.s1':\'1 )Jl •'.t - 1. !::' 1LO:} < ,;;;1 J:0l.!l-

sya n1:1 z.:i. ;:,.Y„::. 1

, e t · „~h: „,„ ~Llit ostat0\.,;c~-

nej ucl1\\ ały \\· l'-"i :1: ... 1~ . Z~ \, z0;i~nÓ1\ 
ost1 che~.:: ~.{ .... „, 1

.' "~-~,"cy .l r.i..: b~·--~'ZL 
u;~yte1r•, I..:-:: \\ .tmnian 7,.J. ,c :1111c ró .v~10-
1·11a:cz112 :-;„_.\ _: ..... Mit. ·'l / i1 11c1:1i \ , nd'\\":7-
I.! 0c;d.lic \\ ~.!cu;a1 ed1 1~c ;;:astę1 :c:y lud:t 
muszą !:cni.2cw;e ~-r~ . .: 'L'd'ziat w ustU.\:\1(.)

d::t\'. s·L\', :c, jako t6: ;Jr s:~dać rc\v:1ą kontn.J.·· 
l'Q uad bJ·J~:-~tcm p<d;~t\ 'n . DcputO\\ ani 
przcc.1o:;t1.\Yi:1 -0sobiścL n~iE'str0\\ i ::,~:; ·::t „ 

\ \:WnGtrzny12h ks. ~)'.\ iatcpclk--J'.~i;".:!::~1 .. 11 

ucinn'.ly 1kongrcsu :~ pn;śb~L ~i żeby Je przed 
lo·ź.y ! carGwi. 

Nic pJtr.~·-:kl cbd8\\·<.LĆ, z jale \\ielkicm 
1:~i:ęcicm \\"yczdnrją sfory Iibcr~lnc i i1::
teligcn tne, wyn ików o brad k-0 ngrcsu i iak 
\vide sobie po tcm c biccu ju_. W ielll sądz i, 
że R·osya jest \\ przededniu· \vprost ·ogra
mtn:\nch reform. To jedno jest pe\v.nem. 
że. car nie- bQ'dzie mógt pominąć milczeniem 
obrad i uchwal 98 de·puto\\·a.nych z c :t łc:
g-0 pat1s.twa. 

Jak sl'yichać prnjekt k{)nstyttrcyi za
wiera naistępujące zasadnicze postano
wienia: Nai czele pa!1stwa stoi car i zgro
mad'ze11ie paf1st\Y'O\\'C tzw. ,.duma". \Vol
ność sumienia, zgr·oma<lzel1, indy;wi'dyar
ność {)Só:b jest zagwarantowaną. Następ
stwo tr-nnu· po1z.ostaje l1iczmieni1onc. Car 
skfatla przysięgG na urządzenia państwmve 
i „dumę". Osoba cara jest nietykalną. 
.Ministrowie są odpmviedz.iailni za czyny 
cara. Duma wybierana: na przeciąg 3 lat 
składać się ma z 2 izb, ti. z izby ziemstw 
i z i1zby. zastępców ludu. Izba -ziemstw 
składa się z zastępców zgromadlz.efi 
ziemsfo; i zgroma<lze11 m'iast, izba zastęp
ców1 ludu składa· się z posłów wybierany·ch 
na podstawie· ogól11ego, rfovnego. bevpo
średniego i tajnego prawa '\vyborcrngo. 
Czynne i bierne pra\\1'1() wyborcze przy
slugu,je •każdiemu pełnoletnien1U' obywaite
rowi pki męzkiej. Usta\''Y' będą uchwa
lanie przez t0bie 'izby i· zatwierd'Zaine przez 
c.:--ra. Władza wykonawcza leży w ręku 
kan('lerza, który mianuje ministrów. 

.Z róinvch stron . 
Borbeck liczy 55064 mieszka1ków, 

między którymi jest 41491 katolików a 
13236 ewang. 

Heiss~n. W k-0palni ,,Wies.che" ·zo
stał górnik Ba.Jtazar Kollonez niebezpie
czni~ pokalecz•ony . 

Horde l'iczy 27477 mieszka11ców. 
Huckarde. Blat polakożerczy .,Dmt

munder Zeitung" sziezujc. już po• raz drugi 
przeciw Polakom,dmku1iąc kłamstwa Or zc
brai.niu \\r liuckard'c, jakie się. tam w · celu 
zaf.ożenia. „Sokoła·" -0dbyfo. 

Dessau. Przed' s4dem ·wojsk~)\\ ym \'\ 
Dessaw stawali w tych dniach gdreirer 
Giinther i muszkieter Voigt, oskarżeni o 
to, że w sierpnlu podczas za·ba·wy w pe
wnym lokalu. gdy maicno pitiany podiofice~ 
Heine zacząr wywi~iać na dkó.1 szablą ·1 

popchnął dzie\vczęta towarzyszą,-c~ ob11 
wtnierwm, •rzucili się, na Heine.go Il ~'Y
d'arfi mu broń z ręki, przyczem PQ<liof1cer 
pa-d'l na ziemię. Otóż prokurat-0r wniósł 
dfa Giinthera o 5 lat i 3 miesiące c11cht
hauzu1 dla vo;gta 5 lat cuchrhauzU' oraz 

dla Dbu ('< r:wnych o wydalenie z woj
ska, dla 'r;rawt:y zaś zajścia (podoficer 

Rozmaałości. 
lidneg-0) v szc 'ć miesięcy \\;ęzicnia. Brak zarobku w Anglii. Indusrrya an-
br i1 podnieśli z naci ·kiem że prz ieQ giełska \\ statnich lata h t k upadla -
wrnicrzc działali w obronie \ rJasnei; ub , pisze niejakiś dr. Jastro '· - że tylko e
to od:powie<lzial prokurator, że ·w stos11 ncrgiczna zmiana polityki ekonomi znei 
ku \Y<>iskmvyrn nic m-0że być mo\\ y o -0- · może ją do dawnie:i zej doprowadzić świet 
bronie wJasnej pod\,~lactncgo wobec prz ' noścL Bardzo poważnymi konkurentami 
łownego; jedyna droga dla niego je ~ jej f!a rynkach śwfatowy h są dzisiaj N'em 
tylko droga zażalenia. ' y i--Stany Zjctlnoczone Ameryki Północ.: 

Odp.owiedź ta znie\H)liła {)bml1cG do nej. Pol-0żc:n ie też robotników w Angu 
zapytania, czy zatem pod» ładny ma oho.- śest smutne, a "" rok u 1903 bowiem w edle 
w·ązek poz.woli ~ si ę spokojn ie zuznąd. statystyki, prywamej cepra\\ da , l:czb1 
co pmkur~!to r p.ot wicr<lzil. botn"ków \ Angl;i, nie mają ych spe {;-

Sąd skazai obu cskar:żcmy h :)iości zarobkm,·.ania wynos i ła 2 0,000 
i dzie{1 cuchthm1zu każdego i na w tym za~ roku \\ Zros ł a do 600.000. Otó-
nic z roi ska. P·odoficer łitine skazany " nym POW!Otlem t g Q sta,nu smutne.g::> to 
zostal tylko na 3 miesiące więzi en ia . przedewszystkiem brak .zamó\lie1i \' pro-

Berlin. Zabawna scena -odbyła c,i<; ccderzc żelaznym, b rclowl~rnym i bu rO\VY 

\\czo-raj ·\\ Berii ni~ na namżniku ulic „P' id .OkrętÓ\\. Naj\\ ię cej robotników k7. za-
Iip:imi·' i Frydcr:rkowskicL Z Hum:· wy- l1'Udnicnia przypada na Len.dyn. \\ledle 
skoczyl naraz jakiś maty, 11icpozm ny czlo statystyki urzędu'.'. d przyp ..... dato na L .1-

wiek na środek Hlicy, -0bejrzaI sic na \\ sz1 dyn w październiku r. b. 114 634 bi1..tlnych 
tki2 stmny i siani;! na glewie. nie <l:ot - czyli 15 n~ tysi<1c ' '- iG2 j, ari'żeli w tyrpże 

lcaj'1·C rękami zicn~i. Za11in1 zU.1 rni-0na pu- pmvodui~ emigr~ .::yQ r-0k>t11ików dziwić 
blic.1.:.1wść zd<;:falR z<l:!~ s::ib:..: sprawc z ,., i- siQ nie możr.n. To też ' pi rwszyd1 10 
b\\ is,„~. maly cz!o\'\ ieczek poruszył s:Q i m:e i· cnch r . .b. opu~1..:to Ang-Hę 244 S28 
l'S·~eC:l k;Jk:.'.. kro:·(i\1• n::1. gl:Jwic. S~clzcrw 'CS ·,b, podczc:s ::4'ciY ·~./ r. z . t::n O'PO\', :i_{o 

-c;gólnie, .że •cztmv icc7-L.'.( ó\\ jest \' ~1·y"-tE'm 236 6:>9, a " r. I"'0.3 tsI:rn 181,0~6 c~ób. 
zdank t~) pcJd!ic!al Ucże PvL:y a1i., k ~61 y Zło.o i wo· na. Gdzie ~ię p.odzic\ a 

1 ·1 ,,.n1 ·s;l ,..ir sta 'I. 1·.., 7.lOto, któr" \\ vcJ.obu\.\ a1·a. re:- 1<J1..:Zt1 . .,,. Y s•.::i:\~':::.:::. g'° z. ,f>Jg\~. ,, l. l;,_,· d, "·:..-. .., j 

•1c och '~h'h 1_,c· !i yjny. ·1 at«j "yd~;o. i;:ię, że olbrzym:ch ik.;.::;~ch. prz~. rnczających 
6\: mnicm::i.v.y „ •,~-i <...c" )lst p1;;,tln1 11ią. jui p{,łt::Jra niil'iarcb ira!J1'cćvw? Jakim cc-
1..YI.li _o \'.i:: 'Z'°ir swą ~~ztul\G w \\'i 1tcr~rar- lom sluż.y t·a nicsJychane nagr-0mac!z nie 
t ... 'ni" arty.-,f::t Bcp"Lish.:m. klóry \•, iedzqc n ,,żóitcg-o mt-tal 1'·? Oio spr~\\ a r iezm:er-
p-8'. ·:it!Joi•_\, anin \\ itlu \\·>lzćn 0 jego 112 l- rn.:; a:ktu-::lna i na.iściś: .... _i zwi4zana z krwa-
Z\\ y.czJ!nej ,.zdo.11.Jści", lJral ten nLz,, Y- '' Ymi wypa1dka111i na dalckin. Wscl cdzie. 
Idy śn.rcłck \Y -ccll1 pr:;,e;i·u11a:nia nicw:er- Od 1tb 1 Jo 1903 roku \Yszccl,ś\v ·~HG-
11ych. ""a rmdukcya zlata \ yniosla fa11tasty.;z-

B~rrin. \V JYJ·bl>żu d\\,(.::c::i. rei h.Jgc·1, ną sumę 15 z polow4 miiiJr<l<·w La.~~.ó' 
uicd;:iJek0 lfoppef{artc. 1, mieszka d pai~- 1-'rzc.z ten czas gl6wne bnki śwbta, pcl-
dzicrnlka r. h . \\ :, :w , J::mma·' toci'.zil1et niąc~ r.ol~ rcz"rn· ar(rn moi.c:tar.1yd1, {,-
Schtmg, s1d2.d.::1h~L:2l si~ z n<nki, tru".:h sy- si~r:-rn~l~, i>r~.wic r(\\ 1i..! 1'<:1.jcczną cyfr" 14 
116\v i c<'rh.; . Pr.·:12<.l tr'ł".:ITKl ty·~·odn:~w1i rn.Jiar -~J\V, z cz vo n::i. skarb St1n6\'\ Zie-
;m1:0tt !:> ~~ch•11';_::r ·\·a, co, jak si~ 7. ale, dno„z·onyd1 J\rriuy~d przypada 37.3 miliar-
JX)Zba\ ·iło zrn~'słr)\'. jednego z jej syn.6 ·v , da, na Bank l r~J1d1sk1 2n a na R·osyj::;k: 
\Vilhclma, 1:tóry byt s7.ewccn~. \Vczoiri1j - 13ank Par'istw(l 234, jako na trzy 11ajwlcksz~ 
szcu nocy, \\ n::lpadzic hryi. rzu...:il sic :1t~- \\" 5,.._ iecic z biorniki pil:11 icdzy. 
raz 1rn 30 letnią s:{Jstrę sw-oJ;: i za bit j<1 Slynny ekonomista fran•.:u.s·ki L:?roy-
1:oże:m, pGczem porm1; / brat~ fak c i cżko 1 Bea ulieu, krtóy cyfry te zcsta via , twierdz i 
ż0 i tr:n zmarł \\ d.\\ i~ gc•d.ziny później; 112 pcds ta•wic rozmaitych oblicze:1, że naj -
dnugi brat nratv\\ 21 siG j cd~rn i e dla· ieg·o , mniej pofowa wszechśw iatowej prnduk-
i c \Yp;-ost z lciżka uciekł net dwai· zc.; , ' cyi zt-ota splyrn~la do kas banków paf1-
g·dzic zaczą ł w1otać ·O pomoc. fmyat bicg t stwowych. 
za nim, takż~ \V b i clifoi ~. tylkD. z nożem, ·i Rosya w chwili obecnej dosta rcza 
chcąc g{) zamcndaw:a1

::. 113.·raz przecież pnt- . ,ywybornego przyldadu, który Uomaczy pu
knął się o pt.ot i wypuścił nóż z ręki. Na hzebę Podobnego gromadzenia złotego 
m1e1sce nieszczęsc1a przybyła mn:ajutrz ,kruszczu. Zapas zlata Banku Państwa na 
k:omisya są·dmrn; 11ieszcęs11cgo s:zale11k:a 14 (28) września wynosi! 254 miliar<la o
ube·zwfaidni.ono tymczasowo. 1 .. prócz 290 miHonów franków. będą.cych na 

Be-r!in. Niebezpieczne pncztówki. Za- ra.churnku· bieżącym u zagrani·cznych ban-
kazy i konfiskaty wszystkiego co jest mi~; .kieró\v. Latwo ZPozumieć, jak takie -za-
lem każdemu pol'ako\i.. i, a mia·nff\\ k: ic pic; s_oiby ""'" okresie wojennym są potrzebne; 
śni l}Olskich i obrazó\\ z moty\v-ami mniei •stanowią one niezbędny fundusz, na któ-
!111b wię·::ej narod'orwemi, nie ustają. ) 11 tYm calym ciężarem spoczywają kredyt 

Wczoraj otrzymała księgarnia l(. 1kirajowy i waluta. Stann\\rią one również 
Kerbern w Bertinic uwiadomienie, że za- . rezerwQ skarbową nai bez.pośrednie cele 
rzą;d'z'0no konfiskatę następujących pocz- .i !l'Joieme, dając luz finans·om pailstwa i 
tówek sokolskich wyobrażaią.cych.: 1 pozwafają;c W)'lczckiwać stosuwnej pory 

1) Sok·o?a ze sz.tallJdarem bialo-czer- d1a z.a.ciągania pożyczek na1 warunkach. 
w10nym, na którym dopatrzono się nie _..,o... ... !1_ft1Jid.ogodlnie.iszych. 
kola, le'cz -0rla biarego. Ale stalą rolą zlota, której wnzec się 

2) Pochód kilku S.eikolów ze sz.tanqa- · pai1stwo1 nie może. ani po<kz.as \\ ·01jny ani 
podczas pokoJu, iest zabeztpicczenie warto

. iści pieni1ęd'zy papierowych. 
rem. 

3) ·Ulana: polskie:g() witaijąieeg-0 się z._ 
Sokołem; w ręku urana chorągiewlka bia-
ło-czerwona. l 

4) lai.stęp ćw·iczących Suikoł6w j w 
strojaich. 

We1oły kącik. 

5) Zastc.;p Sok-0łów, na których prze- l1Jx..... Odważny mąż. 
d'zŁe Sokóf '\Vl stroju i ze sztandarem w J-e- . . Nie rozumiem mężów, którzy sic boją 
ku; !Ja s.z.tandarz~ Grzeł bia·ły, nad So~6_r ;- ~ony. Ja Jestem panem domu; wracam, 
lem zaś un-osi się sokól-ptak z wieńc~m kiedy mi się podoba; jadam tylko1 to co 
Jla1nowym w dz:.O.bie. 

1 lubię, zapraszam przyj.adó.t na 'vina.: ile 
W dalszym ciągu· skonfiskowano: ' ifazy chcę. - To szczęsliwy z ciebie cz.J.o-

Bitwę pod .Racla•\\ icarni, naklad poznf11- wiek! - fak dawno się to dzieje? - Od-
ski. I kądi żona wyjechafa na letnie mieszkanie. 

„Dziennik Bcrli1łski'' nadmienia, , że, 
skonfiskn\vano nie· tylko P<Jcztóv,~ki kolo- --; 
rowe,lccz także i czarne. I -ni 'V · 11.aJ&Dd&fZ. 

W Nowym Jorku, \V dzielnicy Jeqcy f1l Wiorek, 29 listopada. Saturuina b. i m., (lfo
City, poiiar zniszczył rzeźnię i {)bory. , v./ I gusława.). 
Płomieniach ziginęlo 4 000 sztuk bydla1 ~a~ Sl'oda, 3J ll~topada. Jędrzeja ap., Konst3.ncyi, 

(Ludosław). 
biteg·O· i 3 OOO ~ztuik żyjącej nier-0gaci%Y; 8 łon ce; w11chodzi, r.aehodzi, 
gdy 40 OOO zwierząt, oszalałych z trn g. Jutro. g. 7 m. H g. a. m. 51 
razbieglo się po mieście, P'O" odując ~ie- Pojnh-ze. g. 7 m: 46 . . g. a. m. 50 
jeden nieszczcśliwy wvpadek. - Na przed- Su n P 0 g 0 d Y;. W rue~zielę cały dziet.i 

.' - · ~ , . - . . kl . . t b • poc..\murno. \V ponledz1ałek takze 
m1esc1·u NO'\\·ego Jo1ku, Bmo. ~n,\~ r~y- Termometr wskazywał 1'Czoraj 12 ._ 
p1ętrowym domu J}()\\·stal og1en, ktory s;c~ pałudnie 1 afop'eń R. wyżej zera. 
przeniósł na cztery kamienice sąsiedłiie. 
Straż og11iowa \\ ydobyla z pcd grmttrn· 
zwloki dlwunastt1 osób; śmierć nastąpiła PODZIĘKOWANIE. 
przewa-żiiie z nd'usz.enia. Dom)'. spalpndl! /. Za liczny ud:zial \vzięty w pogrzelbie 
zamies.zkanc były po większej części przez .c,mojcj najuJrochai'1szej żony śp. Jadwigi Le
robotników wk>skich. - NR wystawie lp(J'.!.1 ~niewskiej składam \\ szystkim Rodakom i 
w·szechnei w St. Loui-s zgorz.al ~mach ,t~~1 R~daczk,om jak najsc:rdeczniaisze stampol
nu Missouri. Portrety wszystk1ch gu c~-, sk1e ,,Bog zapłać". 
natoró\v z.ginęly \\. płomienia-eh, szkod g~ ' 1 

Stanislaw Leśniewski. 
bardzo zna

1
cznc. , ....._ . _ ł h~(J :• • • ••••••••••••••• 



Laar. 
R da...::r ! Niebaw-.m cz~lcai~ nas w)r

bory do sądów procederowych. P5ltltł. 
robotnicy pójdą razem z robotnikaml 
~hrześcia!1skimi, aby ·zapewnić zwydę ... 
stw10 swoim kandydatam. Z tego powodu 
ro botnik Polski obowi:.izany oddać tylko te 
kartki, na których będą nazwiska nash~'pu- . 
jącc: 

Sosiński, Wiskircben, Bohm, frazcn. 
Schulz, No :vak, Konig, Schmitz, Emmricłt~ 

Steens, Postulat. 
Wyoory odb~·dą się 
w środę, dnia 30-go listopada br. 

o d gMz. 9 przed poludn. do g-0dz. 1 po pot 
i od 4 p.o południu 2·ż do 9 wieczorem . . 

Oiosowanic odbędzie się w ~~ lokalach: 
1) \V I\uhrort u p. Wisil.era, 2) w restan
racyi ,,Pl'ora" w Laar, 3) w 1.okJ.lu p. Scł1ii1 
Ie (Bcckcrhof) w Becck. ' · 

Każdy R.odak, który uko!lczy przed 
wyborami 25 rok życi a ma prawo do glo
wwania. 

Każdy, kióry będzie chciał gl-OSO\Vać, 
mus.i· mieć paświadcze1rle od swego praco
dawcy albo z policyi, iż w tutejszym ob
w10dzie zamieszkuje lub pracuie. 

R.oQ.acy! Chodzi o to, aby w sądzie 
procederowyrn zasiadało także kilku Po
laków, którzyby nas bronili w rnzie po
trzeby, przeto w dniu 30 listopada spiesz
cie wszyscy na wybory. 

„Zjednoczenie zawodowe polskre" . . 

Daczno§ć Rodacy! 

_·· Opl tki· 

Postbestellung&>Formular. 
Ich bestelle hiennit bei dem Kafser 

!khen Postamt ein Exemplar der Zeitwnp 
~,Gazeta Toruńska" aus Thom filr den M.o
nait Dezember 1904 und :rahle an Alhonne
ment und Bestelłge!d 0,64 Mk 

ff. -at -= !i 
Obig'e 0,64 Mk. erha[te.tt zu habtm be

acllemigt . . . . . . . . " • • • • 1904 
IC'afMriłr'- 0n~famł • • • • , 

Biuro obrony pra.wnej 
znajduje sic W' Bochum przy ulicy Vi<lu
mcstr. 16 i otwarte jest we wszystkie dni 
powszednie cd go.dz. 8 r.an01 do 12 Po po
łudniu i od godziny 3 do godz. 7 po pol. 

„Zjednoczenie zawodowe polsk!e". 

Kto pisze do biura 

,,Zjednoczenia zawodowego poi· 
ski ego'' 

czy to w sprawie \Vieców, czy w sprawie 
brony pravro.cj, czytc.ż w jakicjbą.dź innej 

sprawie, winien zawsze podać swój dokta
dny adres. 

„Zjednoczenie zawcd<>we połskiei". 

8 mórg roli 
w Ki;ięstwie Pozn:u'i
skiem, za cenę po 240 
rmarelt za morgo, e1ą ode
mnie do nabycia. 

.Tan Bąli:„ 
Recklinghausen-Sii<l., 

O rulbadstr. 32. 

Dom murowany 
z takimż~ chlewem i 
stodołą (reszt~ z pur
celacyi) wraz z 4 mor
gami o~rod6w w Lusz
kowie pod Jerkq, gdzie 
bQdzie kopalnia węgla, 
sprzedam za 4200 mr., 
pr:.;y zaliczcP. 2000 mr. 

P. Łopiń8ki, 
Koeten (Posen). 

" „ -1! aer:~:4Nr e o ~1cy 
w Bitterf eldtzie i okolicy. 

vVobec walki wypowiedzianej naszarnu ~k1 adowi 
przez tutejszych hakatystów, chcących nas ogłodzić, 
polecamy gorąco nasz 

skład towarów kolonialnych, 
tłuszczu, artykułów ksiGgarskich i t. d. 

Uaeuejówkl 
z polskiej fabryki C. Adamskiego z Poznania, zawsze • 
do nabycia. „So kołom" polecamy po hurtownej 
cenie lrnsznłkł i paski. 

Rodacy! Nie pozl\'Óiei~, aby nas połalrn
żercy zmarnc "ać zdołali.! 
Bazar polski Agnieszka· S{~nz w Bitterfeldzie 

Burgstr nr. 44. B•trgstr. 

Dla teatrów amatorskich. 
Szturzk i teatralne na Boże Narodzenie. 

Oratoryom Bożego Narodzeni•' 
cr.yli tak zwane „.JASELkA" w obrazach scenicznych ze śp ie~ 
w;a mi , zebrał i ułożył Ks. Fr. \Valczyński. Cena 7 5 fen. 
porto 5 fen. · 

Gwiazdka i G~ia:ardor. 
Zhlbr dramacików, komedyjek, dynlogów i widow'sk sznpko'.vych 
na gwiazdkę i kolędę, ułożył i zebrał .r. Chociszewski. Cena 

30 fen. porto 10 fun. 
\'Hdlia Uoie~o Nnrod7.enia. 

komedyjka dla dzieci ułcźona przez J. Chocisze\Vskiego. Cena. 
· 40 fen. porto 5 fen. 

Polecn.my na tern miejscu więkazy zbiór łatwych drnmaci
ków. krotochwil, fraszek scenicznych, mvnologÓ\Y, dyalogów i 

' wienzy, stosownych na przedstawienia domowe pod 
' t~·tułem ,,scgNA L CDOvVA", wydana przwr. .T. Chociszew:>kie. 

go. Cena 1 60 rn., w opr. 2 mr. porto 10 fen wiQcej. 
O zamówienia prosi 

Księgarnia „Wiarusa Pofakiego'; w Bochum. 
Adres: iaruf!ł Pulski - .[łoch111m. 

gaoooooooooooooocoooooooooo 
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I~ •p,owad~~m ~~;.~ :!!0!!~. „ ~ m 
brania, spodnie i paletoty i wykonywam 

I wszystko 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle mermit bei dem Katser

lichen Postamt ein Exempłar der Zeitung 

Robotnik l>otski" aus Bochum filr Dezem

ber 1904 und z.ahla an Aoonnement 

und Bestellgeld 0,23 Mk. (Zeitimgspreisli

ste II. Nr. 112d. 
lh 
.§ Js 
:S ~ . o.!> 
~Ili u 
- 4) ... 

.!! ... :!f' 

.g-'d ~ 
o • 
~ 

Obi(e O.li M~~. ema:lfen zu habett, be
scheinigl 

• „ •. • „ d. •. .. • 1904. 

OPŁATKI! 
Towarzystwom Polskim oraz. Szan. 

Rodakom poDecam na gwia~dkę oplartki. 
Oplatki te są mego wyrobu a nie fabrycz
ne ani lakierowane, fak to polecają różni 
agenci. Za 100 sztuk 3 marki. O liczne i 
rychle zamówienia uprasza stary dostawca 

Hipolit Sibilski 
w Bochum, Klosterstr. 2, przy przystanku 

kole}ki Kortliand'er. 

Postbestellungs-Formular. 
Fch bestelfe hrennJ.t bel' dem Kaiiserli

chen Po.starnt die ZeJiturug "'PR.ZY JA CIEL" 
miit d'en Grati:sbeilagen MRodrlna Chrze
ściań'słro.11, „Przewod.:nJtk Naukowy i Lite
racki", „Sz:kól!ka Polska", ,„Gospodiałrz", 
„Kupiec i Przmnyslowiec", ,.,Ogrodlniik .I 
Pszczelarz" aus Thom filr den Monat 
De:zember 1904 (Zeitungs Preisliste A 112) 
undl zahłe an Abonnement 25 Pf. (unid 8 Pf. 
BesteUgetd'). 
I» I 

lf 
~ „ ' :: 9 8 .!I Ili 
~. 

li 
Obige Z5 Pf. (und 8 Pf. Bestellgdd) 

erhałten m haben bescheiaigt KaJserUches Postamt • • • • • ~ • • • . dell • • . • • „ • 19 .... 
Kafserl. Post • • • . i • • 

zu 
podług miary. bu 

8 Za. dobre leżenie i robotę gwarantuję. (k 
Ceny bo.rdzo umiarkowane. Rodacy, któniy· tri 

0
8 by chcieli mieć ubranie, niech napiRZI\ kar- śl 

tę, a chętnie przyb~dę wzij\ć miarę. 

8 ·do 

i Apolinary Wojczyński, 
Gel8enkirchen, ul • .H.arlstr. U dz 

w poblHu ul. IUrehstr• 

00000000000000 000000000000,.:J 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hiermtt bei dem Kais 

chen Postamt ein Exempłar der Zei 

„ WJarus Polski4
' aus Bochum (Zeit 

preisliste 128) filr den Monat D~ 

1904 wrn:1i zahSe mn Abomement und Best~ 
geld o,a4 Mk. że 

Wo 
We 
nry 
hra 
Sp.o 
Wi\': 
ran 

Obige 0,64 Mk. erhałten .m habeJI Zb) 
\Va 

scbettai:gt. J nai 
I 'Wti 

fi; „ • „ • •· '' -d. ·• • .• • Siaj 

zac 
Kalsert. Postamt .• • • • ' 

.J 



h~,r.fł'ol{n.. 
,.. W...:'1,; li.u-i;;, 

vfcbod:d co;fa:on:.i.: r. wyJ~i,U:f~}iil ~l'.'.i Dn! "1iittcznyct1. 
rzd::ila~a ln.r.rar!ah:~ O<J 1~or.~1:iit. ! • l.~towych 'VIY!lO~i 

:. ~r. 50 fen .. ia :z odnoszeniem 1; ,, \·'.omi1 l mr. 92 fen. 
,,:..~.11&?. rn~ Poi0ki". !'!PJizmiy j~!t. ~'-' cenniirn ;iocztowym 

PiX1 znr1, m~m „t. pc!n::::ich" nr. 1Z8. 

Rodzic~ po!scy! Uczcie d.z!cd !Swe 
~~')wf.~, czytać i pisać po po!slrn.t Nie ie'1t 
f~d~k1ern, kto potomstwa swemu znieruy 
~ ::::/C gJę pozwoli! 
~,JWWWVCUACJ ......... fillTA~WWW:umll 

Rosya otrzyma pieniędzy. 

Bi11ri01 R.e:utera. don:osi, że rokorwainia1 w 
sprarwfo wydlainia1 pożyczk1 ros;ytjskiej. na 
1300 mil!onów frnników. Z\,notnej w· ciągu 
5 d-0, 7 lat, są na ukończeniu. 

Japończycy zaprowadzają alfabet łaciński. 
Wszystkie zdoibycze §wiatru cywiliz10-

waneg0i przyswajaiją sobie; Japof1czycy z 
tak niebywalą w dzieja1ch łatwością, że 
' \\':p;-a1wiruią \V poidzi\v~ świat caly. Obecnie 
pra.gmą Japo11czycy na' tej1 drodze· uczynić 
kr-ok niezmiernej dl-;ni·ost·CYści. Naj\vy'ź.sza 
rada wychowainia publicznego uchwaliła 
'Z~ rtz po. skoflczeniu w-0jny wprowadizil: 
~lf2bet facir1ski \\- Japonii. 

Telegra1ny~ 
Berlin. „Nordtl. Ałlg. Ztg." ogła0 

sza vrojekt ustawy tyczącej się pokojowej 
sHy wojskowej w Rwszy niemieckie!. Li~ 
czba żołnierzy prostych ma -zostać rok ro
cznie peidwyższoną, tak iż w r·. 1910 bę
dzie \\rynosiła 505,839. 

Petersburg. 27 b. m. walczyły 
drob:ne odd.zia~~ pod Zinszaczau, jak dono
si i<enerał Kuropatłdn. 

· L o n d y n~ Jak „L. A." d{>nOsi, po
nownie podjęty atak Japończyków na Port 
Artura został znów odparty. Wiele stat
ków admirała Togo znaiduje się w dokach 
celem mt?rawy. 

P a r y ż. Z Petersburga donoszą, że 
komendant rosyjskiej floty czanrom<>rskiej 
wy~ł rozkaz m-0bilizacyi wszystkich sn 
marynarki nale"Lących do jego floty. 

T o k i o. W, poniedziałek zebraf się 
parlament japoński i załatwiwszy sprawy 
fonnalnre odroczył się do wtorku, w który 
to dzień nastąpi urzędowe otwarcie obrad 
mową od tronu. 

S kw i er z y n a. Przy wyborach u
zu'J)einlfających w drugim okręgu mekl~tm
bursko skwierzyńskim otrzymali Dade 
(kons.) 7033 gł., Busing (nar.Nłib.) 7036, An
trick (soc.) 10 590. Nastąpią wybory ści
ślejszei pomiędzy Busingiem i Antric1dem. 

Wrocław. Kardynał Kopp ucklł się 
-Oo Rzymu. 

B e r I i n. Sejm obradował w ponie
dziafęk nad wnioskami o regułacyę poosyi 
sędziowskich i o bezpłatną jazdę kolej(}Wą 
dla żołnierzy wyje·'i:dżaiących za urlopem 
do domu. W nioski przyjęto. .... 

Dajczkatolicey bakatyś1i 
w Brazylii. 

W lwowskiem „St>owie Polskiem" 
czytamy pod! naiglówkiem: ,.Niemcyi i 
Po racy w1 Pairanie", co następuje: 

Kurytyba1 '\.\11 paiździemiklL 
. MyJi'lby się: ten, ktoby przypuszc.z:al, 
ze tu: 1W Brazylii na: '.TKY\\nej ziemi, w kraju 
\\lołnYm nieznan~ są wail'ki narodmvoś.cfo
W'e, starą trapiące Etrropę. Nietyllro ma
nry walki, lecz europejskie narody, na 
braizylijski! przeniesiooy• gmmt, cdlwieczne 
SPIQry razem z łr'-1gaiżami swymi tu przy
\Vi(Yzl'y. W początkach, pókt kolo.nie pa
ranskie .byty nierm;wiiinięte, póki o:sa<llnik 
Zbyt zaaibsiorbmvanyi był wallką; z ntoWiY'ITii 

~ 
Warumkami, aby mieć d:ość czasu i energii 
nai .iydc ·namd.lorwe, póty wałkr narcdo
'''.1Dścimve prarwie nie istnialy. Lecz cJ.lzi
. 1a::i, gidy życiie Parany cor~ ŻY\VSZYtni 

, Z~zY'tl'a płynąć prądami, - i(iy, w 11nacz-

nej części nporar.·o sic inż z przy,gcto,wmv
cz.emi w niezaludnic1nym kraju pracami, 
d'Zisia!j bnidzą. się do życia prZY''i'.:iczi·one z 
Eumpy 'Z'c.roldiki walk. ' 

Pomiędzy calą europ~jską emigracyą 
Para,;ny, my Polacy ilościiowo pierwsze 
·za1jmujemy mie~sce, tr7ecie \\1 porządku 
iJ.cściowym posiaJają Niemcy, dnrgie Wlo
s.r. Pomimo il()śóowei mniejszości, Niem
cy w wielu rnzach maj;i nad nami prze
\Vlagę, a! toi przed'e.wszystkiem dzięki po1-
siaidaini11' większych kapitaJów, a; dalej dziQ
ki temu. że za nimi stoi c.ałc państw-0 nie
miecki~, pomagające swoim wychcdźc.om 
1Ilat\\ ianiem kred'Ytóv1 i W{)góle. silr:cm po
pa:rC'i-~m wszystkich sprn.\\~ niemieckich w 
Brazylii. 

Znaną jest rzecz<!, że Niemcy ccMa
\Vna, iu'Ż . ostrzą, sobie apetyt i:a wytączne 
dla siebie z2,jęcie tych paiłud'nimvych sta
nów1 brnzyi'.;iiski:ch: Parana. St. Catharb~ 
i l(i01 Grande clioi SuI. DG tej pory, pcmirrn 
10.lbrzymiej prncy i \\·iclk:ch kapita~6w, 

\\·yloiżonych \\. tym ,ccln, vsilowania icil 
\v1ielkich nie wydały re-z ulta tów: interesy 
łfa:nsy, " 'ielkiego przedsiębiorstwa, kokrni
zacyune.go, daJekic s~ od pomyślneg,o st1-
nu; ct~o· wp?ywówi politycznych, do wido
mleg-01 odclz.ia:lywania na bieg spraw' publi
cznych także Niemcy nie doszli, - znowu 
pomimo ban!'z.o znacz:nych sum, wyda
nych na agitacyę polityczną. 

Niep0iwodz1enia te nie \vstrzymaly .ich 
jcdmk od planów1 zahorcz1c-germaniza
C}!i1nych - gDrliv„ie pra~u'j<:i i nadal, jeno 
w nieon innym kie:rnnku wysiłki swoJc 
z.wrócHi: Przedtem mniej 1111b więcej ja
wnie wchodzili <lo1 Brnz:yliŁ jako pio'llerzy 
paiństwa niemieckiego, jak zamaskowaina 
~uwangairda jego armat .i pancemików; 
dtziś, gtlyi Wi znaczne} mierze przekonali 
się o nieziszczalności tych \Vszechniemiec
kich marz·ef1, dziś przechodzą na gmnt 
vva1ki cz.ysto namdowościmvej, która o
strze zwrócilo się specyalnfo niei przechv
k{)l Brazylianom, lecz przeciwko - nam. 
W z1awisku tem nic. możn:i. \v~ldzieć nic in
-nego, jaik tylko Qdwieczną niczem nie da
jącą się zafaigodzić walk~ ras-ową, v.:;alkQ, 
z której zarodami na świat się przychodzi 
bez względu ,na pozycyę 'geograficziną 

mie\jscai urodzenia. 
Ciekawy to obja1w: t. Z\\". Brazylianie 

posiia.idaJą tu całą ·wl'adizc pol'ityczną, dla 
Niemc6\v1 ·usposobieni są wpwst nieprzy
-chylnie, narodowość niemiecka ponosi nie
usta.nnie ogromne straty przezi brazylio
wanie się bair.dzo wielu Niemcó\\~ - b.oć 
znaną jest rzeczą, ja:k taitwo wszęd'zie 
Niemcy wy.narad1al\vfa1ą się, a.i Jednak mi
mo t'egOI wszystkiegQI nie przeciwko Bra
zyłi.an·o:m jeno przeci'vvko nam Polakom, 
Niemcy \.valkę swą obrócili. 

Jaiką drogą :itl~1 Niemcyi do swych 
krzyża!ckich celów w Paranie? Drogą 
najniebezpieczniejszą d~ru nas, wzięli się 
dtol broni, przec.hviko: której rna1itrud.niej jest 
walczyć: - id'ą przeciwko nam P'O<ll cho
rągwiami kośdota1 katolickie.go. Pragną 
oni znalną; pobożność r przyiwią.qanie tlo 
rel~gH ludu nasze~o nai własną; obrócić 
korzyść. Zresztą, i na! eurolpejsikim grun
cie znaJne są 1ui te ich walki sposoby. 

W Parnnie robota ich pofe.gai tymcza
sem nCłJ rozrzucaniu po koloniach polskich 
zakonników r z,a1rnnni·c 'Z domóv.'1 niemie
ckich (Fra1ncisz.kanie, Verbum Divinum); 
są tQl mniej łub więcej jawni agitatorzy 
wszechniemieckości. Władają, oni najczę
ściej, tylko naszym języikiem, aiby niemie
clde dogmaty jaiko tako mód!z. W)iiąikać -
resztę robi suknia zakonna. 

Ale dziatanie zaikonni<Ków. ~est bądź co 
bądź mniej szkodliwe nil. świeckich księ
ży - umyślnie wyhienmych <llai Parany 
NiemcÓ'.\'1 o srowtańskicb nazwłslrach, u-

raz s 
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micj;Jcych po·wiedzi ... ć b.?:inic v.· bmanym 
polskim ięzykn. 

Proboszcz taki csiada na polskiej p:l
raiii i gtosz.1c, ie jest pols rn, zmusza je
c1noczcśn;c do zamienia·11ia polskich napi
sów' w kościele niemieckimi, 7.a!brania pie
śni patryotycznych, nazywają2. je herc,
tyckimi. prześladuje szkoJQ polską i t. d. 
i t. ct. 

W celu r.;od'nicsie11i'1 owych \\"pływów 
i szers·zego -0d'dz:iały\\·ania na nasz, Uu'd. 
Niemcy, Pranciszkanic, umyślili zatożyć 
pismo po· polsku wydawane. Dot}:chczas 
wydawali oni po niemiecku dziennik: -
hakatyzm i pruskk hmkierst\\·o, -0d-zi3.n~ 
w1 sutann~. Latw.a d·omyślić się, jak stra
szny \\'PIY\\" wy\\ icrać może lektur~ taka 
na lud nasz, który niestety czQsto nie jest 
jeszcze d-0sta.tec<tnic uś\vir„domiony nar-o
do\v1ościmv10. 

WJ)rnwd'zic, -0sadnicy na niektórych 
koloniach polsk:cl1, posfadaj~cych księży 
krzyżaków, samorzutnie , bes pobudki po
stronnej, \vyst:wili do w~lki z gennaniza
cyjnymi księży zapędami. nic znalazłszy 
jednak poparcia, ani w mie'Jscowcu ,,02.ze
cie. Pols1ldej ' ', .ani " , sto\\ arzyszcniach 
po Isk kh, wlJrrót-:e ustq,pil~ nmsicli pod1 na
cisikiem niewś\\ iadomi·onej '" ~ęl<sz.ości'. 
Dzięki temu robota niemiecka mogb spo
kojnie dalej poiStępo\rnć. 

Aż dopiero dzisiaj, gdy Niemcy tak roz 
panoszyli si~, że niemiecki zaknn f raridsz 
ka.nów m:i. zamiar zalcżyć gazetQ. \\ yJa
\\ ~ami w językn pobktm, a w cckt'~h gcr
maniza;cyjny,.:h, dop'.uo dzisiaj ,c,bEdzili~~ 

nw się z uśpieni.1 i przez usta· 1nlejscmn
go pisma polskiego podnieśliśmy wi·2lki 
krzyk na trwogę. 

Walka z NicmcamL w. Parall1ie, na
pravvidę - rozpoczyna się dopiero. Do
tychczas pozycyi naszej nie grozi żadtnc 
poważlne. niebezpieczeństw; ~embardziei 
że ostatruimi czasy szeregi nasze znakomi
cie wzn10.cn~me zostały nowemi dzielne
mi si'taJmi. które wkrótce z nową bronią 
z m1odemi energii z.asobami· ruszą na nie
przyjaciela,. 

Tyle „Słowo Polskie". 
Jak widz1irny, toi wszędzie niemcy od

znaczają, się izachtannością w obec P.ola
kó\L Ich krzyżacka natura, ich prusacka 
buta, wszędzie wycho'dzą na ja\.\~. 

Polacy w Westfalii i Nadircnii prze
chodzili już takie walki. Co ciekal\.v-e, prze
choci'ziLi je także z Oilcami zakonu Pran
dszka:nów. I tu ludzie .o słol\viaf1skich na
zwiskach stanęli do wałki przedvt ludo\vi 
pofskiemu, lecz nasi dzielni rob:otnkyi pol
scy na ·olbczyźnie z.ostali górą, a. walim ta 
przyczynila się W' znacznej mierze do roz
bu<lz.enia '"' ludlzie poczucia odrębnvści na
rodto'\V'ej. Sp:rarwdzito sie tw przyst~·nvie, 
że nie ma z lego, coby · ia ,fbbre nie wyszi-0, 
1 taGc będzie zaipew1nie \1 Brazylii. Tyl
ko nie naJeży do tych 1uJzi o krzyżackich 
cfuiszac.h,z.aJbierat się. zbyt nieśmiał,o. Sta
nowcrość i energiczne wvstąpienie może 
nam jedynie zapewnić 'Z' "ięstwo w tej 
walce -0 święte praiwa1 lu{! olskieg-0. 

Polacy na ot czyźnie. 
Dziś wybory do ~du procederowego w 

Laar. 

·Wc•sta:tniej chwili z:wracarny nai te 

Vll}'lbory uwagę R-0daków i za'chęcamy 

tgiDr<.!cu, alby każdy nic tylko sam spefnil 

sWócj obov.-iązek, lecz aby też oopiln1Jwal 

i".iby wszyscy robotnicy polscy glosow:ali 

113! poilskfch, kandydatów. w te.i myś!n wo--

amy: Szczęś~ W2.m Beże , Br" .;ia: Poda
c1~ \\ Laar ! 

Hochłarm2rk. l(olo śpiewu Yóża Le
:śna" w tf.ochlarrnark od!byto swe w-alne 
zebn:.nic, dui~ 10 listopada t. r .. na którcm 
zostali obrani do nawegn zarz(łdu: prze
\\110d1i'Czącym Ludwik Szw.:ihiflski, zast. 
Stanis!a\\1 Gruchała, sekr. l(a.zimierZ' .Dgó„ 
recki, zast. Stanisla\\ Szwahiflski. ka.sye
rcnr Edrmmd Zaręba, zast. Walenty l(ai
czyk. bibliotekarzem Pi-otr Guban, proto
kulistą Stanisfa \\" Lipowicz, za st. fan Kup
czyk, lawni,kami Tomasz, Kociud:i i Wa
Ienty Szyma11ski. Na cz?on!~ó\v zapisaio 
s'.ę w ciągu r.o-kn 72. Z tych pozostaf.o 58. 

ochodn mieliśmy 568.50 mr.. rozchodu 
476,50 mr., pozostałe w kasie 92 mr. Lek
cye śpic:wn odbywać się będ~ ink zwykle 
(J g·odz. 1 po poł. Cześć J)(.llskicj pieśni! 

L Sz\vabińs?d, przew. 

Wiec w Lindan. 

W zeszł~ iniedzielQ -0dtyl s ię w1 Lin
den wiec „Zjednoczenia W\v10dowc.f{O p.ot
skiego" \V lokalui p. Schtillcrn przy licznym 
ucfaiale Rodaków. Wiecowi przewodni
czy! druh J(o{Jczak z Linden. Sprawy or
ganizaq\j za:wodowych oma\viali obśzernie 
druhowie Korpus i Stolpe z Bochum. W 
dyskusyi przemawiaii druhowie Cali11sld, 
Kęsy. Karbowiak, K.aczór i Biiotai z Linili!n 
i druh Zakrzew.ski z Dahlhause11. Delega
tem <li':!! miejswwości Linden i Dahlhausen. 
zostal' obrany dmh Caliriski z Undlem Na 
czfonkó"~ ,,Zjed'no·CZienia" ztgl:nsilo się kil
kunastu rodaków. Wiec odbył się we 
wzorowym porządku. Szczęść Boże! 

Wiec w Karnap. 
Wiec \Y' Karnap, jaki się odbyl \\ 1 prze

szlą niedzielę, zagaił druh Bo-gułai o ~odzi
nie 4~, poczem druh SibHski omaiwi'ał 
sprawy rnbotniczc, szczególnie też sprawy 
knapszaftu. Druh Jarczyński z Iiabinig
horst karci! opieszalość tych roda.k&w, 
którzy dai 0rganizacyi nic d'ąż..1. Na czlon
kó\.\~ zglosiło· się kilkumastu roda:ków. Po-
1nieważ w l(arnapie mąż zaufania nie '\V'Y

pelnial swych obowiązków, wybrano w 
jego miursce d'ruha Jankowskiego, 'który 
si~ nadal sprawą „Z1iednoczenia" zadmie. 

Druh. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 

coru.::·m~ie odbywają się w .M.ancl:żu
ryi drobniejsze utarczki. Naprzeci'\\r: fron
tu armit iener~ra Oku, Rosyanic roz
wijajq, ży·wszą c.zy111rość. Kiikai o:ddzia
l ó\vi rosyjskkh zaatakowato d'.w:,e dy
wiz.ye japof1skk Podcz.ais gdy nieprzyja
ciel \VI centrum po krótkiej \Va:lce zostal od
party, atak na I~wem skrzydle zakończyt 
się W1 ten sposób, że Japończycy po zacię
tej walce zajęli1 Putuen. Rosyanie zosta
wili na• miejscu wielu zaibitycb. 

Brak amunicyi, żywności, cieplej o
dzieży, z.al'Oga zdemora:lizowana, szerzy 
się dezercya - oto ztowroga treść ostat
nica .sprawozdań o po!ożeniw w Porcie Ar
tura. A relacye te. opie-rają, się na zezna
niach zbiegów z oblężonej twierdzy, za
slugują, zatem na pewne zaufanie. 

R<nvy i sza11ce fartów E rlurrrszan i 
Surugsnszan zostaly zajęte. \V rękach ro
syjskich poz·ostaily tylko wa:fy gló\vmc for-· 
tów. Japońskie działa rozpoczęty ogierł i 
WY'rntdzily nieprzyjacielowi agronme 
szkody. Za,ięcia samych fortów oczeku}«t 
\!" natbllższym czasie. Wćm~ zdaia 



·się, iz 7.aJęci~ samego miasta 1ię0zie taiP~
wmicne ,-~ nied!Ugim jeZ: cza'Sie. 

. ,Associated Press" d<Ywi.adu.ie się z 
najlepszego źródła: Japo(1ska: annfa! (k; 
trzymatta mzka-z Ponowić atak na Pof 
Artura i gtmrnc forty zająć za.i wszelkj 
c~n~ s 

Jaipończycy schi\vytali znowu kilk~ 
statkó.w obladowa.nyclr żywm.ością chclk 
cych przefamać blokadę. , 

Eskadra; flow bałtyckiej płynąca mOf 
nem Sródziemnem przebyta iuż kaJlla! 
suezki. Przejazd eska!dry przez: kanalt oJ,
lbyl sic z: ogromną ostrożnością. Prz~ 
ca!y cz.as majtkowie stali \V pogotowfi1 
przy działach i rurach torpedowych. Na<l 
kanałem ustainowion'o straże oddziartu ka-..:. 
nakrwiego. ::; 

WWW _ sw::::? 

co tyHrn możemy, u po~
i przemysłowców. L 

llHIC-..ą~_!!~~~~· - _______ ===;p 

olskie. 1 

„, A ~·~ "' z Pn~r Zal"~~~(ki~,z ~· armo. 1 11''1cZt3~ 
Mafoork. (Zabójstwo). Przed kill<:\1 

dniami rozesz.ła się pog!l()ska, że st:olalz 
Baumgarteu,, zamicsikaty przy ulicy 
Rzeźnickie], udusił swą 35 letnią żonc . Po
ticva udała sie do mieszkania.i Bauwgart~ -
na· :1Joż.::mego. z jednej izdebki i znalaz u 
d~tn kobiety w rozkładzie. Na szyr. b3''ł 
zna'k :vicl'kości talara, pocl:vod.z~1cy ·Cd dn
~zenia. Baumgartena, który by.1 nat1og:ou 
"\'\'Vm pijakiem i żyl ze żoną w niez,g.o'<izi~ ·. 
pr~:raresztowano pod zarzutem zabóstw~. 

Lisewo. Cukr()W'nia miciscmva za-
'łm:'1czyła swą kampanię. Przerohiłai \V 

tym roku tylk-0 329.070 cc.ntna!ró\v, 85 ty
siecv mniej niż w zeszłym r.aiku. 

' ·Toruń. Miejsc-uw1ość Dulinicwo w po
·vviecie: toruiflskim z.ostała przechrncouą1 11ci 

Klein-Nessaiu, zaś gmina! Opaleniec Wi Pp-: 
wiecie nidhors.kim na flammberg. -. 

Z Wiel. Ks. Poznańskiegoct :: 
Poznań. Protest przeciwko \\ ybm·Pr

·wi ra:ct:nyich pp. Stanisława Pfitznerai i nw
cemasa: Drwęskiego w 1. okręgu III klas.Y 
zap01wiada "P-0s. Ztg." i toi z ?astępudw 
cy.eh niezupełnie jaisnych powlodow. Pr~ . 
poan1nożeniu1 Hc-ziby raid!Iwch w. starem mie
ście przypadł losem nai 1. okręg m. kla~y 
jeden nowo utworzony maindat. Z ikOil.„ 
1cem urzędowania; ·radnego Neumairka, wy
braITT.ego, w tym okręgu trzebai było z:d'''. 
niem „Pos. Ztg.'· na nowo losować, gdyz 
dmigi ma.nd'at nie stal si~ na za:WSiZe przi 
,wilejem 1. Qkręgu HL klaisy, lee.z. ?,rzy ~
nawnych wy.borach m?gl przypa'sc ·~a J~.;, 
den z 3 innych okręgnw . .stairego nuast~ 
Nadto po 110w'Ym podziaile o~ręgó:V. wf_i 
borcz.ych, który po· p~~aczcn~u· m1asta~,f 
.przedmieściami· narstąprc mu:s1 w r. 19~ 
skoocz.ą się nadliczbowe nliaJtdaity, z ktojJ ){ 
-~~~~~~~~~·~· ~ > < 

STRASZNY DZIADUNIO~ 
Powieść Maryi Rodziewiczównej. ifo 

::r 
·•·· {Ciąg dalszy~) 

- To smutno. Podzie~ się tą troską 
umiast jęcz.yć jak w melud>ramie ! 

_ Dziad kaw1 prz.ybyiwać nai śtub ! . fr 
- Cóż w tern tak okriopnego? To się 

ożenisz! Będzie was dwoje, potem tmje .. i 
Wt()ljdech wstał 10\r.altownie, pollQiŻYl 

ręce ciężko na ramionach stryjecznegor 
brata. . rt 

_ Ja się nie nrogę żenić. r-0zum1esz ?) 
- Bo. oo? .:i 
_ Bom (itń ~onaty ! ti 
_ Uff! - rzekł Hieronim, iak ktoś, 

c-0 nagłe w.patelnie w wodę - uf, to źle! 
To nawet 'ba1"\llz.o źle! I <l!ziadl wie .o teirn? 

_ Ałbo1 j.ai wiem? Pe\.vinie? To we-
r;.wanie jest zi;obionc umyś~nie! 

_I pojedziesz? 
- Wolę kulą w leJb ! 
Zamilkli. Hieronim przeszedł się p-0 

pokoju. . 
_ Wiesz ,c.o1? - ozwa:t się nagle 

najlepiej, żebyś tam, doi T~peńca, poslal 
swoią ż,onę ! Niema, jak kub1etyi <lo dyplo-
maieyi. . . . 

- Niech cię kat porwie z. tak1e~1 r.a-
dami ! Przyszedłem p10 ratunek do c1eb1e, 
a ty drwi·sz ! 

- Po ratunek do mnie! Chcesz mo
te, żebym i twoią' ż~onę prz~ą/1 do. siebie, 
ia<k tamtą \?.i-tedy? Servus. na to mnie nic 
'weźmiesz. 

- Chcę cię bta~a'Ć o łaskę! J ed'ź do 
de;ia<la. 

- Dobrze. a potem co? 
~ - Wstaw się za mną! 

rJ~h jeden piastuie niewiadomo kto, czy p. 
Pfitzncr, czy p. L rwęs! i. Tak daleko 
.,Poz. Ztg.':. 
. Wiedziała ona o tern wszystkiem już 
przed v.r.yborami, lecz ze strony żydo·w
sko-niemieckiej zachowano sobie \Vidiocz
.11ie ten ostatni środek na wypad'ek klęski 
w rzeczonym okręgu. 

Ostafoczny wynik wyborów do ra<l.y 
miejskiej jest dfa Po!Jakówi poznaińskich nie
korzystny, bo odtąd zasiadać będzie w ra
dzie miejskiej stolicy l(sięstwai tylko 11 
P-0laków abok 49 Niemców i ży<l'ów, po;d
czas gdly na 125 tysięcy miesz.ka1i.có\v Po
zrnmfa jest 70 tysięcy Polaków. 

Osieczno. Zakład dlai idyotek ma być 
w krótkim czasie urządzony w Osiecznie 
ofiarnością pewnego miłos.ierdzem przeję
tego mail'żeństwa dla umysrowo upośle
dzonej ludności. W owJ~m zakladzie mają 
być umieszczan.e katolickie dziewtzętai i 
nie\\ iasty, 16 d-0 30 lat, w, da:nym razie na 
całe życic i ma!ią, znaleść stósowne zajQcie 
pod Dpieką i dozorem Sióstr Miłosierdzia. 
Osoby zupełnie biedne przyjmowane będą 
bi:z:piatnic, zamożniejsze ski2dać będą i0d
powiednią shomną opłatę. Rodzice i po
winowr.ci, którzyby chcieli ta:kie osoby \V 

tym zakładzie umieścić, mogą się już dziś 
z·glasza,..: do nidzcy p. Rad.iomskieg·o, dy
rcktD~·a za.kładu dla głU'chonicrnych \\~ Po
znaniu. 

Krotoszyn. Przy wyborwch efo sąd'u 
procederow~go ·na powiat krotosz.y11ski 
odnieśli Polacy walne zwycięstwo; prze
prnwadzili bowiem swoich kandyd'atóvv 
wiellq przewagą gł.asów! 

Ze $Iązka czyli Starej Polski. 
Bytom. P0czta w K-0ścianie otrzyma

ła, jak pisze ,1Katolik", dnia 12 listopada br. 
list z następującym adresem: :Expediitiicn 
des „Katolik" in Bytom 0.-S. List wysła
lc:!J do Poznania ( !) gdzie w: u1rzędzie nad-
1dyrekcyi znaidu1ie się Homacz. Nai aid'resie 
jest stempel tego urzędu i cz.erwonym 
aitramentem napisano: „unbekann.t". Na 
d1rulgiej stronic czarnym atramentem: ,.Ab
·Senid'er U'nbekain t Hohle 17/11 ". W wyż
szym wrzędiz.ie pacztowym •\VJ Poznainiw ·zo
stail list otworzon)li i oddany w Ko:śiciainie 
teill!ui, który g10 wystał. 

Prusko-niemiecka: poczta wystawiła 
sobie znów <llziwne świadect\Mo. Urzędni
C)li przecież muszą sklaidać .e;gzam~n, w 
któryrn ich pytają także o skrócenia r.oz-

. ·malitych naiz\v, o naliwię.ksze gaizety wry
chl(}dząice itd. 

Otóż nie zida!rz:yło się bod:ai, żeby u
rzęd!nika przepus.zcronoi przez egzaimin, 
gdyby nie :wiediział, że O/S o.zmczai Ober
schl"esien czyli Górny Ślązk, d:zielinicę dla 
poczty, waznfiejszą, odi wielu innych, bo 
przynoszącą bardZiQI wielkie zyski. Zre
sztą, sam 31dres niemiecki .wyraiźnie ws.ka
-zy.waf, że chodizi o ekspedYicyą gaizety, 

- fa .ctio· dizia:dwnra? Czyś. osza11al? 
On• mnie psiarnią. wyszcmie! 

- Nie. On już stracony dla mnie! 
Przeklnie! Tera!zl tw1oja'. gwJazd~ wzej
d'zie. On de ko:chai. 

- Mfailem tego rozczulające na\vet d'o;
WQldy. 

- To nrc! P-ojeuź; wytłomacz mu, że 
kochaitem ... 

- Ah, to hlż twoje kochanie! 
- Kochałem, mówię; ci, postąpH'em 

bez raclmnku; że go bla1gam o prz.ebaicze
nie, iem ·niewinny i pr:oszę o poZ\V10looie ..• 

- R.Ychło \\ncza13 ! Z ki mieś się \Vre
szde ożenit? 

- Z p.am1ną B., córką rndcy d-w·oiru. 
- Qh? - igwi·zdnąl prz.ez, z~by Hie-

ronim. Byf tai bardzo wątpU.wy .obia·w 
zadow10fenia. 

- Zrób mi to, bracie! Da śmie.rei ci 
~·nie z•apomnę a potrafię się wywtlzięczyć. 

Student naimyślal się chwilę. W du
chu klął kuzyna, ~le głośno odpair~: 

- Na.i nic się to, nie zda, aEe jeśli ci na 
tern; zaileży, zrobić m01gę. I tak nie wie
dlzia!lem, c<r robić ·z, waJrncyami. Użyję 

<ich rua1 dyplomatyiC'zną misyę ! Potrzebny 
. ci byl1 ten kłopot! Tfu ! Sameś nie wie
~ dział, co z dlQlą począć. Szczęście ci samo 

0 sZ'~OI w ręce, niic ·ci nie braktio. Ech! żeby 
Xdz.iadunio ci Wlepi! Sto kijÓ\V TiaJ kobiercu, 
miałbyś, czego trzeba! 

- Jaikiś ty rozumny! - mrwknąt ku-
zynek, orzeźwiony Qbietnrcą brata:nka. ~ 

w Nie będ'zicsz mędrszy, gidy się zakochasz! 
JL - Nie będę się bał dziadunia. ani oglą
iiidal, ·OO· tD•Il n~ to powie, to pewne! - -0dparł 
hard·01 łiie110nim. · 

11 Wojciech ·zamilkl, wziął z.a czaipkę. 
>L - Jak tu u1 ciebie czaroo i ciasno! --
>~auwa:ży.ł już zupełnie S\V"!Qbo<lnie. 

~ 

która jako jedna z znacrnłcjszych, doorze 
iznaną jest poczcie . 

Co powiedzą urzęd1nicy pocztowi in
nych krajó\v, gdy się dowiedzą o ta:ldem 
świadectwie, które sobie poczta niemiedka 
\v"Ystawia? Chyba się uśmiechną z poli
towania. 

Bytom. Czytamy w „I(atoliku": W 
cz:wai1iek przed południem Ztll!a1rl w Chi
cago w Północnej Ameryce, ks. Jain Ra
dlz:iejewski w 60 roku życia. 

Zabrze. Straszne nieszczęśde puniósl 
\\1 poniedziaJek na kopalni ,,Konloord.La" 
pewien górnik, którego przysypały ogrio
mne masy spadające.go węgla. Pomimo u- . 
silnej pirncy kilkunastu ludz.i nie zd'ołaino 
nieszczęśliwego, który pozostawia :żJonę i 
7 dizieci, wydobyć dotąd z pod rumowisk. 
Masę, węgli, która go przygnio;tta obliczają 
na 70 metrów wysnk-0ści i 20 m;;:trów sze
rokości. 

Z innych dz;ielnfo Polski. 
Z Sm.mówca donoszą: W zagłębieniu 

dą;browskiem, w kopalni towarzyst\va 
fraincusk>01-wi1osk[ego, pod n:::i..zwą „Paryż" 
zajęty;ch byio kilklll robotników rozsadza
niem kamienia \Vęgielncgo za pomocą pm
clm. Jest to czynność bardz.o złożona, a 
zarrazem wymagająca niezmiernej ostraż
ności. Ta ostatnia: snaić nie była przestrze
ganą albowiem w chwili przygotowawczej 
nastCłJ};ł nagły, przcdwcz.esny \vybuch na
gromadzonego pmchu. ·który w sposób nai
strnszliwszy ·p-0rn11H dwóch z, pośród z.a
uętych robotników. Nieszczęśliwych 10d
wiezi.ono do szpitala, gdzie w okropnych 
męczarniach obaj nieba:'\\ em życie zakol1- · 
,czyli. 

W innej znów kopalni, Z\Vanei „Ko
szelew", wlasnvść również tow.a·rzyst\va 
frnncuzko-wł-0-skieg.o zaszedJ jeszcze stra
szniejszy wypadek. Oto w1 ch:wHi gdy \V 

szybie: kopia.lnianym znajd()wala się pewna 
liczba1 górników, ro.zległ się. nagle przern
żaiią:cy trzask i ł·oskot walących się ka
mieni, a w chwilę potem głuchy, przecią
gly jęk ludlzki. Ody -O'chlonięt:o z pierwsze
.go przera.iżenia, a tumainy czarnegiai pyiu 
znrk:fy, si:wierd'zono, że p0twodJem zjawiska 
.byli0i z:erw!anie się olbrzymich r-0·zmi1airów 
'.kamieni, które ·całym swym ciężairem 
przygniotły ·dwóch górników. Nieszczę
śliwe ofiwry ZaJW10du okropnie pomi.a.żd'żone 
z.nailazJfy śmierć oo miejscu. 

Sprawców rozruchów warszawskich 
aresztowano. ,,N. W. Tagbl." <l<moisi z 
W air:s.zaiwy, iż stróż:: pe">vnegtQ\ dfomu prz.e
ch!()ldinieg.o dbniós! p0ilkyi, że w~ ·domu tym 
odlbywa: •Się jakieś tajne z1grtomadz.enie. Na 
skutek dloiniesienia, żamdar.meryai 10t0Jczy:la 
·d!om i w:dia:rtai się do środkai. - Uwię.ziQnlO 
37 osób, wśród ni:ch czlon!kówi socyalilSt.Y
czneg-01 komitetu, który zorg'anizio~wat osta
tni'e kr!\vaiwe rQZmchy. Zahra.no także 
tat.jną dlmkarnię. 

Żól~wia skiampa! - zaśmia~ się iwla
ściciel' izd'elbki. 

- Chodzmy nia: miialsto ! 
- Dziękuję. Marm jesz·cze. wyżej gło-

wy zauęcia. 
- Wsziakżeś chiuibnie zdał egzamin. 

Wolnyś! 
- P,rarwie! 
- l(iedy pojedziesz? 
- Jak triochę wypocznę. 
Uścisnęli sobie. dli01nie. Wojciech wy

szectt. 
- Stuchaj:noLno·! - zaw()fa-ł 'Zai ,nim 

Hierianim - ja1k mi psy dziadunia posza'l"
pią -0dlz.ienie, to sprawrsz. nowY garnitur! 

- Wszysctko C-O zechceszi! Bywaj 
zdrów! 

- D-0bra no.c, Wojtaszku! 
- Albercie! - upomnia.J Żab ba, wy-

ch0tdząc z p.okdRt1 starej paniny. 
Hieronim stał chwHkę za:myśl'ony, z 

marnem uai t\v.arzy, wreszcie ram[{}lnami 
rusz.yl. 

- Tak się zmarnmvać haniebnie! -
zamruczał - na1 to trzeba być głupcem. 
.gfopcem, głupcem! 

- I tacy się pomieszczą ·na ziemi! -··· 
uspabjail' Żaibba:. 

Hieronim rzucił się na· łózko W pięć 
mirrut już chraipiat. 

Ro:zmowa z kuz.yniern byla p0iw10dem, 
że g·o w tyidzień późnieu znajdujemy n.ai sita
tku par-owym, kursującym po Prypeci. 

Larto1 oibję.ło plaskie brzegi moruortionną 
zielo1niośtCią dalc'ko, jak ()kicm z.ajrz:eć. l(raj
obraz był równy, smwtny, pwsty, tchnący 
przygniatającą tęsknotą. Nie:kicly J)rzc
rywafa to zielQ:ne miorze tra.w siwa, brn
doo wieś lub lesiste czarne w•zgórze. Cza
semz. za1 szuwarów \\t~YSiUJWatoi się chłop
skie czółno lub stauo kaczek. l(fąib dy,mu, 

Wiadomości ze świata. 
Z Austryi. W brew pomyślnym don; 

sieniom z przed dni kilku, rokowania tnii 
dzy Rzesz(.L niemiecką i Austro-W ęgr 
w spraiwie traktatu haindlowego nie <fop~ 
waidzily do pomyślnego rezultatu. - \ 
owych rokowaniach - pisze „Głos Narr 
du" - odstania si~ nieslychmai przewr{); 
ność Rzeszy niemieckiej względem P'.11\ 

stwai sprzym.ierz.oocgo i zaprzyijaźnioneg( 
R.zeszai niemiecka! zaw.ai-fa jesz z 

przed przyjazdem hrabiego Posadowskieg; \\ie 

do Wiednia tralkt~t haindlowy z Rosya tt:rd 
Treść tego traktaJtu oba pailstwai rna życzt. ~nH 
ITTie z Berlina osfonily ścisłą tańernnicą. \1 prz~ 
ten• sposób Au·strio ... Węgry ni·e wie.<l.zą, ja. <ln<Y 
kie ustępstwa Niemcy poczyniły R.>0sJ ren· 
- Jest to zaś dla Austrn-•W ęgi.er spra1•, p:·o 
wa1żna, \Vszystkie bowiem ustępstw~ 
przyznane przez Niemcy Rosyi, muszą n 
mocy \vamnku „o najwy:lszem u,wzg!ę. 
dnicnin" (Mcistbc:giinstigung) przypaś( 
także Austm-WQgrom. W chwili obei:.n,; 
J)rzccicż przcd1sto.wicielc Austm-Węg:w "vri 
nic znają owych ustępstw, które po 1nglc. nic 
szeniu traktata niemiecko-rosyjskiego iąc 
przypadną automa1ycz,nie monarchii ł1a!bs. \\' 
burskiej. Przcdstawiciel'c tej ostatniej hr. ::i 
gują się zatem, być może o rzeczy, któr. 
i tak dostaną, \J.; zamian przecież z31 {).W, 

rzek.orne ustępst\v~-t dają Niemcom ustęp. 
stwa, który .Autsrn•-Węg-ry nie potrzebc. 
waly robić, gdyby znaiy treść traktatu oi\ 
nie1rniecko-rnsyiskicgo. Oba rządy, au. 'I 

strya.cki i WQgicrski, bmnią wytrwale nai- s. 
w,ażnie,;iszyich pozycyj: siadu, jęczmienia <' 
dr.ze\\1a, h;md:llt11 bydłem. {.;, 

Z f'rancyi. Pod1czas dyskusyi nJ~ pr 
budżetem · ministra spraw zewn<~trznych, 
deput-o\.\ ~my Ddafsf,C'se wzyv."J11 ministra " 
Dclcasscgo., aby broni·! spraw kattQlk:kkh es 
i frari:cuskieg.o I}rotekt.aratu na \Vscho·dzie. gi 
gdlyż WI•ochy mo•g<i k.1m ol~iąć spade'k po k; 
f rancyi. 

DeputOi\\ a.ny Chc-chin zwra:cat się do p· 
ministra, aby wystąpił za zjed1no...:zeniem ~ 
Krety z Orccyą. 

W Izbie depnto1\VaJn.ych Combes <ld· ul 
powiadając na: wywody dep.. Delafasse, 
o-świadlczy1, i'ż 1opieka: francyi nadl k'.ait·Oli· 
ikam~ Wschod1u ni1e na,leży wca1e wyłącznie 
od' Papieża. Sprawa protektoratu i r-0z
idzia1fu paf1sh\ ·ai i0d ko.śdO'ła, są dwiema 
zupełnie ·różnemi sprawami. Combes za. 
prz.ecza!, ja:kloby materyalne .kmzyści vro· 
tekt0irartu1 na W·schadzie st~ly w stosunku 
dloi v~fillr, przez. f ra:ncyę z te.go pGl\VlC'd!u IXJ· 
ncisizonych. Misyona:rze nie są atjentami 
fraJdlowywi, zawsze lll!Yślą tylko o swiem 
powota!l1łu. Na.1sz: wpływ Zl pewioo:ścią dloz· 
na'.tbyi 1uszczerbkn, gdyby Papi·eż chicial 
nam r-01bić tru<l'nośc'i, ale nie zapomiootimy, 
że naisz wptyw zarwdzięczamy szczegófoie 
Sb]el worskowej .FraJncyi. Protektorat nad 
Wschodem 1est bezprzec.znie pożytecz· 

maszyny slai się jaik czarne plamyi pO! łą· 
kach, gwiz.d! parO'wca dirżail w dzłkiei ci· 
szyr bieg11 po toini, ginąl po zakątkach. 

Oprócz ttier011ima, red!en byl tyilro ·po· 
dróżmy, wpó.f chto·pt wpół miesziczanin, 
ć.miący lu!ikę na pr.zedzi:e i poglą;dający 
sennym \V1Zr·Okiem na Wtotdę. Stwdent, o· 
party o galeryjkę, byli skwzainy nai mil1cze· 
nie i· samotnlQŚĆ. 

Późnym "\vieczo.rem zostawił' go sta· 
tek w. nieznanej, nieludlnej· osaidzje·. CM·opi 
na brzegu przed karczmą ()}jj\aśnili go, że 
do Tepeńca nie więcej mdli, ale on się nie 
kwapil. Szynkowa, goocin3J ponętnJejszą 
ml.I! byla: niż. dz.iadlowsika. mocno wątpli· 
Wei serdeczn.O'ścl. Zo.:stał na1 nocleg w <r 
saidzie. 

Towarzysz podróży, ów pół-miesz· 
cza.nin, pól-chlo·p, byt znów z. nim, kopcąc 
lulkę i roz:glądając się sennie po ka1rczetn· 
nei izbie. 

Nazajutrz, o świcie, chJiopskim wóz· 
kiem rusz:y<ł1 naisz: bohater db ice·ru p1oldróliY· 

1 

Droga się; wił'a grobelkam1, to się od· 
dalając, toi zbliżając dJo rze:ki; wid01k za
krywafy tioQ::y i '°khy, cisza1 bezludna tlo
cz.yta piersi. 

Pomimo fanta1Zyj w1r·od:Z.0incj, pan łiie~ 
r101rnim mial coraz si1nł-cjszą p:o:kusę cfrapnąc 
z powrotem; chlop powożący odlbieral mu 
resztę t()d\w.aigi op-owieścią o ,.strasznym 
panu". Twk się zwal dlzfadunio Po1ikMP 
w ustach lludUi okolicznego. 

- Serd'ytyj 1pa~1 ! - pow1tairzat ciągle, 
trzęs.ąc koJtuniastym łbem i cmo'kajac na 
konika. 

- A wkl'zialeś g-0 kiedy? - badał 
łlie-r{).nim. 

- Dzięki Bogu, nie! ale mó.j swojak 
widział g>0 raz jeden. BaT'dzo si~ ·zląkł. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



\·i:. J cżc.:Iiny 'dzido stworzone przez. mi
;~ronarZY, mialo ginąć, \vezwalibyśmy na
;Żvch nauczydeii, by założyli tam szkoły 
~,\· ieckie. 

Jeżefi nasz protektorat poniesie sz:ko
dr ro nie będzie ta \Viną nasz:.i. tylko 

li R2'.~~mu. - ·_we \Vszystk~ch \Yypa'Clkaich! 
o'dzie poda.ma autoryzacyme ze strony za
(fra:nicznych Misyo:nairzy zostały cofnięte, 
tdXJ się to tylko na rozkaz Papieża. (Pro

testy na prawicy). 
; 'a: zapytanie dep. Chastenet \\ spra

'' .e następnej lrnnfere11cyi pdk-0iowej w 
Hadze ,odp'Owiooziwl: minister spra\Y za
rrranicznych Delcasse, że rząd republiki 
;rniąl życzlif\vie zaproszenie Stanów Zic
d,n-0cz.on·ych. Przed zebraniem się konfe
ren.::ri moc.a1rstwa bę{fą mus.ialy nł'ożyć 
p:··cigram pr~cy k~nfcre~cyJn c:i. . 

Z Rosy1. Jak1kol\\ rek będzie rezultat 
cbrad prz.edst:nYideli zicmst\\ rosyjskich, 
zJaz<l trn s,aIJ>O\\ i epokę w dziei:::,ch rosyj
.skicl:. Pienwszy to rnz nar(:cl rnsyjski za
·z.rna sarn. myśleć o s-obie, l'i'-rwszy raz 
przedstaiwiciele narodu uk:~yii samcd'zicl
ni: prngram reform bar<lz.o daleko się.ga
jącrch. a. cparty na W7fJr~h-:h zacho1d1nkh. 
\\ t::in sposób zJarn~n~ ZCSL~lla 1:~. S~'.{h, kh.>·
ra stanmvih clcny•:Jrcz3s ist'itf~ rcsyjs\\:icj 
p~ui~t\1~-owości - · 7.r;. :c<ly11ei:1 ::1 <idJem 1 o-
1U~.(.rri. 1 t1. li,..:zneg·o ży: i a rosyisk1c1;0 

jls. cu· i jcg•o wola. - -i~ . .'.\" p;yrko, tk,wiia 
\r si·"1 k'(:z2i'1~t\\ ;e idea samocizicrżawi::t, 
oi\a7.nje fakt) Żi; przy jc.y;o szta11darze JXJ-

7. '.-tai:l tyllrn ·>d 1k'I CZYHO\\·ni·:Za i barcl'l,0 
s . .:111piy od:I2m pdia1n )11' \-~. ;x.~'.'-iGC.<",•lly 
·OCJ tJiC ii1tC!'C5C)\',T tej 'kasty . 0:.'IŚ 1..'. Jl.)\\ ' lC
d;,Je~. że od chY.Ti!i, gdy ks. Mirs!d poz\vdił 
prnsie na _ \\ obndne wypo1~\ ia&-r,aie npinir, 
jc~i:7e tylko „Moskowskij:: Wiedó 1:<:1sti" 

\\ y~'1<1pi/y przcci\\kÓ rcfo•rmmr1 .. ::. \\ edlug 
ics 2t!licł 1 d:oniesiel1, nawiet to pLsmo, za
~rnż·onc nprud1i-~iem zrnic.nia JC1d:1•J<:cyQ i 
kierunek .. . 

Z {)1bludn<{ i niespr•k>Ctlną biernościc.1 
do przrpatruje się tej r-ob•o,cic kilka dworsko

em czynow·nicza„ ze źle ta]·On'l zfości<l śle1dzą 
Niemcy przebieg sprawy, która m::>że raz 
i1ia za·wszc wyrw·a'~ z ich kurateli l(osy~. 

Wiedzą ludzie starający się o konst-y
tucyę doS'knnale, że z chwilą, gdy annia 
.Kuropa1tkin1a po\Yróci do Europy, prysną 
wszelkie nad'zieje zmian i napra\Yy. To 
też cafo ich usiłowanie -zmierza: d·o tog-o, 
aby wytworzyć wytrwak tr\Yałc functia
.menty -narodowego o<lmdizenia, niezawi5'lc 
od1 koro1ny i zlej woli zepsutego czyno'\vni
c.twa. 

Z francyi. Sprawa; -deputow1ane.go 
rn SyvetD'na, który wy.p.oliczkłO'\Vial jenerała 
I/.· Anidlre w. Izbie, są<l·ZJ0!!1ą będzie przez przy
al sięgtych, o eo .Ob\\rini:cmernu choidzilo prze
y, de,vszystkiem. 

Z różnych stron. 
Langendree-r. Na dworcu, La1[]gen-

. idreeer:-Nord, wykoleil"yi się cz.tery wagony 
"towa·rowie, przez co mch kol\ejowy ro~tal 
przez. ki.PkJa: .godzrn powstrzymany. Kilka 
osób od.niosło lekkie okaleczenia. Szkoda 
materyalna: jest niewielka1. 

y Dortmund. Tutejszy bNYwar .,Unio1I1" 
. 'Wypłaca.i w tym wku S\V'Ym akcyona.ryu-

szom 20 prio:cent dy\vi<lcndy. Ile zarobią 
tarrn robotnicy? 

Lauenstein. Tu•tejszy lburmi·strZl po
szuJrnj-e starszego urzędnika na kasyera, 
który już w innych ka,sach był czynny. 
Pensya wy.nosi 50 marek miesięcznie. To 
<i'Opra'\:v'CJ.)r p-ensya, z której nikt ani w Lau
en1steinde wyżyć nie· lest w stanie. 

~auxeł. W kD11alnj !,Erin" spaicHy wę
gle rra' górników Jai11iaka i Caispara i po
~a1leczyły iich śmiertelnie, a, trzeci górnik 
Hoffmann został na. miejsca za.bity. 

Bruch. Będący na ulroń1czeniu 11'()\\~Y 
kościól katoUcki '" pobliżu lmpalni „Komg 
Ludwig" wstać ma .podobno dni~ 6 'grllldtnia 
OOświęcony prze ks. dziekana z Reckling
hausen. 

Polacy w Danii. Dziennik d'u•1iski ,.Po
Jitiken" pomieści diluższy artykuł o Pola
ka:ch, przyby,wających do Danii na roboty, 
POWódi z.aś db teg'O· artyikrdui dafa sprawa 
są·dowa. Rządca i dzierżaiwcai folwarku 
Borghunkłoster skazani z.ostali na surowe 
kary za pobicie 2 robot'1i1ków polskich. P.o
litiken pochwala skazanie i mówi •O 20,000 
11otJ.otnikach polskich, zatrud:ntonyd1 o~

·rocznie w Daą1 ii z wielką sympatyą. P1-
srno wydafo". „Rozmówki d'U'ńsko-po1Isikie" 

· za1wierają'Ci! najniezbęd1njejsze zwroty, u
Ważai bowiem że największą tmdtność sta-
11-0\\'i POt'-Ozm~iewanie się chlebodawców z 
Pracowni kami. 

W ostatniej chwili zw;raicamy się j:
.sz'C"ze z prośbą do naszych Sza1n. Ceytelm
·czek i Cz.ytelni'ków, a1by ,,Wi.amsowi Pał-

s.kiemu" zjedny\\ a.li licznych nowych czy
telników na grudzieii. Iluż to Rodaków1 się 
niemczy na obczyźnie dla tego, że nie czy
tają żadnego pisma polskiego? Temu trze
ba za.pobicdz starając się, ażeby każdy !(0-
dak na obczyźnie posiada[ "~ swym domu 
,,Wiarusa Polskieg-o". K.wit do zapisania 
gazety jest na czwartej stronie. -

Rozmaitości. 
Najstarszy parlament. Najstarszym 

\ ' świecie jest liOil'SC or Keys, na wyspie 
Mal1!, należącej dto Anglii. O p-0chodzeniu 
tego parlamentu dokładnych danych nie
ma. .faktem tylko Jest, że w r. 1290, g<ly 
mieszkańcy wyspy wspomnianej skradali 
hold Ed\\ ardc:Jiwi I, parlament Ó\\ uchodził 
już za stary. Minjaturowy ten p~~rlament 
skladai się z 24 deputowanych, czyii l(eys, 
którzy sprawują obowiązki S\Y1oje przez lat 
sicdcrn Na czele pariamentu stoi speaker, 
a zależny jest ten p3,rlamcnt tylko od kró 
la a<ngiclskiego i jeg-o rozporZ<-L<lizc(1, - u
stawy i 'dcc:;zyc ni" potrzebuje.i uchwały 
rzc.1du angielskiego. \V r. 186ó przysz!D 
mi~dzy Angfai a 1\lc.11~m co ,.c..ttargn, z p-0-
wodu 110 \\ ych 1:odatk(n'. . i ~'\'\an Z\\'YCiG

i~yL W:s.spar płaci r-0L' 7,;~j(.~ s:„r.rbO\\l \V . 
Brytanii 10,000 i. st. i \1T z;m1ian fa. t< 1118. 
c::thl S\\ i0bodG w rz<!•dzc111u podatkami. O
gł-0szc11ic ·m,\'."j c11 us1::\\. pcJląLz,u11c· jest z 
uzi .\"ai.:znym Qbl7Gdt •Jt1. Po korO'NIO<lzie 
przez u!k:t.· rni;.~· .:i C•.~·tktG\'. i. JErlamcnt 
uda.je siG in corp'lre na ~zt11c;;1nic ·u:·ypauy 
pa'g"(l;·ek, Ty1rn ald HilJ i s:t;irl ·ogłasza nowe 
prnwo; inaczei nie1r 1 C•'V> i,:tdncj '.vaności. 
Na pal~órck Tyn\'.\ :.dd zlożyl:t. się :;;~'.emia. do
stan:Z{l,na· w ·okrcśl<l:1:rch ik)ściu.ch prz(:z 
sic-dnmaścic g;miu '.\'yspy. 

Kozioł' \; zbo1· .~c !11terskim. Podczas 
1rnbo,1~e11stwa \'{ d:1iu mo<llitwy i, pukuty 
\\ sze-ct:ł c t ,, ... :~~mi drZ\\ i ami zboru, \'1 c wsi 
Trebit? kozi{)i pev;ncgo micszkc..(1c2 t~{:_c 
y, j,2ski i poznawszy p~tna S\Ye~o z r„:dc
snym bekiem pocf·[iżyt hl 11icmu. Sluga 
kcści~lny nie malo miał korO\i:odów, 'Za
nim kozia \Yydostal ze zborn, ho tenże, 11L2 
z"-ażając ,,-cale na pO\\'•agę dnia pokuty, 
w csol·o i tak zabawnie skakał po ławkach 
i poprzez g1mvy rozmodl'Onych mieszkat'1-
có"" Trebitzu, że PO\\ a,ga tychże prysła i 
nie Ncujący z dniem pokuty śmiech roz
leg~ się w zhorze. ' 

Ostatnie wiadomości. 
E s s en. Proces przeciw dyre,ktorom 

zakładów wodociągowych w Gelsenkir
chen ma się ku końcowi. Wszyscy rze
czoznawcy prócz prof. Emmericha wyra
zilii przekonanie, że tyfus spowodowała 
niefiltrowana woda pumpowana wprost z 
Rury do wodociągów. Prokurator w 
swem oskarżeniu zaznaczył, że z absolu
tną pew11-0ścią niczego stwierdzić nie było 
,można, chociaż wszystko przemawia za 
winą oskarżonych. Prokurator stawił 
wnJosek o skazanie Hegelera na 2 miesią
ce więzienia, Pfudla i Schmidta na 3 mies. 
Kiesendahla na 500 m. Jrnry. 

Urzędowa lista podaje 3235 wypad
ków tyiusu., z których 300 do 500 zakoń
czyło się śmiercią. Zdaniem rzeczo.znaiw
ców liczba chorych wówczas w Gelsen
kirchen na tyfus była jednakowoż ·znacznie 
większą. 

Od Redakcyi. 
Panu Bolesiowi. Doslownie kore-

sp-0ndencyi zan1ieścić nie mogl'iśmy. Mu
sieliśmy kilka Z\vrotów skreślić, ho tru
dno bylo1 wy.rozmn,ieć, () co ch<ldzi. Naj
lepiej zawsze ·wszystlm wyraźnie i priasfo 
opisać, a nic przez kwiatek, aibyśmy calą 
sprawę d'()lbrze p-0znali. Pro'SimY' więc 1calą 
spnl!\\'ę ookia<lnie opi·sać, a chętnie 'ZJrrO!bi
my z teg{) użytek. Rękopisy kmesponde:n
cyj po wydrukowaniu się nisz'czy, dlai tego 
i Pańskiej korespondcncyi już nie posia-da~ 
my. Po-zdrnwiamy. 

Kalenda,rz. 
Sroda.. 30 llstopa.da.. .Jędrzeja ap.1 Konstn.ncyi, 

(Ludo11ław ). 
Czwartek, 1 grudnia. Eligiu!za, (Samo~ław ). 

S ł o ń c e ; w11chodzl, HchodJd, 
Jutro. g. 7 m. 49 g. 3. m. 49 
Pojukire. g. 7 m: 50 g. 8. m. 4:8 

S ta n p o go d y ; W p~niedziałll,k cały dli.et 
poehmurno. w_e '~orek takze. . 
· 'l' e r m om R t r W11knzywał wczor&J 12 1ł 
południe l eto-pleń R. wyiej zer&. 

Naboteńsfwo polskie. 
rabvżeństwo polskie w Diisseł. 

Baczność Polacy w Domap i okolicy! 
OdJ 4 grudnia aż do dnia 9 gmdnia 

1904 r. {)dbędzie się w DiisseU Misya świę
ta. Dra Polaków o<lbcdzie się co dzieft 
o godz. 6 '.Vieczorcm polskie kazanie i spo
sobność dD sp.owied!zi św. 

Weitmar. 
W nic-dzielę 4 grudnia· kazamia przed 

pot. o 11 godz. i po p.oł. o godz. 3-~ 4. Spo
\\ iedź Ś\'. \\~ solx:tę poi pot i \\n nicdzidę. 

Wiemelhausen. 
W nied:zielQ 4 grudniia.1 kazanie po poL 

o godz.. 4. Spowiedź św. w sobotę p-0 pol. 
i w niedzielę. 

W nietdzielę dnia 27 bm. wieczmcm 
{) f!Odz. 11 poJ,obafo siG Pal!u Bogn powo
l<!ć d0: Ż.Y\v uta wic.cwwgo z.aDpatrzcmcgo 
Ś\\r. Sakramentami 

śp . .łÓZEI.'.;A HOTROWSI(IEGO 
w 25 roku życia. 

P«}Gl-.7.'.ch <Jdb~dz1c s;c; '.V CZ\\ :.Mtck 
grm.Iin:a n gouz. l rawi z domu żal.oby: w 
Ho~hum, \Vie1t1clł1<.msc11c:r Str. nr . .51., na
prze :iw· rcst::t.nrncyi Scłnralhiorst:t. Kre
\\•1yc!r, prz.yh1,ciót i znajornyd1 ttPr~1·szri. sic 
o liczny udzi::d \\ po~rze~)k i o pnbo;~ne 
westchnieHic z:1 sp-;-kój duszy niebo -z.czy
ka. \V smutku pgrn~:,ona 

Matka z br3ćmi. 
I 

re .. 
Towarz. bł. Brnnisfawy w W~:;melłiausen 
donosi sz:m. człcnkorn, il~ \V cz.\;:airtck •O 

g,o<l'z. S rana bk ·z;~my ndzi::i 1ł \\ pogrzcbiv 
członka 

śp. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO, 
z dlomui żal·oby w Bochum, Wiemellrnuse 
ner Str. 51. Czi,ornkmvie zechcą się zebrac 
o •godz. 7 \V JQka!111 posicd'ze(1 w czapkacl 
i ·ozinaikach. O licz,11y utd'zial w pogrzebie 

-

1 

pr-0si J. tlaJn, przew . 

~ 

Towar z. św. Józefa w Holzweissig. 
ę W niedzielę <linia 4 b. m. 0'dibędlzic si 

walne zebranie o go<lz. 4 po pol. w l•o:kal1 

p. Schrodera. Pmszę wszystkLch czl1on 
kól\VI 101 jak najliczinieiszy udzial, p-oinie\\ a 

u 
-
:ż 

są ważne sprawy ctio zafatwicnia. 
Z a rz <l d'. 

----------·----
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Steele. 

Ninie.iszem donosi się szan. <lruhom 
iż walnie zebranie odbędzie. się. w niedziel 
4 grwd:nfa po, pot o ·go<lz. 1, poniewaiż: o 
g·od'Zi111ie 4 loka,! będz·ic zajęty przez inn 
tmMarzy;stwio. Ponie'waż. niniejsze zebra 
nie jest osta,tnie w bieżącym mku, prz:et 
rnpr'aisza, się wszystkich druhmv· o punk 
tuailne starwi;enie się, gdyż mamyi jeszcz 
w~ne sprawy do orn6wienia. Goście mr 
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le wid'ziani. Czołem! Wydział. 

Baczność Rodacy z parafii Dłużyf1skiei ! 
Uwiadamiam was sza!n. wspMpa1ra 

fia:n, iż składki na. „Dro.gę krzyżową," mo 
gą być dalej ·zbi.eraine, g.dyż. ksiąd'z pro 
baszcz, tera'Z na toi się giodzi. tylko pod tym 
wa1runkiem, że będą zawieszone w kośdel 
Iia1rbiel'iflskimi i bęcl'<\ talkie, jakie ks. prob 
sam wybierze. Później, gdy to nastąp 
będzie nam przysłany cennik, abyśm 
\v·ledzleli, jak 1obrnzy wyglą1dać i ile ko 

-
-
-

e 

i, 
y 
-

szto,waić będą. 
-
a 

Pmszę zaitem iaskatwych ofiaroda-w 
-cóiw1 i' upoważnionych db przyjmowani 
skfadek, alby się ze:chdeli wziąć d!o dzie 
lai, byśmy powetowali1 ową -z.wl'Okę, którą 

-
-

śmy do tego czasu mieli. 
W imreniu komitetu 

Benon Kasperski. 

Koło śpiewu „Słowik" w Buer. . ... 
e 
-
o 

W niedzielę dnia 4 grudnia -0 godzini 
2 poi pol. odbędzie się lekcya śpiewu. Po 
nieważ przybędzie noiwy dyrygent. przet 
winni· się \vszyscy c~l,onkowre Jak iede 
mąż stal\vić, nie tak nieregularnie, 5ak. do 
tą<l. Przecież każdemll' Polakowi wmn 
Polska pieś11 być dro.gą. Jeszcze raz o Ii 
czny udział czlonków i Rod'aków uiprnsz 

n 
-
a 
-
a 

Z ar z. ąd'. 

a 
Towarz. gimn. „Sokół" w Katernbergu 

donosi swym członkom, iż d'nia 4 grudni 
Ol godz. 2 po pofudniu odbędzie się waln 
zebranie, nai którcm będzie obór noweg 
zarządu. 1 Goście i członkowie mile wi 

e 
o 
-

dziani. Czolem! Wydział. 

ow. św. Jana Chrzciciela w Meiderich· 
dono i swym ·zlonkom, iż ,. ni dzj lę 4 
gr <lnia punktualnie o godz. 4 odbęd'zie sic 

lne zebranie. Porządek zebrani1: I) 
pla'Cenie miesię zny h sklade!k i \\pis no
\\ ·"Ch czlonkó\\", 2) obór nowego zarz~du. 
P ,-innością jest, ażeby każdy cz!anek 
bez ·wyjątku się stawił. Wszys y ... zl-onko
wre PO\\inni być obecni przy W) borze 110-

\V>tfo zarządu. Goście mile \\i<lziani. 
· f. ł(ałek, przew-0dn. 

czqcemu 
ANDRZEJOWI MĄDREMU 

oraz szan. druh01wi 
a ANDRZEJOWI l(OSOSKIEl\"\U 

\\ dzieli ich godny h Irni~nin z1s}·f· m 
serdeczne życzenia. Cwlcm ! Cz.ołem ! 
Cmlem! Dmh. 

rnotr;uiwi 
• A1 rDRZEJO\VI MĄDREltllJ 

(>ra:z. szan. kmnotro\\ i 
NDRZEJO".YI BOR.EC 'JEMU 

zasyiamy serd czine ;i,yczc:ni::t. ~za.i. Kn
!11(}fm1wic, j~ • · \\as S1.;1iCle•.:zu1ie sza11.1Ję. tak 
Wam też 11a· dzie1'r Imienia \\lGzeg{) 'in
szujQ Ji skła<lam iJ·czc:nia zdrowia, zczc;
ścia ~ blog.osla\\'iei'1:;t\\ a S\\. od Boga 
\i sz· clm1·ocnc<{o, nb~ \Vam si~ d·01brze 
dzialą. i zdr~:rwic łvżyfo i ~,ycie; L i Boga 
iak naJc.Hnższc dane byt·o. Teraz \ ykrzy
lrnj<;'.: Szan. Kn1r;.otmwic niech żyj~! niech 
żyją! niech ży.ją ! ~ ż całe Wa~me i nlica 
łiiillcrntr. zadrży. Te~-c> Wam ży._zy z ca-
łego ~~1 ca 11. M. 
.$f?, o'JPz,... ... ~f'~- „~ ·'1.~.,,„ ·~ .·:)''·~ A"~-- ... .vl„„ >f~ •• '~- • , ~,„„ . \'Ił'· 4 ~~~~~· ~\"!" „~~:·;·;.~'!1·„j·'łl ~,!~:.„„~~~~·~·~~· ~~ł'.'~~ ,~~~':;:'.łl~· --- ~_..._-. 

~F„d~-~~~~~~:~~11~m~~~ 
Towattystwo św. Wojciecha w Baukau. 

Stunownym czlonkom 
Andrzejowi Rybarczykowi, Andrzejowi 
Wodartzykowi, Andrzejowi Szeszule, An
drze,io.\Vi Zapłacie i Andrzejowi Adamczy. 

'J ko w i 
życzy fowanystwo zdmwia' dobrego. ży
ciai dltigieigo, wszelkiej pomyśl!11ości, a P<> 
śmictci' zlbawieniia wiecznego. W kof1cu 
W\Olani1~: Niech żyją! niech żyją! niech 
żYtiąJ! ·.J. • Zarząd. 

~~~HIHilHilHilł~B 

•*-ę•··~·~~--·"* T~w. św. Piotra w Horst n. R. 
zasyl~ szanownemu członkowi 

A n 4r z e i o w i P a w ł o w s k i e mu 
w duilt,giodnych Imienin (30 bm.) ja-k naj
szczer~e . ż~czenia1 zdrowia, sziczęścia i 
Mogosfaw1eustwa Bożego, a po śmierci 
zbaiwienia wiecznego. W końcu po• trzy
kroć \'1.krzyktliemy: CZ'tionek Andrzej Pa
włow1&Ri niech żyje, .aż glO'SY1 nasze z łiorst 
001 Skukowai się odbiją. 

Tego życzą cz.l-0nkio\vie i z.arz::ii.l. 

----***fł•H*t•-*• -~~·"•*-t~•··· N •jserdecznfojsze życzenia skta 1dam~~ 
w dlni ~odnych Imienin kochanemu Oicu, 
teśdo ·J ii id1ziaJdko;wi 

ndrzejowi l(rancowj 
1 zycz y zdrowia, szczęścia: i wszelkiej 
pomyś 'ności. Teraz wykrzykujemy po 
trzykr ć nasz kocha11y Ojciec, teść i dzia
duś ni h żyje, aż się echo z Gelsenkirchen 
do. Ko igsteele odbije! 

T o życzą dzieci i wnuki 
J. M. Jęciak 

~--***•**"** 
7iec w Blumentbalu 

w Hanowerskiem 
się dnia 4 grudnia o godz. 4 po 

ali ł10telu „łiotel Union''. 
akó\v z Blumenthalu i okolicy u

prasza ię o liczny ud'zial, b-0 omawiane 
będą w żne sprawy robotnicze. Jako re
ferent p zybędzie druh Jan Brzeskot z Bo
chum. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". ---
Wielki. wiec 

w Gelsenkirchen. 
odbędzie s i ę dnia 8 grudnia o godz. 3 po 
poludniu w sali p. Baumeistra (liotel Ger
mania), ul. Alvinstr. (dawniej ttermannstr.) 
O liczny udział Rodaków i Rodaczek z 
Gelsenkirchen, łHmen. Bulmke. Ueckerr
dorf, Schalke, Rotthausen i ca lej bliższej 
i dalszej okolicy 11prasza się. 

Program zostan;e jeszcze oglo~zony. 



polec3. 

polski olej i praw ziw t ~eckie O· 

widia. Twaróg i mak 
już teraz jt 't ::r moim skłaclzie do nabycia. 

gaooc.me o ooocoo Ogt"•C ococóicg 
o 
o 
l!':l) 

BANK LUDOWY § 
w Buf n: g 

; Eing. Gen. mit uJtb. Haftpflicht a 
o vr.z;yjnmje oszczc;dno.ści i płnci po 8 
O 4 n:wrki od sta rocznic. o 
~ Vszclkic przesyłki picniQż c 2 
O p:rnsimy :tclresować: g S B!nik Lmln wy ll' D-nfr u . 0 o E. G. m, u. H. o 
g BUK, ProY. Poscn. g 
80000000000000 ooooooocooecoo8 

Baczność! Rodacy! Baczność! 
Mam ·wielki ;:i;apas 

olskich wyrobów mięsnych 
i wysyłam takowe na żądimie i życzenie 
Rocluków. 

Kl'ełb~ go e~ysio polską be.z ża
a '"" dnej domieszki, (mąki) 

po SO fen. 

('1er•:ue·1gtka po 1 marce wysyłam 
~~ ~v a za .zaliczką pocztową, 
przy .zamówieniu l O funtów opłaca 11 ko
szta przesyłki. 

Lud ·:5ik Maćl1owiak, 
OS'rRov"-o, Bismarckstr. 12. 

OOOOOOCOOs:J.00000 OOCIOOCOOCCCOOO 
c o 
o Towarzystwa, 8 

1
8 którcby chciały na Gwiazdkę swoje potrze- 8 

l1y u nrnie za~upić, pro~zę aby zechciały O 
za.mówić aż do 15 grudnia, bo czem prę- O o d . t ... t . . o 

0 zeJ, em„ anieJ. a 
8 I~nacy Jankowski, 8 g 'WANNE, Apotbc'Lerstr. nr. 6. g 
t..•OOCOOOOOOOOOOO OOCOOCOOOGOOOO 

nrtoby wiedział, 1 
& gdzie przebywa I 
.lóz.-f Grn bełeJ z 
.Camilią ? proszę, ttby do· 
tliósł do ekspedycyi 
.,, Wia.rnsa Polskiego'· w 

ihc~no~ć Rotfacy ! 
Donostę ni iicJ zorn, ii od dłt;żsiego eza3u 

dewa P'ZiSiępstwo zabezpieczenia I 
od Ggnia I 

To .:arzystwa a cyjnego z Berlina. 1 

35 fa~ licz~ca., 1000 m. 
gotówki posied., życzy 
na tej drodr.e :mpoznuć 
się z 

krawiec poldki 
:ist1POfijie, {~~ ,i. Eri11st11

• nr. ! 
mężcz:y:e.ną pol:~c:i. się Rodakom do v.-ykonyv;·nnfo. podług miary 

Poloonm si~ ~zanownym Rode.kom i pros:..~ o 
poparcie, painiętnjmy S\VÓj do swego! 

Uod11.k6w, którzyby chcieli dać za.bl'zpieczyć 
od ognia meble i sprz~ty domo\•e, wszellde budo
dowle, chorągwie i przybory towarzyskie, proszę 

mi donieść a chętuio przybędę. 
Zamzcm poeznkuję agentów za. wysoki\ 1wo 

wizyą,. 

w celu ożenku. Oferty 
uprasza się nadc~łać do 
ek'!p •. ,,Vi:i.rmm Polskie
go'' w Il<•chum pod lit. 
K. 38. 

ubrań, paletotów. spodni, płaszczy, 
ubr~ń s kolich "'td. 

Dobra rc1ofa 1 

Z e.zacunkiem 

Józef Nienierza, 
główna agentura. 

Ge 1 a e u kirch c u , Disma.rcksb:. nr 57. 

gcoooocooo OOOOCOQOOOCOCCOOOOO 

§ Baczo<,ść nruckbansen i okolica.! § 
g Szanmynym rod~ikorn i \Vszyst· g 
O Idem Tovrnrzystwom w okolicy po· 1 

Baczność! 

„ BA AN mKI, 
~) "A -a d .1'-... lł 111 w:wr ł rr ... - 114-0 §~{1:.{·~ m~.:,;w~_h'l ~V 1.·'l\ !UlllfU:''\fl n • ~~HI" .§;.r. 
fJ.' Szanownym HioLfakom w \Vannc i okolicy polecam mój bogato 

g dają do wiac.1omości, iż dostarczam ~ 
O na gwiazdką polskie pierniki @ 
8 Kostrzyńskie i 'l'ol'Ui1skie. 'I1akże po- o '~ 
g tlecam rnbojd8t ;Pi ctk alll' n i ę. ~ szystck a ~ g owar ę zie y rn z pierwszego o ~ 
o numeru mąki wypieka.ny. \Viclki g ~ 
O '"J'bÓr polskich win, cygar i papie- g 9 
g rosów. A wi~c hasło swój do swe- g <?} 
O go. Kto chce mieć dobry townr w g ~ g don1u niech nic omjja mojego domu. g • 

trzony 
. skład mebli, 

caHHn'ł·ifo urz~dzenfo, jako to: szafy, łó:ika, sto~y, komody, szafoniuki, ~ 
lustra, kanapy, kv7.esia, ła~.~Y za stół, kciysł"-i dziecięce i t. d.Has~)'!~y 
<Io gotowania, w1u. ny do 1•ranfa, kotł;r do bielizny, OF&~ wi1:r.e!&ie I 

!llpli"~~ty ~nchf'nne emaliuwone itd. w uieUtim "łł'yimrze. 
Stara.niem majem jest zawsze rzetelnie i sumiennie knżdego obsłużyć, a ł 

przekonać go, że z; kupna betel zie zadowolonym. \V S7:ystkie me ble dostar-
czam w dom. ł 

Prosząc Szanownych Rodaków o peparcie mego przedsiębiorshnt, kro· 
ślę się z wysokim ezacunkiem t 

Jan Barański, W~Ule, 
Karlstr. 4a, boczna ul. przy kościele kat. ,,~ 

~" N owe materace i kanapy wykonujQ podług życzenin spiesznie 
i tanio. \V:-7.clkie stare przyjmuję <lo przerobienia. -~ 

g Wacław Jankowiak, g 9 
o Po.zna11.ska piekarnia i cukiernia w o ..;. · 
g Bruckhausen, Griinstr. nr. 10. g ;~ 
o Olrnk polskiego krnwcn. p. _\.da- o • 
g ma Słomy. fi ®i 

8coc~CCOOO OOOOOOt.OOC00&.10~0~ O•••~-e~~~~~(i v~ '~~ - f.~• 

--
Oc.l ten.z aż do gwiazdki o<1bicr.?.c każdy odbiorca ptt~dn:rrei~- (fi metrów mut·2ryi na suknię clomo,vą) 

iwzy zakupie od 20 :mr. począwszy --~-·-,·--~· ...... --------

S, Hohenstein, tyHao HER 1'I E, 
·wielki skład materyj na suknie Bah~hofsłrm nr. 50 

towarów bawełnianych naprrnciw ulicy NoweJ. 
Konfekcya damska i męzka. Wszystkie meble łoże i t. d. i t. d, 

• 11111111111111 1111111 111111 1111111 
Baczność :Rodacy TN Bruchu i okoll,CY ! 

I ", 1 "~' ,.,..t:"<~'~"i\ • ;•, „~1{, 
• ':. t,..,,,,.._.jht ·{'! -.t.;.„.t'>J • 

~::.,..• •· ,~i.-:.~~~"}°'"-!· „~ 

Uałk.owita 1wyprzedai • .... :··~~J.~\~~:~·~~~.~,:.,~~j . 
.Bochum. 

obuwia z powodu przebudowy mego składu. Zatem każdy może tanie i dobre obuwie na zimę zakupić. ·wszystko będzie sprzedawane po cenv.ch 
zakupna i niżej, co uczyni lU 20 procent taniej. Z ~zacunkiem 8 mórg roJi 

..,v Ksi~atwie Poznań
~kiem, za cenę pG 240 
.1marek za morgc, 8\ ode
:imnie do nabycia. 

Jan Bąk, 
:ReC'ltlinghausen- sua, 

Grulbadstr. 32, 

p 

Lndwill Kubiaczyk, mistrz szewski, 
Becklłnghausen·Brnch ulica lVIaryańska. 

w blizkości kościoła katolickiego - naprzeciw składu obrazów p.S.zymańskiego. 

• 1e pan 
nowe 

·e 
palto zimowe? 

Takowe dostać móżna tanio i dobrze u 

WOJCIECHA PO ALD". ·sKIEGO w Bochum, 
N ajst.arszy skła.d ga1•d.eroby na obezJ· źnie. 

Za g tówkę daję .wysoki :rabat. 
Wielki wvbórl Rz~~!clna usługal 

G-vtrarantuję ma dobre leżenie :l najlepsze ecl:rob1~nie. 
Główny skład w Bochum. przy ul. Alleestr. 13. Skład wzorów w Herne, przy ut Vinkestr, a, 

-
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bV:rdicM.1 t!}.tb~itrm1t r 'WY1:ttkiun dl!i imh.:!ątc:cznyd:l. 
f' 1;!~tl11fatwi kw·ut:t!mA na ilOl-Zde l :'I '1stowyc~1 wynos! 
l mr. 5Q fen .• a z od.noszeuiem !:: <-~ uumu 1 rnr. 92 for. . 
. ;.V~UY1f PDl~'·i" za.µisany jest w ccn:iiku pocz!O'.lf1'a! 

pod makiem •• t. po1ni~h~' nr. 128. 

olityc~nyrn zar bkowy 

~ Recłakcya., Drukarnia i'Księgt1.rnia. znajduje się w Bochum. przy ulicy McltheserstraBse nr. 17. - Adres: „Wiarus Polski':, Bochum. --"'......L-

Rodzice vnłscy! Uczcie d:t:k.icł iw0 
1'1· .twić, czytać I r;isać po polsku t N~ ie~e 
Polaldem, kto potomstwu swemu zniem
\ęi)'ć slę pozwoli! 

Aush·yacka Rada Państwa będzie i nadal 
niezdoln~ do pracy. 

\:Viedeńsika ,.Neue Pr. Pr." donosi, że 
·klub czeski pCJlsfanowi'l prowadzić dalej ob
'Strnlkcyę. Dziś w śrn<lę, odlbywzją, się na
.ndly prezesów pioszczcg-ólnyeh klubów po-
. selskich :Rady Państw·a„ · 

Parlament niemiecki rozpoczął na nowo 
·obrady. 

.\Vc:zoraU, we wtorek, zebrał s.ię par
'fame,nt i roz•począl' po krótkied przemowie 
pre:z;ydenta: hr. Ballestre.m3i wzipra;wy nad 
rórżneirni petycyami, nad któreimi po'stano
wio1w przewalżnic prze~ść dio p:orząd'ku 
dzi cnn eg-0„ 

.Sprawa upaństwowie~ia zakładów akcyj
nego tow. „Hibemia" a Polacy na obczy-

źnie·. 

\V wtcrek -Otbradlowano1 w se.j.mie pru
skim nad: projc1ktem db praiwa1 01 udziale 
pal1stwa w przedsiębiorstwach tow. a'kc. 
.,IiibemiR'." w łlerne. Minister Moller od
pierat rozmaite czynione mu z.arz;uty twier
dząc, ie rząd! staraJ' się. tylkOi dla: tego o 
nahycie zakład6\Y „ttibemiiH, by przcszlko
<lzić szkodliwemu rnzwielrr1ożnieniu się 
syn<lyka't:u węgl10wego. Natomiast rząd 
nie myśli o tern~ by upc.:!1stwuwić caty 
przemyisł górnic'z.y. 

K1onserwatyśd i centrowcy ośr\viaid
,czyli się za projektem rządowym, przecirw
ni by!ii \v:olnornyślni', niez.ci'ecyd'owani l'ib~
.rc.fo"\Vie. 

J(o~erwatysta1 <m Wojna{!) tw:ier-
d'ził, że i. pod ~l.ęd'em politycznym pra
gnąć nafoży upaf1stwow,ieni'ai zaGdadÓl\V' to
:\\'airzystwa „tlibernia", by rząd mógł ener'
:gic:mie wystąpić przeciw Polakom w 
Westfalii. 

Ten ostatni powód zd'aiie się być dla 
konserwatystów najważnietiszym. Na ra
zie 1est ied'11alwwoż strzelanie ·bez, prochu. 
z ie iest to jedinakmrnż strzeI1a11ie kz pro
.:hu. 

Telegran1y. 
St. Louis. Aresztowano anarchistę 

.Jana Mosta. 
W i e d eń. Hr. Posadowsky dziś, w 

środę, opuszcza Wiedef1. Stan układów 
w sprawie traktatów handlowych austro
nlemieckich jest niepomyślny. 

B re st. Zawinął tudotąd rosyjski an
tyto-rpedowiec należący do eskadry posił
kow~j bałtyckiej floty z ciężko uszkodzo
nym kadłubem. 

P a r y ż. Francya mianowała admi
rała Fournier'a członkiem komisyi~ która 
·zbada strzelaninę floty bałtyckiej do an
gi.ztskich łodzi rybackich. 

I( a p s t a t. Parowk'C „Batawia" wio
·zący zwłoki dawniejszego prez.ydlenta 
Transwalu Kruegcra przybył tudotąd. 

Wiec 
'Zjednoczenia Zlawodowego pol." 

w Toruniu. 
Wiec roihotników polskich odbyt się w 

ubiegtą niedzielę w' Toruniu. Pi~·rwszym 
oo· był w Toruniu, ai jak by? ko~1e;wym, 
dowodem tegia byty setki tuczestmk9r\v, za-

r M " legających salę i chóre!k ha.te u „ utze-um 
Safa: i chórek byty szczełnie zapcl!niia.ne. 

Wiec staropolskican ,.Nie.eh będzie P·O-

chtwal:any Jezus Chrystws:' {)tv„·orz.yl w 
imieniu Ztie'Clnoczenia zaw.odlQwego• pnlskic
go rctd~ktor p. Kowalski, wyrażając rad-Oś(~ 
z. tak licz•nego zgromadzenia, które Ś\viad
czy o potrzebie org:!nizacyi r:ohotnik1 na
szego na 1gmncie polskim. 

Na przewo<l'nkzącego wybrano posla 
p. Brejskiego. który przcdistawil zebrainym 
delegata ZJe.dncczenin ZaJ\\10 1dawego1 pol
skieg·o z Bochum p. Brzcskota, sekreta.rza 
biura: pra\vinecgo tegoż Ziedlrnoczenia. ja•ko 
głmv11e.go mó:wieę wieco'\veig·o. Na. ·wicc
prezesa1 P0"-''1o!aino p. Mairszewskiego, 1rn 
sekreta:rza przewodniczącego biura p. Wo
foialka, na lawnikó.w1 pp. Pałkę, KJadzi{1-
skieg.o, K.ruszewskieg-0, Wiec:z:oirika, W cJ
ciechowskiego, Sobiechnwskic:go, Bąkmv
skiego i Bukowskiego. 

Z koTei na,stąpil:o przemówienie pana 
Brzesfoota. 

„I(tokohviek dziś na S\v1ccie pr:.:iignic 
wywalczyć sobie byt znośniejszy - mó
wił - łączy się w związki. Lą.czą się więc 
kapitaliści' we wielkie syndykaty, ażeby 
podrażać produkta. wsz.elkie, d1a! czego nie 
mają: ·sięi więc łączyć takiżc robotnicy, aże
by tern samem zmienzać db poprawy bytu 
swego. Do ohwrn zafożenia polskiego ,,Zie
ldln:oczenia: ·zawodowego" i-stnialy dwa 
wi'dkie związki zaw·odiowe, socy.ahstyczny 
„Verban<f" i ·chrześciatl.ski centrO\.\'Y Z\Vią
zek. R!01bot~ik polski ani' do jednego, ani 
do. dlrugie,g,o nalezeć nie może, bo, go tam 
traktu~e Jalrn intruza, i narod'o\Y:Ości jego 
nie szanują. Od'Y Zkdlnoczenie się W\\· ią
z.ało, cz;ynio110 strasz'ile przeszkody. Sal 
odrrnawiano. robotnrkai wydaJam·o z prncy, 
p. Brer1skiego chcia1n0i 11 saili \\ry,d'a:Hć, chcia
nOI jedlnem s1·o:wem 2:1gnębić ·1idb1otnvkó.w 
polskich. Nie zniechccHo to kier-0'\vników 
„Zjednoczeniai zaw. pal" Dwai iatai .nie
spełna, uak związek ten po-wi.Stał, a oto zcf.o
łal pied swoim sztandarem zgriomafd'zić jui 
IO 500 i1olbotników. Są w Zjedn10.czanh1 
reprezentowani rohotinicy wszelkich za
\Vlddów. W tym 1cz:asie zdiQł.at<Y ZdednoC'ze
t11ie za;oszczędlzi,ć 20 tysięcy marek. Zje
crnoczenie udzieb na pogrzeb cz11oruka lub 
żooy jego 30 rna•rek, gdy zaś członek na.Je
ży conaimniej ti<Yk, 50 marek. 

C-0 Zjedinoczeinie zdziafać może: dla 
polskiego t~obotnika, un11oczrnir. mówca na 
dwóch przyidadadi. Przytocz,yi synd~ykat 

,\Vlaiśckieii kopaJ1i nel!dreńskich i westfal
ski'Ch, który polącz;ywszy się, p·odiwyższyl 
ceny węgla. Poiedly1kzy właściciel by.łby 
niedolny dol tego, a dalej związek \viaśd
cieli cukrowni, ·który obecnie ·CDprnw
da nie istnieje, który jednak byt czasu S.\1.re · 
g01 tak portężITTy, że zdolał' zmusić rząd oo 
pod\vyrższenia ceł na cukier zagranicznym, 
a,żeby nie mając zagramiczne~ konkurencyi, 
można poid\vy:ższ,yć ceny cukru. Dosz.to 
ido tego, ·że iei panowie mieli na centnairze 
24 ma1iki czystego dt0chod~1. Otóz te diwa 
związki dowodzą, jaką potęgę posi.adaią 
organi.zacye. Taką potęgą może się stać 
Zuedniocze.nic robotnikó\V1 po1ltskich. I <Jom 
molże działać W1 tym kierunku, atżeby \YY

wakzyć dla mbotni'ka lepszy los. 
Bez Olrganizacyi robotnik niezdolem s-o

bi e pomódz; Ś"'>viadczy najlepiej to, że pra
cai na: kopalniach w pmwincyach \vestfal
ski.t;•j i nadreńskie~ w:zmogfa się o 20 pro
cent, natomiaist za•robek robotnika byt o 
40-80 fen. 'lliższy, niż w roku zeszlym. 
Będizie zaiś gorzej jeszcze, jeżeli roootnicy 
sami sobie nie pomc1gą, łącząc się w jedno 
ciaitio orgalflizacyjnc. Udowl(}dntono vraco
diawoom, że g6m:k w kopalni:a!ch nactrci'i
skich i westf'3Jlskich zarabia obecnie rocz
nie prz.eCięciowo tylko 770 maJrek. 

Przepad'ali lud.zie d1wniej za so12yali
stycznymi związkami. Byt sobie tei taki 
zapaleniec pnlski w Saksonii. Spotkał si.ę 
z, nim rn6wca i pyta go, co mui też socyalt-

styczny „Vcrband' ' da:? :.Zobaczysz -
odpowiada r .cfo:k-s·ccyalis.a - za kilka Int 
to „Verb.and" zrobi tyle> że nam robotni
kom będzie jak w ra,iu. a ja. będ'ę F ię wy
legiwal' n2: kanapic 0

• Bo mniej więcej d!zic
się.;;iu latach spotykam owego rohotmka 
przygnęb;,onego, wymizerO\v~nega, \YY

glądaiącego za wszystkiem, jenc1 nie za 
\Vymarz011ym ra.jc111. „No i jak tam -
pyta: go mówca - j~st kanapa?" „Mój 
kcchainy ~ IOdpO\'riada zagaid'Ilięty - nie 
mam jej dotąd, runi si~ jej też pe'\vnic nie do
czekam, a ra1u, przyrzekane.go przez so
cyalistów, też nie mam". 

Otóż pokazuje. się, że socyaliści nie 
dali tego, co przyrzekali, a to, co oni lu
d1ziom d;ić mo:gą, d10 tego i Ziednocze:nie 
zawod\o\Y>C zmierz.a. I ono prngnic, aże
by roboitnik zarabiał więcej, anii>eli mniej. 

Polak powinien konieczni·c. zapisywać 
siQ do S.\\ cio Zjccl'noczenia zawodtO\\"ego. 
Taki Pobk, który \Vstępnje do zwiąZ'l(ów 
socyalistycznych i ce11trowo-chrzcściaf1-
skich, jest g-0rszy od\ sprzetlawczyka, to 
z.iemia, którą ostatni sp<rzeda do rąk nie
mieckich. mo:że kiedyś wrócić do nas, Ba
lak' zaś, który zasila związki niemieckie, 
straoony jest dh nas, on i je:go cale n:i
stępne pokQłenie. 

Zjednoczelnie na1 wzór '"'szelkich in
nych związkó\v dąży do p-01prawy llQisu ro.
botnika, dąży na drodze tyra!\.\ll1ei d'o skró-. 
cania cza'Su pracy r'Olbotnika. R<>hotnik, 
·ciężko pracuaący ręką P'Od ziemią, albo w 
iinr1ym za\\·;ordzic, winien mieć pra\n1ie u
staloną HczbG gcd1zin, \Vilłien da.lej zarobić 
tyle, by pnrzą.ct·nic \'. yżywić siebie i rndzi

·nę. Prncc<la\\'CY d1o·browołnie \\ tym 
względzie 1nie ustąpią. im się, zdaje, że 8-
g1odzinna pra_;a tal dla mbotnika za mato. 
Ciekawuść jednak, ·czyby ten pan praco
dawca wytrzymał, gdyby mu kazano co
dziennie 8 :god'Zi.rr na kanapie leżeć. 

Czl-0m~k Zjednl()czemia1 za\v~ooiowcgu 

p-laci 25 fen. wstępnego, i 50 fon. skta4ki 
miesięcznej męż011Tll . zaufania, których so
bie ·z:ebranie wyrobić pmvinnio. Ci mężo
wie zaufania za malem wynagr-0dzenicm 
·dostarczać będą czlonkom tyigodnio\\"QI pr
smo1 Ziednoczenia, wychodzące dlai nich 
bezpłatnie, i -0iibierać będą odi ni-eh skład
ki. Otó\v1nem zadainiem związku nest nie 
kasa· pośmiertna, aile obrona ;prawn1, któ'
ra mat roihotnrka' b roni,ć przed: \VSZelką 
krzywdą. Związek w Bochum zatatv.ria 
więc czlonkom \v·szelkie sprawy, dotyczą
ce rent ·na starość i słabość, d!otycz~ce 
rent inwalidzkich itd. Oprócz; tego', jak }uż 
porwyżej pod.nieśliśmy, zmierz.a do p.o.pra
\V jeigo k>s.u. 

Zwiiąz.e:k ma jeszcze jeden cel - koi'i
czyt p. Brzeskot - oto ten, ażeby robot
nik po~ski nie z:mairnial na obcz.yź,nie. 

Polscy robotnicy tak na ołx;zyźnie, jak 
i w kra:ju rndzinnym powinni przez uak n~
grmuadniejsze wstępowanie ·do Zjedin:ocze
nia udmvodnić , że i <Yni diorośli zadaniu 
chwili obecnej, i że oni zd-0lni są do poko
jowego .rnziwięzywania sprawy s:-ocyalnej 
- jako Polacy. 

Huczne oklaski były podzick-01\vaniem 
ze: stro:ny wiecownikó\\ za piękny i treś
dwy wykład. 

Prze,vo:ctniczqcy Wf!iósl okrzyk' na 
cz·~śó Z:iednoczcniai i mówcy p. Brzeskota, 
tan1że zaś na cześć przysz1ych czlorrków 
ZjednlOczeniCIJ w Toruniu. 

Ockzytarm dalej te.Ie.gramy następują-
ce: 

„Ruhrort. Organizującym się w Pol
sce robotnikom życz4 w pracy dJa: ludu 
polskieigo1 z. calego serca „szczęść Boże!" 
Robotn icy polscy, zebrami na "' iecu w 
Marxk>h". 

„Glad1bock. Rooo.tnicy pollscy, zebra
ni na wiecu w Oladbec-k, przesyladą robot-

nikom polskim, zebrarnym w Toruniu, bra
terskie robDtn iczc :• Zcf:ęść Roże !" l(atai
czak, przewodniczący wicca". 

W t-0·lrn dyskusyi skarżył się pan Pał
ka, że pewiwmu robotnikowi na pc:xfaitk+
przyarcsztowanD od razu 10 m. Za 'Cói: 
on ma żyć z. rcdziną przez ały tydziel1 , 
gdy mu zbędzie zale:d·wie 2 do 3 marek? 

P. Sobiechowskiemu zdawato się 50 
feuL składki miesięcznej za wiele. 

Pan Za.remski p·odniós.t na to, że ,,. 
Z\dązkaoh niemieckich, z 'których się nie 
ma żad'ny.ch namacalnych korzyści, p.faci 
się wyv.lsze skladki. 

Pan Bukowski ośwhdczyL że w ka
sach ttirsch Dunker, do których należy 14 
lat, oplaca; 95 fen. tyg-0dniowej skla:dlki i 
w:y~raża.l ubole·wauie, że Zjednoczenie ni 
prędzei powstał·o. 

Ks. ·dziekan dr. K.lundcr podniósł, ż 
intereso\\·ail się przebiegiem wic:ca, ponie
waż w ,jego parafii cztery piąL skfa.dają się 
przeważnie z mbotników. Czcigodny mó
wcai zadąt' życzliwe stanowisko wobc:... dąż
·ności wicca, prosił jeno, by nie normo\\ra:nD 
pracy na 8 godzin, a za to zmierzano d'o 
tego, 1by· robotnky nie poniedzialko1walr 
i by nie p11i tyle, co dotąd. 

Pain Brzeskot w od1powiedzi na. <J!we 
rozl'iczne zapytania pndni6sł, że wfadzc 
mają na nicszczęści..; prawo do a:resztawa
nia chociażby całego zambku, daled, że 
czło.n'kom, którzy z niemieckkh Związków 
przechod'zą oo Ziednoczenia·, policz<t się 
czas ich pobytu w Związkach niemicokich. 
W >0dipowiedzi sk .dzieikanmvi K&tnd:rowi 
podniós! mówca, że Zied:noczenie 8 giodlztn
nef pracy nie ustanawia iogólnie. Dla rot
mrka nie można bowiem ustanowić określo
nego· czasu pracy. Wszystko tam zale!Ży 
bowiem od; pogody i inny:ch warunków. 
Skrócenie czasu pracy jest przecież pnżą
dame ze względów zdrowiai cielesnego. I 
moralnego, ażeby rodziny miaty zdrowych 
mężów i ooców, a spó,teczeństwio pożyte
cznych członkó\Y. 

Najlepszem zaś Lekarstwem na pilia:i1-
sh\.10 to przystępawanie d!o Ziied:noczenia. 
Tarr członkowie stami się trzeźwymi, bo 
będą mieli cel w życiu. 

To nakłanianie cLo trzeźwośd pe.wnego 
pijaka tak oburzyło, że wydobył mu się z 
pieirsi odrnchowy okrzyk: „A my jednak 
będziemy pili", l)Oczem nie czekając, wy
szedł ze sali. 

Co zaś do składki, to związek robot
nicy \.VI Poznaniu pobiera naprzyktad 20 
fen. skladki tyg<Jdniuwej i nikt nie , powfa
da, że to za wiele. 

Pain Swiechowicz prz.yroal, że placi 
35 fen. 1ygodnio\vc.j skt'adki do Związku 
socyalisty ..: ;~ nego, a niema1 z tegQ żadnych 
korzYści, a czy się 1.mczeka, nie wie. Przy
rzekaj:.i, •socyaliści 8-g-0dzinną pracę, a on 
musi dotąd pra .... 0iwać 10 godzin. Razn 
pewnego kazano im zastrejkować, ale 
wkrótce nakazano im spie..sznie po\vrócić 
do pracy, by kasy nie wypróżnić. 

PrzemawiaH .ksxcze dalej pp. Wojdc
cłwwski, Bielecki, Kubiak, Wieczorek, 
św·ie.tiikO\vski, Michal Jank-0wski. Po 1JO
no'\vnej zachęcić do przystęp-0wania do 
Zjedn :::zenia za\viesil p. Breiski na kwa
drans posicd'Zc-mic, by można spisywać 
czlionkó\\-. Poprzednio wybrano jcs.zcze 
n3: mężów zaufania dla Torunia pp. l\m
szewskiego, Bergera, Góreckiego, K.losiri
skiego, dla Pod1górz.a p. Skrzypnika. 

Dla Mokrego wybrano p. Wojde
cho\vskieg-0. Bukmvskiego, B~kowskiegu. 
Chlebowskiego, Zientarskiego. Palkę i 
Gembarskiego. 

Na czfonków zapisdo s ię natychmiast 
przesz.ro 50 osób. Na tem ten piękny, ży
ciem kipiący wiec zakollczyt przew'odni
cz~cy s:owy .,Szczęść Boże". 



Polacv 
łd 

na obczvźnie. 
" 

Wiec w Oberhausen. 
W pr7. szlą niedziel\; od.b"~ ł się. wiec 

,,Zjed'noczcnia: zawodowego polskiego'· w ' 
zachodnieii części miasta Oberhausen. 
Wiec zagaił i przewodniczy! mu druh Ra
cfajewski z Oberhausen. Pierwszy prze
mawiał o spraw.ach rabotniczych druh Re
gulski z Elbcrfeldu. Z miejsoowych mó\\ -
có\ przemawiali druho\vic Kubiak, J ós
kowiak. Zglosil się też do glosu p. Jezier
ski z obozu czerwone.go, który udawał w 
swojej mowie bardzo religijnego cz.la-wie
ka, wygadywał na szlachtę, a \.Vychwalat 
socyalistów, iż ci jedynie mngą sprowa
d!zić niebo na ziemię dla roootników. Na 
wy""ody towarzysza JezicrskiegD dał tra
fną o<lpowiedź druh Rc'gulski, jako też druh 
ł(ubiak. 

Wiec ten był -0 tyle ciekawy, iż się na 
nim wyJrnzalo, że ,,gen-0ssc" Tuszyflski, 
pobiera od socyalistów 140,00 nu. miesię
cznic ·zet agitacyą P·Omiędzy Polakami. Da
lej wykazało siQ, iż „gcnosse" Tuszyi1ski 
pojechał przed wyborami starszych knap
~zaft.O\\ )~ch d>0 I(ofonii prosić współto\Ya
rzysza tkngsbncha, aby tenże popart agi
ta yę ol kich sncyaiist6\\', lecz teuże <lal 
rnu o<lpo\\ricclź, że on (ttengsbach) żadnych 
polskich socyalistó\Y nici zna. Mimo to 
11iektórzy i1olaicy cisną się do socya!istó\\·, 
cho'~ 'Cini ich tylko nwją za pi<1-t:: kolo u 

· \\ozu. Druh. 

Wiec w Laar. 

\Via<liomo, iż \\' Ruhrort-Laar odby .. 
wdy się w środę \\·yboiry dio sądó\v1 pro
ceder-owych. W tym celn .odbył :ię w nie
dzielę wiec ,,Zjed\nocz~nia" \V Laar. Po
lakó ~i z,gromadzil-o się d·ość wielka licziba. 
Przemawiali z gorącą zachętą do brania 
ud1zialu w tychże \Vyib-Orach drulhowie Rc-
1gu,rski z Elberfeldu, Stanisław Kunz. z Bit-
terfeldLI i inni. Druh. 

Misya polska w Osterfeldzie. 

Od 20 doi 27 lisbopa;da ·Odby:łai się tu 
Misya św· . dl1a Polatków, którą od'prawil 
O Bazyli Maiz:urowski. Kazania bywaly 
codziennie 2 ra:zy, na które Rodaczki i R-0-
d!a1cy bardzo lic'Znie uczęszczali. Talk 1sa
mo udziat w spowicid:zi św. byl nadisp.o
dziewa'!1ie liczny, g<llyź. przystąpiło olmlo 
840 QSób, z czego O. B. się bardzoi cieszyt 
Jak O. B. się bardzOi cieszyl, żeśmy Ucz
nie u1częszczali na naukr i przystępowali 
do Stolu Pa,frskiego, tak niemniej i my .Po
lacy z Osterfeldu jesteśmy przepełnieni ra
<iością i wdzięcznością dla O. B. 

Kochani Rodacy i Rodaczki! Oby 
st-0wa ks. Misy-0narza nie były ,głosem w1d
lcująceg0i na puszczy, lecz. ażeby znafaizły 

STlłASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rodziewiczównej. 

(Ci~g dals~.y.) 

- Milutki być musi! - pomyślał stu
dent. 

Słońce wyij rzafo zupełnie z za1 wodły i 
w tejże 1chwil'i rozchyJUy si.ę, jaik hrama, 
olahy na grobelce, i liOZtoczyf się przed 
okiem ja'dąicego· szeroki, w stonecznych, 
złotych ramach 1krajohraz. Na le\V'O po
ma1rsztczona1 biaiłaswo. sina toń Prypeci, na 
praiwo bór padtowy, wprost, na stromem 
wzgórzu, ja1kby z wody wyr.Qsly, przepy
szny dwór, Qtuiony stuletnią, wy1saidą. 

S~of1ce biegł>01 po' fali, poi km10lnacb 
drze.\\, zt1acil.o krzyż, kaplicy, sfaJo się po 
ląkaich i zaglądało. aż na wózek ch./1ops.ki i 
w zachvvycone. 1Q\czy ttieronima. A przed 
nim cornz .bliżej wychodziły, jakby nai p-0-
witanie. czy obronę, mury z czerwonej ce
gły, stare lipy deka.we, łuplrowe daichy, 
wieżyczki, ogmd'zenia, i mru'gał ·rnrnz ja
śniej krzyż kaplicy. 

- Prr! Stój, siwa! - przerwał mu 
oglądanie gf.os chłopa. 

- A cóż tam? To Tcpeiniec? No, to 
jeJdź d10, dworu! 

- Ei, panoczik11. 'ja już za1\·Hócę! Do 
dworu nie pusziczają furmanek, "11 psy mi 
klacz rozszarpi·ą. Pan piechoitą pófdz.ie. 

L nie cz,ekaliąc l()dpo1\vied1zi, 'P·O~ta1wil 
na drodze toirbę stu<lienta, pomógł mu wy
siąść, zaciął ki0nia: i uciekl. 

Pan tfiernnim ruszył, śmiejąc się, ku 
bramie. 

- Smocza jaos'kinia! - BUOnol·ogC'\Val 
- dziaduiniD posiada c.gronmą popularność 
u sąsia1d'ów , a,ż milo. jak go kc·chaią ! Aa, 
jak siQ macic, p.rzyjadele? 

m!,_js.::e \\':. nasz~y-ch serca i aby~my ie ': 
czyn zami mu. By~8l to piern sza .blisy..t 
św., która się tutai wogóle odbyta. 

Sprawiliśmy tutejszemu kości{):o:wi 
. za staraniem obu towarzystw µolsk-0-1\atu
ł'ckich na pamiątkę bardzo piękny krzyż 
mi'Syljny, który uroczyście został poświę.
cony w• niedzielę 27 filstopada przez O. Ba
zylego. Krzyż znajduje się w kościele. 
Niech te11 krzyż będzie dla nas i pokolenia 
naszego drogą pamiątką. Pc<l. tym krzy
żem niech matki nasze uczą dziatki swoje 
kochać Zbawiciela, religię i narodowość, 
niech ten krzyż nas ·zachęca do 
życia pobożnego i cnotliwego. Krzyż ko
sztuje 175 mr., na któryi Rodacy i Roda
·czki zlnżyli dość irokaźną sume. Br~nie 
jeszcze około 20 mr., więc jeżeliby kto 
chciał jaką ofiarę złożyć, mo.że to uczyinić 
na zebrania.eh towarzystw. Za poniesione 
truidy i mozoły składamy O. Bazylemu 
serdeczne podziGkowanic staropolskiem 
,,Bóg zapłać". Mamy w Hogu nadzieic, iż 
dlugie jcsz·cze lata bQdzie pra1c·ować mógl 
dla nas wychodźców na obczyźnie, czc:go 
mn ze szczerego serca życzymy. 

fileli, parafianin. 

Dzivme postępowaaie p;llicyi w Essen. 
W zesz.ł'1 nicdzic!G DdbyI·o się zebranie 

miesit;'.czme K·oła śp~ew·n ,,DZ\'!•On''. Po za
gajeniu zebrania przystąp'.1ono do obrad tY
czący:ch się spraw Koła. Po wyczerpanin 
porzą;dku obrad był ·O'dczyt, po:czem na·stą
pila \v10Jina chwila. N:iraz po·wstaje lHZę
dnik policyjrJy, doz.orujący zebranie, i roz
więzuje bez żadnych pow1cdów - bo po
wod'n nie dano najmniejszego ani ze strony 
zarządu, ani 'Z,e stroiny cztłonkó'". Natu
ralnie że na zawezwanie doz.onr1]ącergo u
rzędnika, cz.t.onkowi·e opuścili salę, postę
puuąc zaiwsze rnztrnpni•e, aak się pod tym 
·wzg.tę.dem przynależy. Oburzenie człon
ków byto wielkie. ·Czy ów urzędln~1k ro·z
więzuliąc tebrnnie, chciał pokazać swój 
dowcip lub też odkrył coś kary;godneg-0, 
to później Szan. Redakcyi doni-0sę. 

Policya pruska '\V Essen mib·ono· jakoś 
towarz.ystwa po.Jskie diozomie lecz. mniej
s·za1 o to, bd przez to tylk0r powiększa licz
bę czlonkćilw. Zanosi się jakoś na ciężkie 
czaisy d'lai na.is Polaków i1 ma! być jeszcze 
gorzej. 

Czy prusacy na.s rzecz.ywiście gwał
tem na niemców chcą przerobić. Nie uda 
im się t0i na pewiniai. 

Tyle na dziś, później więcej. 
Dzwonek. 

(Na1Veży przeciw bezpraw;neunu roz
wi~niu zebramia wys.lać zażalenie do 
wyższej władzy. Re<l'.). 

Wiec w Marxloh 
odbył się w ubiegłą niedzielę. 

ZClłgail 11uz.prawy p. Jan Cieluch, a 

Tai ostatniai interpelacya stos01wa1ła1 sie 
<lo gromady psów, wszystkich gaitutn!ków i 
k1oliorn, oo, ja!k pu~k 'zbirów, powitala! go 
w bramy. 

Student, bezpieczny za sztaichetatmi. 
ukfonil się im bairdz10 nizk-0. 

- Bardzo mi prz,yjemnie oglącl'ać wa
sze czdg1odne oblicza, bar.dz1oi przyjenunie ! 
Wiem, wiem, że macie szczerą ochołę 
wejiść w bliższe stosuniki z moją •gar:dl~-ro
·bą, ale to gusta niechrz1eśda:flskie i niesito
'S.owne {i!la naszeg101 klimatu! Tak, tak! 
naiwet zupetnie nieprz.yz;woite ! Nie. krzy
czde ta:k wszyscy na;raz, bo was nie mzu
mJi1em. Nic:ch się 'kaildy rozm6wi po' k10lei 
ze mną! Odpowiem na wszelkie za,pyta
nia, mogę •nawet po1kazać papiery! 

Ale psy nie zada1walniały się ga1wędlką. 
ttalas rósl, za1mia-st się; zmniejszać, ai nukt 
nie przyby.wa:ł na pinmo1c . oblężionernu. Nie 
µomogly pro.testa' i proś.by o pokój, nawet 
obi·etnica łokcia kiebas,y; psiarnia Qbstą
pilaJ szczelnie Wlejście i, szczerząc ld'y, brn
niła heroicznie wst(}pu. 

- Nie chcecie kiełbasy? ~jesteście {J

sly ! Bywajcie zd11owi· ! - zawofat znie
cierpllwioiny student, po1ka1zując im figę i 
odlchodząc 10<l1 bramy. 

Sz1czekanie towarzyszyl·oi mu chwilę, 
potem, ucichło. 

Szedł wzd'lwż muru, Zellgląda.iąc cza
sem dlo wnętrza. Wszę<llz.ie byt() pusto. 
Ruch sikupial się na g,ospod'arskkh dizie
dzirka:ch; po szpalerach iogrodu, które mi
~a:t. świengotaty plaszd.\:i i brzęczały 
ps21czo 1ly, 1o<gr6d1 byl jak zalklęty. 

Tak idąc, ·obszedł poło,vę ortyfikacyi 1 

\\ ydiostal /się z obrębu sadu, -okrążał park 
trnd rzeką. Gąszcz nieprzebyty z.asłainiał 
ntw widolk do środka, , gdy na,glle 11.ad sarną 
wodą zaigrnd'zily mu drogę sp·lo.ty brzóz 
płaczących i zabiegl mu przed o-czy grDho
\\ i::,; famil!1jny, świecący bialemi ścianami, 

przewo<lniczyl p. Adam Słoma. którc·..,o 
za.stępował p. Sto::elczyk. Sekretarzem o
brano p. Piotrn Urł>u:niaka, ła\\'11ikarni pp. 
Jana Młyfl'Cz.aka i Jana Cieluch<t. 

Po przemówieniach pp. Ouz,endy, 
Drozda\\ skiego i Strzelczyk~ w sprnwie 
opieki duchownej wybrano komitet ko
ścielny, który tworzą pp. Stanisław Mlyń
czak z Marxloh, Jan Drozdo\vski z Bruck
hauserl, Wojciech Oa:bryś, Pr. Stacho\viSki 
z Obermarxloh, Andrzej Soloch z Neumilht, 
Wotlciech Strzelczyk z Brnckhausen. To'
masz Kasprzak ·z Marxloh, Jan Brukarczyk 
z ttamborn. 

Następnie referowal p. A. Brefrski z 
Bochum na temat: „Jaką powinna być na
sza mganizacya polityczna". 

Pan Mkhat Kwiatko\,~ski z Bo-chum 
mó,,·n: „O wychodźtwic, jego powo·dach 
i znaczeniu". 

Do wiecujących w Toruni·u robotnikÓ'w 
postanowi·orw wysłać 11astępu!jący tele
gram: 

,,Organizniącyrn się robotnik·um w 
Polsce życzą w pra.:y dla lu1dn polskiego 
z całego serca „Szczęś6 Boże'' rnboin'.cy 
polscy zebrani na \'iecn w Marxloh. 

Pan Stanisfaw l(unz •z Bittcrfeldu 1rnj

''- il ,,O OOO\\ Lp;lrnch na-szych u:n·odu
\\"ycl1". 

Zabierali jeszcze głos pp. Deszczyński, 
l(arwik, Soloch, Szczepaniak, .Marcinkow
ski i inni. 
, ,., Wie.: zak·ni1czył się ·O godz. 3-cici. 

Lisł,y z Breol1n, 
V. 

Bruch. Krąży tn pogłoska, że gdy no
wy kościól n.a Ln1dwiku z-0sta1J1ie po·świę
·cony, t-o Polacy \V' kościele parnfialnym 
będą mieli oo niedziele o god'z. 9 przed po
łudni1em Mszę św. z kaza'l1iem i śpiewam 
polskim. JeżeJ,i ta pogloska się sprawdzi, 
a słyszałem to od niemca, który ·z plebanią 
miewai często styczność, to PQla:cy wre~ 
szcie doczekają się wymiarn sprawiedli
·wości. Pol'a:cy z. teg·o po1\V10\ilu z niecierpli
wością czekają na dzieć1 ten. l(ościót już 
w grnd:niu. mćt zostać voświęrnny. Daj 
Bo.że, aby pagłoska zamieniła się wi rze-
czywistość! Boguchwał. 

Z wojny rosyjsko1apońskiej. 
B. Reutera do11iO'Si z 27 wiecz.: Cesar

ska k\vatera donosi oo następuje: P()!nie
waż przy:gntowaniao dio atailm na Sun:g<su~ 
szan' i na wschód stamtąd leżącei forty, 
prawie ł>yly skończooe, mzpoczęto wczG
ra~ popoludlniu 1dgólny szhum. ~ W skutek 
zaciętego oporu nieprzyjaciela, celw je
szcze nie osiąg:nięt-0. - Walka trwa daiJ.1ej. 

1 niecOI d1alej star~ kaplica, uw1enczioina 
krzyżem. Cht01Piec zatrzy.maf się. 

Dziedń:st\Vt01 mu stainęro ja'k iyiwe 
przed! oczyma:: i matka, i Qjiciec, którego 
znaJ tylko z :napisu na gm:JJ.oi\vym kamie:
ntu, i przechadlziki po parku. 

Jeszcze w ostrutnicj chombie mówiła 
mait:ka, jaik jej żal, że nie zoba-czy gm1bo1w
ca: w Tepeńcu, że się. inie położy w gr.albie 
obok trumny męża, i ta: ska:rg'a Q'Zlwała się 
po fatach w S'crcu- ·syna-sieroty. 

Położyć ją d~lek'o na obcym cmenta
rzu; jak 'zawsze, tak i w1 spelnieniui tego 
ostait11ieg-01 dej pragnienia, stal na prz:esz!ko
dzie ·dziaid Bo.U.karp. 

W łiieroinimie zagrała ·krew, wszy
stkie krzywdy i bóle ·Odżyły wie wspo
m111ieniu, i wnet duma ofiairy ozwała· się 
gwalbownie: „Po oo iść dlO tegio starca bez 
serca? po oo przestępoiwać próg tag.o· ·do
mu który pmvi11icn być d.lai niego md1zirrl
nym, a byt wmgim? 

- Zaijdę do grobu, za ojca się pomodlę 
i wrócę! - zammczal, przeskakując mur. 

Krypta: była .atwa1rtą, w póilcieniu 
świe.cily napisy na z.apetninnych ni•s.zaich; 
pu1s.te czemialy ponuircmil otworami, ·cz.e~ 
kaily na liokatO'rów. 

Obok grobaiw:ca szemrnla krynica, 
wązkim strumykiem! zbiegaijąc ku rzece; 
zresztą nic inie przerywato ciszy. 

ttiewnim uikląJd na kamieniach i za
czcul 1adrnawiać pacierz. 

W .tern Z 1{)1grodu doszed1l uego1 USZW forck 
dwóch lud'zi i cichai mzmol\V'a. Słów n!e 
wzpozinaiwal z powodu szmeru s'brnmie. 
ni~ i nie ruszał się z miejsca1. 

Po chwili rozmowa uckhfa, krok się 
zbm'żal, ale już poje'dyń.czy, 1 czamy cień 
stanąr u weJścia do griobu. 

Stud'ent podtniósf oczy. 
Wchod!zący był t{) cz.ł'Owick -olbrzr

micgi0 wzr-0stu, ubra>ny \Y sarmiod1ziailOI\\ c.1 

Dnia 26 wiccz. p1zedsię\y·z'.Gtv Qg6h,y U...: 
atak na Port Artura. Jenerałowie Naka. 
mtrro i Saito prowadzą na forty odldzial} 
szczególnie obznajomione z sytu:aq~ 
Przyszto dla krwawej waLlki pierś o Piers 
Wynik jeszcze nieznany. 

,,Loca\ Anz." donosi z Tokio pod da. 
tą 26 bm.: ,Wedtug naideslanych tu dzi' da 
po potu'Cilniu reiacyi, wojska japoń·skie PO{! i:,t 

Pmternl Artura robią pewne piostępy __ dz 
zajęli 'Cmi korzystne P·O'z.ycye w linii \:lpe. po 
racyjnej przed fortem I(ikwanszan; przy. .sk 
stępu1ją do zajęcia r:owów fortw Sungsu. 
szan, głębokich na: 36 stóp. Do tego ata. J:i:t 
ku jest wszystko przygotowane. - Ciężkie p 
dzial!ai i()blężnicze bi()mbardują beznsta.nnie tr 
górną część fo1rtu. 

O ostatnim sztuirmie do Portu Artur~ zn 
nadchodzą sprzeczne wiadomości. Donit. Yt. 
sienia rząc~owe japo!1skie twierdzą, że 
szturm efo tej pory tnva jeszcze. Wy(ia. b} 
śnienie to ma, zdaje siQ, na celn osłonięcie si 
faktu, że jeszcze raz udaln siQ Rosyan{Jn1 -0 

10deprzeć ataiki i że J apo.i1cZ'ycy nie ztlo. ,\ 
lali zająć szturmem tych ważnie'iszych I ni 
sz.a11ców, które posiąść chcieli. 

Do ,,Magd. Ztg." depeszują, że jcdyn~ 
}.arzyści, które odnieśli Japofa::zyq" \\ 11i 

1Csbfoim szturmie jest ta, że forty So.ng. st 
szuszan frltmgsZ!li!l i Kikw:m lcż<l w cą 11 
ści '.V grnzach. Do wnęuza fortó\\ Japo(1. t{1 

czycy wtargnąć nie zdołali, wskutek tego n 
szturm przerwano. p1 

W Man.ctżnryi zapanO\\ al obecnie b. 
"iQkszy ruch; codziennie ·ccibyw~jq się 
dr'<Yb11e ntarczki. 

I(upuim.v, co tylko moź~ruy, u 001. 
!!kich impc(i-w i przemy slow ców. 

Ziemie polskie. 
Z Pnrn Zachodnich W8rmii i Mazur, 

Toruń. Wiadomo, że w T.oruniu po. 
budowano· kosztem kHk11set tysięcy marek 
teatr w cel.ach dawmie germanizatorskich, 
bo ,,ojcowie" miasta: Torunia po1stanmvili 
swc·go cza.su, że starać się 1będą, aby ze 
,sceny te.gro ich prz.ybyt:ku· Melpomeny nie 
pdo ani jedi11o s~owo polskie. Zdawała
by się, że Wlohec teg10> Polaicy omijać bę
dą taki s1U'żący cefo:m germanizatorskim 
przybytek. Tymczasem chodzą iQlnt tam. 
dotąd, chodzą i cięzko swoim niejedno
krotnie1 ·zapraicowanym g1roszem .wspierają 
instytocyę jai\vnie nam wrogą.: 

IPod• nagfówkiem „Plolnis.iche Unver
schamtheit" piszą z Tor.unia db. „Oaiz .. T·or." 
·c>o następuje: 

,,Sądziłem zawsze, że. niemcy będą się 
raidbwaH, jeżeli jaki1 naiwny, Bofaczek zaj. 
d1zie. dlo1 i chi teatru germanizatorskieg-0, że 
polki w1chiodzą,ce dio tej 'ku:bni antl~P01tskiei, 

k~port:ę i ial'mvicze ibuty. Króńlm ścięty, 
~1aJ'y jaJk: mleko, wt.os, pokry.wał g~ot\\'G; 
twarzi była -0pa1tona, ·chu'd!Cl, z wyirazem 
kamiennej ostmści. Potę:gowaJy teni wy
rnz; brwi olbrzymie, krzaiczaste z:tącZiclne . ' prawie z sobą, z p.o<l któryich wygJ'ądały 
zmrutone, siwe oczy, przeni'ldiwiie świl. 
drujące. w sp'OJrzeniu, c wielkie, siwe w<i
sy, spa:ctająfce po tafarsku vv d'ól. 

Prz:estąpiwszy próg, stairzec zatrzy
ma.J: wz11ok na1 Iiie.iionimie prvez; sektrnidę, 
potem imll napisie grobu, u które,g,o, 0111 klę
czał, a potem prz.eszedl nim ,caly rząd) ka
ta..lmmb. Nareszcie opa1rf się oburącz na 
laiS'ce, zakończro'nlej· srebrnymi toporem i, 
jakby c~~kał koń~a modlitwy ~hl·opca, po
zo1sta'1 nremchomy, 'Z.aigrad'zatiąc mu drogę. 

Hieronim .aidimówil w.szystikie wi:aido'· 
me sobie paicierze, a wi1dząic, że cie1rp1liw()· 
ścią. nie 'Zwycięży.! ws.tal, żegnając się po
bo,żnie. 

Starzec si,ę wypirosto1wa1J Uednocześnie. 
- Dla'czegaż to w·chodlzicie· prz:ez 

nutr, mój młody panie? - za,gaidlnąl bet 
żadnego wstępu. 

- Bo mi nikt bra'my nic otwoirzyl -
odiparl student. 

- J alkżc wam na imię i czeg·o tu chce
cie? 

- A wam co d()I tego? - wpyfa,f har
do Hieronim. 

Błyskawica przeszła po, oczach sta.r-
.ca. 

- I bardz,o mi do tegl{), bom tu pan! 
- Aa, to przeipraszam! Jiieronirn Bia-

l-~pi1otrowi1cz mi na1 imię, ai przy tym gro
bie pomeodfi.ć siQ mam ,\v1szelkic pra\\ o! 
Dlatego tui jestem. 

- M1oże też znaJdziesz slusznern z 
dziadem się przy\' itać po mo<li\itwie za 01i
ca? 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
.A 1 ... 1E~f':. J 
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. ~:ą cb<lo.rzali bukietami, a Pu:c:J:-0111 1 z:i. 
rr~szącym hakatystom pieniądze, zarobi·0-

1 ne nai Iud~ie polsk~, wyjednaią m:iery 
za uslugi'·. Ale gdz1etam ! I3yłcm m1mo

~~·~}nym słuchaczem ro?:mowy treści na
stęp1lliącej : 

-Była pani w teatrze? Niepra\\-
<la;ź. że to przyjemność wejść <lo świątyni 
czystej niemczyzny, kiedy się przez cały 
dziei1 sieclziato \V interesie, do którego tyle 
polskiego bydła przychodzi i slucha;to pol-
kirgo gęgani.a (polnisches Geschnatter). 

- I ja się na to cieszyłam, ale dozna~ 
Jam zawodu. ZnalazJam się ·w· sąsiedztwie 
p.0fakó\v, którzy podczas przern· \\' tea
trze niemieckim ciągle po poUsktl gogali. 

- I poHcya na to PO'Z\ViOlila? Policya 
znvsi tę polską bezczelność (polnische Un
' erschiimtheit)? 

- Ba·, policya ! PoU.cya dba tylko, żc
b\ polskie sprzcda,waczki miały w interc
si.e na czem siedzieć, ale nie tro:..nzy się 
0 to. że Polacy udskaj<l niemczyzn~ nawet 
\\ ri:atrzc. k óry zaJ.oż·nr:,o, ahr wzmo'cnić 
niemczyznę na krcs2d1 wsl'l10<.111ich. 

- Ja, leiclcr! 
I obie uicmki w:2sHmQl_y mclancholll-

11it; nad pcgm~bienh.:m 11.cn~.::zyzny ~ ja po
srn·10\1 ikm zbad..c ~. kto też to z P.olakó\V 
uci '.1rn nic11x.:zyzJ1(~ w tcatrz . .:: gcr111aniza
tors!dm. Nalc~:iłoby ir..:h publ!cz'nic nap:Qt
nO\\ a(:, żeby po.Ji...:ya kh PO'\\ yrwcafa, bu 
orzyznaiQ, że trzeba bardzo pi1stcj głmvy, 
bY n'.1 rozrnmvę p.l)Jską chodzi6 do knźni 
cr~1T1W!liZ'at.orskit.'i. Polal·. kt(>ry s'ę sza
@ie. nigdy tego rie nczvni". 

Gdańsk. Przy budo\\ 1.:: n>O\\ C:g{) dc-

11m tow.arm\ Lgo firmy Frcyrnan.n wy,da-· 
rzylo się, '' przcsz!y piqtek po południu 
\Y iell\ie nieszczęście. 

' Wskutek zerwania siG rus:dO'\Yaf1 
spadli z wysokiości kilku metrÓ\\ na ulicQ 
czeladnicy mular~iey Bolesław Stniżyncr. 
Michno\\ ski i Franciszek .lWndak. Giętko 
pokaleczo,nych o dis ta \\·!c11i0 d:o lazaretu 
miejskiego . 

Pelplin. Najprzewielcbniejszy "ks. Ar
cypasterz dr. Rosentreter udał się w wto
rek ct:nia 29 bm. Cio Rzymu, dokąd ':zto·sta! 
za\rez\rn1ny celem zdania sprn\' y -0 stanie 
dyecezyi chetrni!1skiej. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gostyń. Na zebraniu \\ yborców od

bytem z PO'\\~t0du nadchod'Zącyich wyborów 
uzupelniaiąc}'ich w ubiegłą niedzielę p.rzy
ieto na;stępującą listę kandydatów: 1) ks. 
pralat Stychel, 2) dr. Niegolewski, 3) ks. 
-Or. Skrzydlewski z Ponieca. 

Wyborcy zaz.nl(tczali, że do parlamen
tu o-cftclat powiat gosiyf1ski okolo 6 tysię
cy, natomiast rnwicki tylko nlmlo 3 tysięcy 
gtosów. 

Już da1wnietl postawłono w .Miejskiej 
Górce. na kandydatów p, d1·. Dziemb{)·w·
skieg-0 i ks. Zakrze\vskiego. 

Gn1lezno. Setnsacyjne szczegóły ze 
stosnnkóWl ·gnieźnieńskich opowiada tam
tejszy ,,General-A'D'Zeiger". Otóż w tych 
dni1aich otrzymał r. łiaaick, fizyk powiait<J
\v~y, 3-dlniowy urrop·. fakt ten mai mieć 
związdk z pojedynkiem ( !) na jaki rad'zica 
bu-O:owlany p. l(ad!o zai p-0śr.ed11ichvem p. 
Haia.cka: wyzwał burmistrza p. Putzera. 
Pan Putzer, jako urzędnik, zapytal się nai
Przódi prezesa rejencyi, ,czy mu wolno· W'Y
zwanie 'przyjąć, a prezes rejencyi d'ał' p. 
l\a'Clo 3 miesiące wriopu, p. łiaa·ck zaś ma 
D<l1PGwiadać prze.d' swoją wlaicJ.lzą· za nd'ziat 
w tej sprawie . 

„Lech" pisze: W mieście naszem w 
{)Statnim czasie jedna semsacya. goni dru
ią. .Krachy, samobójstwa. faitszerstwa 
Weksl1 i intrygi żydmvskie w radzie rniej
:skie1i, skladają się na ciekawą wiązankę. 

Majątek Łęk kupil, jak prostuue śrem
-ski tyg,odnik pO\\·iatowy, nie hr. Czarneclki, 
lecz p. SzczepkO\vski z Pacan'J\\ ie pod 
Pleszewem za - 625,000 marek. 

Poznań. .,Dziennikowi Beri." pisz4 z 
PQznania, że '' szyscy urzędtnicy otrzymali 
surowy nakaz g1os-0wel'nia1 przy \\ yb::::irnch 
do rady miejskiej na niemców i żydó'". 
Nawet nle bylo im w10Jn0i wstrzymać się 
oe]I gtosowani.a. 

Pe\\"tlemu urzędnikowi po·lakowi, któ
ry dawniej wstrzymywał się od' glosO\\'a
nia \v1 wyborach Iromunalnych, powiedział 
P:ze/,o.żony jego. za\HZ.wawszy go dlo sie
bie tuż przed! tcraź:nicjszemi \\ Y1borami. 
. że 

,,S. Majestat bi,JLigt die Politik in de11 
Ostniarkcn ·gegen die Pol~c11 und je-der 
Bearnte hat die Pflicht, die Politik zu 
untersti..i tzen. Ich erwarte also von 
Ihnen, dass Sie fUr cineni Deutschen stirn
mcrr und siCh nicht der Wahl enthalten !" 

Ce: bied:ll\: miał robić? Poszedl i 

glcsow1ał na niemca, bo ina ... z;cj :;potkafoby 
go przeniesienie g<lz.ic \\ gląb Niemiec. 

Poznań. Liczny orszak przyjaciół i 
\\ ie}bicieli ś. p, posla Józefa Gł bod·iego 
igromadzH sic dziś o 9 w koś icle :;więto
marcif:sldm, gdzie odbyła się w p~ern·szą 
rocznicę śmierci msza św. za spokój ijego 
duszy„ Odprawił ją ks.iądz Hoffmann. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Lubliniec. Rosyjskie rninisteryum· ru

chu ukoi1czyl-o w· porozumieniu z. pmskie
mi wla<lz.arni pat1stwowemi projekt <lo pa
czenia wąskotorowe.i kolei rosyuskiei z 
Herbów do CzGstochowy z szernkotorową 
koleJą 'pruską z tterbó\v do Lu1blif1ca. P·o
lą1czenie k-olei wykonane będzie w ten spo
sób, że pruski tor zbud10\VJ.ny b.ę<lzic aż do 
rosyjskiej stacyi HcrbÓ\\·, Posyiski zaś aż 
clo pruskiej stacyi tterbó :v. 

Z innyeh dzielnic Polski. 
Z Galicyi. „Czas" pisze: W sobotę 

prz,} jechał ze Lwowa do Krakowa nad
Z\vyczajny pocląg ·osobo\· y z µrnszło 400 
dezerterami rosyjskirni. Niektórzy są z 
żonami, i dziećmi; prawie \'\ 'Szyscy żydzi 
z w-y,iątkiem paru rnsyan. Likm!zicsiGd:t 
zb;cgów oóiechaio zar~z, z }trakmva do 
Wiednia; reszta: p.oz.ost~la tut{l'j na ·opiece 
k'IJmitctu, który id1 czQściO\.\'•O \ ·ysylać bQ
dzie da1ci. Za przcpnszczcnie przez ~ra
nicQ - - j.:1k ·opov, idduJą - pb::ą dcz~rte
rzy pogra11iczn ·j n1~yjsJ.;;ici str::tży Z\\ ylde 
15 rnblL l'1'at~·.i;. __ ,r żc-,;:.darfil.J l<:::ż<l S<}bi.; 
lepiej pta-::ć -- j.::śli \\'SZ}1sfaici1 pieniędzy 
nic zabiQrą. Pr7ec parn dniami przybyły 
tu dezerter. żyd 'CiiD"'.Via·dał. że uciekłszy 
3u;~ z putl u: oddał siG w opiekę żandrnrmo
wi rosyjskicmt. który g·o nkrywał przez 
dwa1 dni, 8 potem tdal\\ H mu przejście do 
Oa!icyi. Za te,; przystu~G dawał żandarmn
\Vi 15 rnbli, lecz ten od,'.;brał mu wszystko, 
co miał, t. i. 62 ruble. Dezerter prosit żan
darma, aby nm zQstawU choć 3 ruble na 
chleb; miaI otrzyma . .; krótką IQdpo,wiC'dź: 
,,Paszoł \\'On?" 

Wiadomości ze świat a. 
z Rosyi. ,.Koln. Ztg." dm1osi z Pe

tersburga., że, ja1kkol\\ iek Ziaz.d: przc.<lsta
widell ziemstw miał zupc~nie prywatny 
,charakter, tD przecież p.oruszan:o n°:- ni~ 
spra,\VY' poJHyki we\\ nętrznej 111ez~1erneJ 
wagi i pow•zięto u:ch\Yały, które, by~ mo~ 
że że na razie poz.ostaną bez praktycz
n;ch następstw, bądź 1co bą:dź precież mają 
niesłychane znaiczenie cli3'. polityki pafist
wmvej wewnętrznej. Wychodząca. w P > 
tersbur1gn pisma1 pra\vnicze .Poświęca;:·ą po-
f,OJżeniu '\Vewnętrz111emu ustaw'icznie nie-

Z\\"ykfe ważne artyku~y. . 
Pewien cztonck ziemstw w gazecie 

Prawo" poleca iak,o jedyny środek po
~rawieni~ stosunków l'Osyjskkh caiłko:\viie 
i 'rychłe \'\nprowadzenie \\I Rosyi k•on&tY
tu1Cyi. W iem samem piśmie znany pr:aiw
rlik.; rosyrski ks. Trnbeoki ogtosił artyku,t, 
\V którym pisze, że nastał a chwila, kiedy to 
en-go dawniej żądano w imię idealnego 
prawa r id1elanej wo)ności ' obecnie sta,je 
się pożądanem, a nawet ·k<rnrecznem dla 
Rosyi w imię bezpośred'nich dotykalnych 
interesów, celem utrzymaniai porządku i 
bezpiecze(1stwa publicznego. 

Rząd musi się sam na to zgodtzić, aby 
zabezpieczyć woln<ość osobistą jednostek, 
aby umożlh:vić ja!k największy rozwój sit 
catego społeczefrshva, aby oi.gr.a·niczyć sa
mmvolę biurnkrncyi, aiby wtprowadzić fa
ktyczną Qd'powiedzialność kierutlącyich o
sób stojących na czele rządu' wylmn:a:w1cze
g•o. Car i ojczyzna żądają tych zmian dla 
dobra Rosyi. 

Z Austryi. Na skutek zapr-0szenia rzą
du austryackiego i m. Wiednia, naJhli'ższy 
mi.ędzynarodowy kongres dla ubezpiecze
nia rnbotników o-Obędzie się w Wiedniu od 
17 do 25 września 1905. Prezesem k-0mi
tetu organizacy~nego, który si~ wczoraj 
ukcmstytul()1wa1t wybrania prezesa wiedef1-
skiej Iziby handlow1ei p. l(inka. 

Z różnych stron. 
Bochum. Arcsztowa11oQ tu fal1szerzy 

pieniędzy. 
Altcnesscn. Zarząd qGcwerkfereinu" 

uchw·alit, aby dniai 19 lutego 1905 r. ·odb_Yto 
się w Wainnc nadz~ y...:za}ne ~amknrętc 
\Valne zebranie w edu -0horn pierwszego 
prze\\'Odniczącego. 

w Dortmundzie osicdlil siG 85 lekarz 
dr. Segnif'z. 

Dorstfeld. Pociąg najecha1t na wóz fir-
my Obrenstein. i Koppel. W-0inica1 odtn·osl 
śmiertelne rany. 

Dortu1un . Przy budowie no :\·ego 
domu za ?:1la ię ziemia i zasypafa 4 nu
larz liikLurand -zabity. 

Bocholt. 'a <li\ 1orc.u tut jszym dostał 
się pomocnik p:od ~oła 'agonu, które mu 
.glmvę m..:ięly. 

Voeldingen p. ~aa1 riickcn. \V kopal
ni ,,l(łarenthal'' nastqpil wybuch gaZÓ\'\". 9 
górników odniosło śmiertelne rnny. Aby 
pożar ugasić kopalnię zatopiono. Szkody 
są ollbrzyrnie. 

Herne. Do miasta łi rnc zamierzają 
przyłączy~ gminy Horsthausrn i I3aukau. 

i(olonia. Razem z ks. kardynałem 
Fischerem pojechali do I~zymu księża 
}łeyners. Borne\.vasscr i Euskin.:hem. 

Hoisterhausien. Księża proboszcwwic 
Schiitten i Kiggen wyjechali do Rzymu. 

Berlin. Proku'ratorya bcrlif1ska skc.:n
fiskowala wydaną \V ostatnich dniach w 
Londynie powic.ś6 p. t.: ,,Życic pry\\ atne 
Wilhelma II i jeg·o małżonki. Tajemnica 
dworu berli!Jskiegn". Aut{)rem ksi~ż.ki 
Jest Henry W. Fischer; ma ona być osnu
ta na zapiskach i pami~tn:kach pewnej da
my dwo:·n c'es:nz10'>\ ej niemiei..:kiej, która 
SPGdził.:u dziewięć lat na cb. orze berli11-
skirn. J użz przec1n:o\Y'Y \\ yuika, jak tc
le~rafuj4 z Londynu do pism nie1nie"'kich, 
że aut.ni- nic ma zbyt wielkich sympatyi 
dla boktcrów S\\C'j P:J·\'> icści, aC'zkoh ick 
usilnie zacho\i ać poz.ary bczstro1moś--i. 
Trcści<1 jest życic. cesarza Wilhelma 11, za
ró\\"I\{) p1·yw2tn2 jak pnblic7!lc, h.:go sto
St'llCk do innych \•:J.adz.cÓ'\'.' i do mini 
str(rw. 

nudzą siG z rekiem każdym eooraz iy
wicj potrzeba oświaty w lu1dzie polskim, 
odz.y;\V3l się głośno w: wołaniu i bibliioteki 
i książki. Z wszystkich dzielnic n~szycl1 
pod zaborem prnskim, z \Yszys'd..;.ich nie
omal rnieJsc.~w'G~:i, w których polacy 
przebywają, dochod'zą nas te glosy 1natar
czywiei, gorąccu prośby o stra\"\ ę ducho
w~. W miarę też ~'wych środków stara sili 
Towarzystv.'>O 11asze żądamie to 11\Y'zglę
dnić, - i z po<lwójnem~ sil'ami pracuje 
na<l stworzeniem nowych źródeł iOŚ\\ ia
ty, nad rozszerzeniem inż istniejących i 
nad oży.wieni·em tych czytelni, które zani
kły. Ale środki nasze nic wystarczają ani 
w mniejszej części na pokrycie: zapotrze
bowania duchowego na.szej ludności. a co 
g·orsza księgetrnie odmawiają nam kredytu 
przy nabywaniu nowych książek 

W tem smutnem polożeniu, które mo
że jak na'}ujemniej old.:d!ziafać na chęć cz,y
tania' \V ludizie naszym i m i zaufanie do 
\Vł.asnych sił społeczeń~twa, ud1ajemy się 
doi ofiainności publiczne1j naiszych obywa
teli. prosząc ich, aby z. -0kazyi polowa6 
pamiętalii o Towarzystwie naszern. 

Ch-cemy skorzystać z znaneg-0 objawu, 
iż trofoa myśliwskfo' każd'ego w dlobry 
Wprawiają hmnior, uspasabiając U{) szczo
d'robliwl(}ści, i uż.yw,amy wszystkich, aby 
przy każ-dej biesiadzie, urządzonej po po
lo.waniu, zbierano' po IO fenygów od sztu
ki, a: skla<lkę ogólną nadesłano db redalk
cyi naszych ga1zet celem pubFika'Cyi, przy
pomnienia spra\VY i zachęcenia dalszego. 

Ufamy mocno, iż >0bywatellstwo na.'Sze 
>Odpowie należycie na gwałtowny głód du
cha1 polskiego ludu i nie tylko z polowall, 
ale z każdej biesiady towa1rzyskiej sko
rzysta, by uzupełniać stale niknące fun
dusze To'Warzystwa Czytelni Ludowych. 

Poznań, dnia 11 list-0pada 1904. 
Zarząd Towarzystwa Czytelni Ludowych. 
Ks. Zdizislaw Cza,rtoryski, prezes; ks Zim
mennann, wiceprezes; dr. W. Lebi1iski, 
sekretarz; dr. Jerzykowski, bibJi:otekarz; 
<lr. I(a_.puściński, skarbnik; Bernard Chrza
nowski· dr. W. Celichowski, synd'yk; zast. 
sekreta;·za; dr. Dembiński; ks. K.0ścielski; 

Karól Sczaniecki, delegat jeneralny. 

Ostatnie wiadomości. 
Berlin. Serbsko-niemiecki traktat han

dlowy został w wtorek podpisany. 
R z y m. Papież podpisał już dekret 

mianujący nowych biskupów francuskich. 
pa r y ż. „New Jorlc Herald" donosi, 

sz.ach perski jest zaniepokojony bezustan
nemi ekspedycyami handlowemi Anglii i 
zamierza wysłać osobne poselstwo w tej 
sprawie do Petersburga • 

Kalendarz. 
Czwart.ek, 1 grn<lni1i. Eligiusz:.i., (Sa.mosław). 

I'i;\tek, 2 grndni:i. Blht\ilny męrze micy, (',Yi
tolJ). 

.S ł o 6 c e ; wschodd, zaehodzt, 
Jutro. g. 7 m. 50 g. 8. m. 43 
Poj wze. g. 7 m: 51 g. 3. m. 47 

S t a n p o g o d y ; We to rek cały cmeil 
pochmurno. We środę tilie. . 

Te r m om e t r w1kazyw&ł wczorAJ 12 w 
połminie 4 Btopn'e R. wyiej zara. 

Wesoły kącik. 
Sprytny. 

Malec ( \~ .apt ce): Proszę za dzi ~jęć 
fonygów tranu. ale · knajmniej. - A "'ze
mu to tak? - Bo <> db mnie. 

t tabożeńslwo polskie. 
Hochlarmark-Stuckenbusch. 

Nabożci'1stwo pol kic z kazaniem od
b~dzic się; \\" nioozielct <lnia 4 gru<lnia o 
godz. 02 po po!. SposQlYność do spowie
dzi \'\1 ojczy tym języku jc~t w obotG 3 I 
w niedzielę rano. 

Spóźnione. 
Koło śp!ewu „Chopin" w Bochum

Wicmelhausen 
donosi szan. czfonkorn, iż dnia 27 b. t • 

zmarł cz!o'!1ck nasz 
śp. JÓZEf PIOTROWSKI. 

P01grzeb odbędzie s:ę w i:'.Z\'..arwk dnia 
1 gn1d11ia z d·om11 żałoby Wiemelhauer ~·tr. 
51. O liczny HdziaJ \\ 1mgru.bie Pf{bi 

Z ar z ą d. 

Towarz. św. Wojc'ccha w Hcchlarmaria: 
donosi S\\ ~ m członkom, iż \\ ni.:dzicl~ 
dnia 4 grnunia przystcpujv towarzystwo do 
\\"Spólnej l(()lm111ii Ś\Y. na rannej Mszy św. 
o gGdz. 70. Sposo1bn·oś6 do spowiedzi w 
ojczystym języku iest w s·ohotc po poi. i 
'\\ nicdzicl'c rarno. Uprasza się wszystkich 
ZczJonków, aby jak jeden mąi do: Sakra-
mentów św. przystąpili. Zarząd. 

Uwaga: Prsicdzt:nie zarzcidn będzit.: 
zaraz. PO' polskim Hahoże11stwie, około 
go<lz.3 po wL O k,ompletny udział człon-
ków zarząd11 pi10si Przewodniczący. 

Misya dla Polaków w Diissel 
p. Elberf eldem 

odbędzie się od 4 aż do 9 grudnia. Dzien
nie wyg'łoszoine będzie 1 kazanie i tD na 
wieczór Cl god1z. 6. Przed kazanicrm będzie 
-Odmawiany R_óżaniec Ś\.V. a 1"'0 kazaniu 
śpiewa się „Swięty Boże" i uaistępnie u
d.ziela się blogostawie11shva. Więc pro
szę czfonków1 Tow. św. Wouciecha ,,. Oiis
se1 o jak najliiczniejsze ·iigromad'zenie i za
rnzem dlonosimy też tym Polakom, którzy 
zamieszkują \'\ Dornap, łialmenfurt, 
Scihlupkmt, łiofeirmilhle i Elberfeld. O 
jak najliczniefsze przybycie prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
padiaie swym szan. czt0nikQm do \\ iado
mości, iż w niedziel~ dnia 4 grud:nia przy
stępuje towarzystwo, w'spólnie do Komunii 
św. na1 rnnnei Mszy św. o g,od'z. 60. $po
oobnQŚĆ do spowiedzi w sobotę ·po pc:Ju
dniu i w niedzielę rano. O sta\\-·ienic ię 
w1szystkich cztoników w czapkach i 0Z11a-

kruch towarzyski.eh uprasza Zarząd. 

Towarz. św. Jerzego w Alstachn 
dm1osi szan. czl,onk-0111, Rodakom i Roda
c·zkom z Alstaicfcn. ii w niedzielę dnia 4 
gru<l~1ia1 przystępujemy W'Spólnic do Ko
munii św. o godzinie . .0 8. Chorążych i 
asysLcntÓ\\~ uprasza się pół go·d'ziny pn~
dzej przybyć. O liczny przystęp do Stołu 
Pa{1skiego1 uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Mich ła w Bruchu. 
Zwyczajne zgromadzenie odbędzie sie 

\\ niedzielę dlnia 4 b. m. o godz. Il 0 przed 
poL O licziny udzia.I \\ zebraniu prosi 

Z ar z ą d. 

Wiec w Wanne. 
Wiec „Zjednoczenia" odh<;d:zie się w 

nic.dzielę dnia 4 grudnia o godzinie 5 na 
sali p. Unterschcmanna. Na porządku 
d'ziennym sprawy •:Ziednoczenia" i spra
wy rohncze. Liczny udział Rodakó\\ \\ 
wiecu po.żądany. 

„Zjednoczeni~ zawodowe polskie". 

Wielki wiec 
w Gelsenkirchen. 

odbQdzie si~ dnia 8 grud'nia Q gDdz .. 3 po 
południu w sali p. Baumeistra (Hotel Ger
mania), ul. Alvinstr. (dawniej łiermannstr.) 
O liczny udział R.odakó\Y i Rc<laczek z 
Ge! enkirchen, łiiil1en. Bufmkc. lh ·ken
dorf, Schalke, R.otthaus~ll i cniej bliższej 
i dalszej okolicy uprasza s:ę. 

Program Z{)Stan:e kszczc 0glc.~zonr. 



Towarz. g!mn. ~.Sol ół': w l(atcrnbergu 
donosi S\\ )~m czl-Onkom. iż dnia 4 grudnia 
o godz. 2 po południu odbędzie si~ walna 
zebranie, na którem będzie Qbór nov;e-go 
earządu. Goście i czfonkowie mile wi-
dziaui. Czołem! Wydział. 

Baczność Rodacy z param Dłużyńskiej ! 
Uwiadamiam was szan. współpara

fian, iż składki na „Drogę krzyżową" mo
gą być dalej zbi.erane. gdyż ksiądz pro
tJoszcz. leraz na to się g:odzi, tylko pod tym 
varunkicm, że będą zawiesznnc \V k>Qściele 

fiarbielit1skim i btdą takie, JakŁe 'ks. prob. 
sam wybierze. Później, gdy to nastąpi, 
ł>ędzie nam przysłany cennik, abyśmy 
·w·ledzlcli, jak obrazy wyglądać i ile ko
i;zto ~:ać będą. 

Prnszę za:tem bska:wych ofiaro-daw„ 
·CÓ'\\'' i npoważni-0nych do przyjmovrnnia 
sklad'ek, alby się ze-chcieli wziąć do dzie
fa. byśmy powetowali ową ·Z'\vłok~, którą
smy do te.go czasu mieli. 

Ml imieniu kQmitetl1 
Benoa Kasperski. 

m~~tttł!i!fHlOlHt{~m'ri~~~ 
Towarz. Serca Jezusowego w Brambauer. 

1W dlniu goonych Imienin dnia 3 gru
dnia zasyłam serd.Cczne życzeniai naszemu 
przewo<lniczącemu 
p. FRANCISZKOWI SZYBOWICZOWI. 

Dzisiaj '"' no-cy -0 pólnocy przyszedl 
ldo.ś i' obn<lzil nas. W te'm zably:sfo. i 'Za
grzmiafo, a nam się te>ż przypomniało, że 
to jest zmvk z. nieba. że Ci sza:n. prezesie 
·po\vinszmva•ć trze!OO: Wi~c w Twoje .pro~ 
1gi .\.vstępiuliemy, zdlrowia, szczęścia Ci żY
·czymy. Życia sto lat długiego i błogios?a
·Wieństwai Boiżego. La.iski z nieba i dużo 
chl'eba. Będę Boga; proisil, ile starczy sil, 
.a:byś nam drogi; pre:zesie c:Llugo żyt. Abyś 
()Siad~ nia1 niebios tronie, przy1 T\V~oim świę
tym Patronie. Życzę, aby zai przyczyną 
Twoje.go Patmna, kochała· Cię twoja: żona. 
C7.y to na ziemi, czy to w 111iebie, niech 
wiecznie będzie kiolio Ciebie. 

K.W. 
czlorrek To'>'". Serca Jez. w Bramb~uer. 

~~mtttow~•~o~ 
gooooooooooooooocoooooooooooog 

I ,p,owad~~m ~~[.~ =~a~0!?~. na u-1 
I brania, spodnie i paletoty i wykonywam 8 

\vszystko O 

o pódług miary. g 
.g Za dobre leżenie i robotę gwarantuję. 8 
O Cany bardzo umiarkowane. Rodacy, którzy-I .3 by chcieli mieć ubranie, niech napiszą, kar-
o t~? a chętnie przybędę wziqć miarę. 
o . 
g Apolinary W ojczyński, 
8 Gelsenliirche11, ul. Karlstr. ;'lj 
~ w pobliło ul. IUrcłasfr• 
1ooooooooooooooooooooooooco 

Baczność!! 
..: Kto ma nsjazykowniejszy krój ? M 

~ o 
~ g 
>d o 
o ~ 

Il Jan i Fr. Błoch, 
Essen, Thurmstr. nr. 14 

-P estbestellungs-F ormular. 
Jch bestelle hi·ennit bei dem I(alserli

chen Postamt ein Exemplar der ZeLtwng 

-t' Wiarus Polski" aus Bochum (ZeituI11gs

JJreisliste 128) ftir den Monat Dezember 

1904 und zahfe an Ahonncmcnt und! Bestell

gełd 0,64 Mk. 

Obige 0,64 M'k. erhalten zu haben be

scheinigt. 

. . . • . . . , d. . . . • 1904. 

Kaiserl. Postamt • • • •. • 

A 4E·M» 

3aezuość ! lłącz n§ć ! 
Dobrze id~cy 111.ndel towurów ,r,r:al-

nycli. (micsięozny obrót liSOł mk., aO proc. 
z:i.robku) jest z powdlu objecia. restauracyi, 
po niemiecku mówiącym młodym ludziom do 
oditąpieuia. \Ypłaty potrzeba 1500 m. Na
bywca b~dzie miał sposobność przedtem BiQ 
w1)racować w 1>r0sperowa.niu interesu $ię 

przekonać. Zgłoszenia uprasu eię nadsyłać 
do ek<1ped. "\Via.rusa Polskiego'; w Bochum 
pod lit 100 A. 

OPŁATKI! 

T<>warzystwom polskim Qraz Szan. 
RQ<lak<Jm polecam na gwiazdkę oplartki. 
Oplatki te są mego \\ yrobu a nie fabrycz
ne ani lakierowane, jak to polecają rć·żni 
ageuci. Za 100 sztuk 3 marki. O liczne i 
rychłe zamówienia uprasza stary dostawca 

Hipolit Sibilski 
w Bochum, Klosterstr. 2, przy przyst::i.nku 

kołeiki Kortlander. 

~~~~-~--~ 
Szanownym Ilodakom z Bott- ~ 

rop·1 i okolicy polecam u.prv.ej- e 
rnie mój bogato zaopatrzony 1· 

in teges 
kra~iecki- · 

·wykonuję ubrania podług mia-' e 
:·y, .pod gvrnrancyą za dobre le- ~ 

Gł zeme. @i 
m Fr. Tatarc

1 
k~yk, ~ 

@I krawiec po s i, 
0 

i$ 
łl Bottrop, Prosperstr. nr. 08. ·~~ 

ł1Hł'8~fł\G98-8M 

Kto pisz~ do biura 

,iZjcdnoczenia zawodowego 
ski ego" 

pol-

czy to w· sprawie wieców. czy w sprawie 

obrolly prawnej, czyteż w jakicjbądź innej 

sprawie, winien zawsze podać swój d·okła

dny adres. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie.". 

GCOOOoecc~ccoo~~OOCCCtCCQCOOO 

g Podarki g „iażdkowel § 
() bęi~ Jatoa tanio sprzedawał. Ma.m n'\ skła.- O 
O dzie wielki wybór chust do okrywania, 8 g chusty na głowę, chu'lty podługowate i .ied- o 
o wabne sz:•lo dla niewiMt, fłl'tuchy mieni&ee, O 
a wszystko w wielkim wyborze !l bardzo tanio. g 
8 l 'gnfus-y Jatmkłnv~kł,, ~Vannc, o 
O Apotbekerstr. nr. G..t, olloK kosciOla. kato- g g lickicgo. a 
ooooooooo.ooeoL~XłfMX>OOOO~O'!łOOO 

---~ Pomieszkauie 

Dom 
S piętrowy 

nowo wybudowany i 

hq11del titnrarów 
kolonialayd~ 
w .BJsmq-elf 1 

oprócii; tego skład z 
handlem perek Btaro 
zaprowadwne, (do tego 
koń i wóz do rozwoże
nia), z dobrymi odbior
cami od 1 kwietnia albo 
prędzej }I onyatnie do 
na.bycia. 'Vpłaty potrze
ba 4 -5000 marek. Zg,ło
szenia do ,., Wiarusa Pol
skiego" w Bochum. 

tu a 

w Rornthansen, u
lica Roonstr. nr. 4 na 
dole jest od 1 stycznia 
do \\:ynajęcia. 

Olej siemienny 
l'owidła tureckie i mak 
już teraz można n mnie 
11aby~. 

Ceny tanie. 
lg . .Janłaowt11.&.i. 

Vi7 am1e,Apothekeutr.6a 

Dom murowany 
z to.kimż„ C'hlewem i 
stodołą (resztę z par
cela.cyi) wraz z 4 mor
gami o~rodów w Lusz
kowie pod Jerką, gdzie 
będzie kopalnia w~ glo., 
sprzedam za 4200 mr., 
przy zaliczc~ 2000 rur. 

dim 

~~ • Cotylko wyszły [QJ[QJ~ 

P. Łopińs!,i. 
Kosten (Posen) 

Biuro obrony praw n ej 
znajduje się w Bochum przy ulicy \' 
mestr. 16 i otwarte jest we wszystkie 
powszednie {)d: godz. 8 rano do 12 Po 
ludniu i od godziny 3 dQ godz. 7 {}O POI. 

„Zjednoczenie zawodow>e polskie'· 

gooooocooooo<woo omscoco~ 

g BANK LUDOWY 
8 

I g 
8 o o 

w Bu~n 
Eing. Gen. mit unlJ. Haftpflicht 

vr.zyjmnjc oszczędności i phtci po 
~ ma1·ki ocl ~ta rocznie. 

\Vszclkie przesyłki picniążn 
p.rnsimy adresować: 

Bamk '1-'ud~lvy 'lY Bul n 
E. G. m, u. H. 

~ DUK, Prov. Poscn. 

Scocoooooooooc coooooococooQ 
Podpisana Spółka ma na sprze 

poc1 korzystnemi warunlrnmi nastqpaj 
posiadłości: " 

1) Dom mieszkalny. ch]ewi li 
doła pr:r.ytcm 1 morga ogrodu na pr7 ć 
mic: ciu pod Pnr.emcntem za cenę ~UOO 

2) Posiadłość \V Sąc,11,kowie zn 
dowanic i 4 morgi .ziemi i łąki 7. tor: 
za cenę 4800 marek. 

3) Posiadłość w N owym Wi 
miu, zabudo\vanie i ti mórg bar<lzo 
brej ziemi, ~a cenę 7 500 marek. 

4) Posiadłość w Kaszczor.zc, _ 
budowanie i przeszło 11 morgi zi . 
~wierć morgi drzewa, za cenę 3GOO <>. 

fi) Pełt.iadło§ć w Drużynie, 7. .i 
dowanj~ z 2 morgami <:'grodu, :t 

3600 marek. el 

Bank parćelacyjny 
Eing. Genossenschaft m. unb. Haftp~ P 

• p. t )Cl w P rzemenc1e - nmcn . B 

książki do nabożeństwa: 
...-----.. 
1m1 

DO BOGA. Mały zgrabny format dla dzi691. 

POBOŻNE ł\100ŁY. Mały zgrabny formał 
Kalendarze polskie 

~ --lm 
m V. 

I fm1 iJ 

dla młodzieży. 

MÓDLMY SIĘ. Średni format. 

BOŻE BĄD~ r11Jt0ŚCIW. Powszechnie 
ceniona książka ula dorosłych, w zgrab
nym formncie. 

BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW. (Drukowau 
wielkiemi, tlu~/erni literami.) 

ŚPiEWNIK KOSCIELNY pod tytułem: 
~li!>le)~· ~@jjwt~e~ u. 1tm~ UJ'• 
W~D.~~ib. ptę,~Id. k:~l:i@i@lDyGlł., 
zest.awa do poboznego uzytku w kościell 
i w domu X. P. Odrowski, pleban w Na. 
wrze, z dodaniem treścłwei książki 
do nnbożeńst~'>' a. - Dogodny forma&. 

ła i rrustowna oprawa. Stron 368. 
9--~ • ; ~ w ksi~żkl zaopatnoaa Sł w aprobatg Przegw1at11'-' 
Wlaul ·„. "n!\i i staranmo wykonane w gustownych oprawacl 

Odsprzeua.j~nym rozsełam na żądanie mój cennik. 
S. Suszczyński, Toruń (Thorn)~• 

Drukarllia nakładowa. introligat. i hurtowny skład pap1trr. 

Wszystkie powytej wymienione ksiązki 

w Księgarni wii~UsaabP~iskiego Bochum, 
lłlaltheser§tr. 17 . 

G'\l ;aidłiAi i Gwia~iłor. 
Zbiór dramacików, komedyjek, dyalogów i w,idow'sk szopkowych 
na gwi:lzdkę i kolędę, ułożył i zebrał J. Chociszewski. Cena 

80 fen porto 10 fen. 
\1 i.rilJn •••-Że&~• N•uod.zf>n.hl 

komedyjka d·la dzieci uł · żnna przez J. Chociszewskiego. Cena 
40 fen porto 5 fen. 

Poleca. ·r1y na tero mie,iscu wickszy zbiór łatwych dramaci
ków. krotochwil, frasv.ek sceoiczuycb, ffi(•nol'gów, dya.1ogów i 
wienzy, s•osownych n a. p r z od f:I ta wie n i a dom owe pod 
tytułem ,,SCENA LUDOWA'', wydana przez J. Chociszewekie
go. Oena 1 GO n„, w opr. 2 mr. porto 10 fen wi~cej. 

o :r.amówlenia vroai 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
Adres: Wiarus Polski - Bo8hum • 

··~ i<ci~JCPf' 

na rok 1905. 
Skarb domowy 1,00 mr. 

Porto 20 fen. osobno. 

Kalendarz Maryańskl 60 f. 
Kalendarz„śwlątaRodzina'J 50 f .. \ 
IL1lendarz „Katolika'' 50 f. 
Kalendarz Katolicki 25 f. 

Na porto trzeba do każdego kalendarza 
IO fen. dołączyć. 

O łaskawe zamówienia prosi 

Księgarnia Wiarusa Polskiego, Bochum. 
Adres: 



11r. 277. Bochum, piąte 2-go grudnia 19łl4. Boll 

zienne płsmo kdowe dla Polak6w· na obczyźnte, poświęcone ogwiacie oraz sprawom narodo ym, politycznym i zarobkow„ a 

chodi:i codzi1nnl1 1 W'YJ-tkisM dwi po&wi-tennyd1. 
ne tdplata kwartalna n~ ooczcit- 1 a li!'ltowych w~·nosl 

11r 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. ~2 fen. 
~rll! Polski" zaoisanJP test w cenniku riccztc-"V..·-vm 

W imię Boże za Wiarę I Ojczyznę l 
Za in~ta ;y r.la~i t.i n un netJ'toWY 15 fe1 .• ~ .,. 
cdc~zenii zimie!Szczont tw·•rl ln!eratar i 4U łea. ł ... 
często ogłasza. o~rzyma rabat. - List.r do ,.\n ... ~„· 
Polskiei;i;o„ nałety frankcwać i podać w n'ch c"t.·'• 

~od znakiem „t. polni!ch'• or. 128. · ny 2dre! piszącei'.O. Rękon!sów si1.1 nie 1 ') rr• ~ -

~ Redakcya, Drukarnia i Ksi~gamia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheser„trasse nr. l'i. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. ~ 

z. Rodzice polscy I Uczcie dzieci 1we 
UJ wić, czytać i pisać po polsku! Nie Jest 

. klem, kto potomstwu swemu zniem
:„t ć się pcnwołi I 
001-~~~~~~!!!!!!!!I~~~~!!! 

zn' 

or! z wypadków 'dnia. 
~·i z parlamentu niemieckjego. 
o Na środowem pasied'zeniu parlamentu 

ono o· rezolucyach \Vi sprnwie nieuczci
c,. konkuren'Cyi. W tokU' rozpra:"v u'znalo 
~ 0 polskie, że k·oniecznem jest, aby ta

jcden z, jego czf{)nk6w; gfos zahra.L Za
z 

1
ia tego p-0djął się na'. życzenie 'k()legów 
el Jani Bre.jski. który: tak ostro \vystąpil 
cciW !J.ojkOtO\-Yi rząd:nwemu) komi1syi 
iJizacyjnei itd'., że ma1rszatek kilka razy 

p~: przeryv;al. .l\'lówca poruszyl między 
cmi także znaną spra\vę sali na zebrania 
Bruchu i sprawę wydalenia z p.rncy 
nków „Bazaru" w Ueckendorfie. 

owładne· postępowanie policyi nlezua-
i przeJ)isóv,r państwowych nie ustaje. 

Dtpesrnją nam: 
,,Złokomorów. (Senitenherg) • Wiec 
dnoczenia zawodowego połski'ego" w 
hUtte został z powodu obrad w języku 

• kim przez poiicyę zakazany". 
Jest to d'opral\vdy rzeczą nicsłychainą, 
władza p.oJicyj.na nie Zllt(IJ aibsolutnic 

• ·p1so\1., pal}st\\0'\'·ycłi. Srnumc Ś\\ia
rn dla ministra: policyi i calego icnrn 

• egającego oddzialui. 
Berlil1ski kamergerycht \"\' roku ubie-

1 1 znióst coś 65 przepisów policyjnych 
ciwnych: usta•\\nomJ pa!lstwi0wy1n. Spra 
lę \vinni posłowie nasi poru·szrć a 
ą nie'\Yątpli\vie poparcie, także nie-

:ch stronnict\v1 niemieckich. 
Urzędników nie. znaj~cych przepisów 
tW'O\\ych tyczących się ich w·y'Cl.ziatu 

ba natychmiast usu~1ą~ trzeba. 

• dydatem na J>Osła do parlamentu w 
Gkręgu rawickougostyńskim jest 

ks. Stycheł. 

Prowincymia.lny K-0mitet Wyb-Orczy 
V. K.s. Poznańskie ogłasza następującą 
wę: 

„Dniai 16. grudnia odbędą się \,V}"bory 
Petniaiące clio parlamentu1 niemQeckiego 
ręgu r2Jwick(}-gostyńskiego w miejsce 
hczawwegoi posła p. Józefa: Myciel

go, który z wzgl·ędÓ\\ zdr-o\\ ia mandat 
lski1 Zt·O'żyl. 

.Na mocy § 9. regula.minw \q11borczego 
• 1anował niżej podpisany Komitet wraz 

legatami okręgu r.av.1icfoo-!g-0styf1skiego 
• d:vi.datem poselskim do pa•rlamentu nie

•· kiego ks. prałata Stychia z Poznania. 
• Podając powyższa uichwalę dio \Via

ś~ i wyborcÓ\\1 okręgu ra\vicko-gv
skiego, w12ywamy wszystkich. żeby w 
WY:b-cr6\v' 16 grudnia; rb. mu powyż

o kandtydata gl-osy S\\'e oddali. 
Wla:dze zaś wyborcze w okręgu ra
~„~·ostyńskim prosimy usilnie. żeby 
esme agitacyą wyborczą i rozdziela
kartek wy1borczych s.ię zajęły". 

ektorowi ·~ zaktadów wodociągowych 
z Gelsenkirchen skazani. 

GiG'śn_Y prnces, który narobił tyle 
Wy 1 P0ch1Ionąl ·ogromne: sunny za-

czyt si-ę d>0ść spoko1nie. Za! faJ-szo:\va
a~tYiktl'iów SPGŻY\Vczych (WIO<l'ę UZ1!'la

\\'lęc za: artykuł spożywczy) skazano 
4' 1.era na.i 1200 m. grzywny, Pfudla1 i 

1dta 11a 150 rn .• Kiesen<l'ahlai za po
i na• 200 m. 
rr-o'kur~r wpierw skarżył o kk~o~ 
ne za:h~ist\vo, · skfadając na oskar.w-

nych wine za śmierć setek lud'zi na t~ius. 
Ponie·waż: ]ednakO'\\-oz niczego z absohm1ą 
pe\\ n ością dowieść nie byto można, a zda
nia rzeczoznawców byty sprzeczne, wiec 
prokura..t()r byI zniewokmy cofnąć s'ka1rgę 
o lekk<0myślne zabójshvo. W każdym ra
zie proces " przebiegu, S\.\ ym był nader 
pouczaiący, wykazal bowiem rozliczne 
nieti!omagania zaktadów \\'O<lcciągowych i 
przyczyni się nieza\\ odnie do naprawy od-
nośnych stósunkó\\·. · 

Międzynarodowy kongres maryański w 
Rzymie został1 w ~rodę otwarty. 

W obecności 11 kardynalów, cia!a dy
pl·omatycznego, licznych biskupÓ'X' i p>ra
fatów1 oraiz innych wybitnych osób ohrn
rzono urocz.yście w śrn<l'G przed poht<lniern 
kongres maryal1ski w koście.le Apostol
skim. Aktu dokonał kardynał VanutelE. 
Ojciec Ś\Y. przysłał bt·ogoslawie!'1stwo. 

T.elegra1ny. 
Tok i o. .Mową od tronu otworzy! 

cesarz japoński w środę uroczyście parla
ment. Mikado zaznaczył~ że Japonia gtoi 
w stosunkach przyjaznych do wszystkich 
państw nautralnych. Mowa od tronu za
powiada ustawę o pokryciu nadzwyczaj
nych wydatków wojennych. 

Rzym. l(ról otworzył parlament 
witany przez postów i ludność z wielkim 
zapałem. Podpada, że mowa od tronu o 
stósunh..ach do sprzymierzonej Austryi, któ
re się rozluźniły w ostatnim czasie, i o stó
sunkach do Watykanu nk nie wsp:omina. 

B e r I i n. W seimie pruskim .• toeiY'iY 
się wczoraj w dalszym ciągu obrady nad 
prołełctowanem upaństwowieniem zakła
dów tow. akc. ,,Hibernia" .. 

Ber I i n. „Nat. Ztg." pisze: ,,Po-Iska 
frakcya sejmowa postanowiła ze względu 
na wielką liczbę górników Polaków głoso
wać przeciw upaństwowieniu „Hibernii". 

Skąd Pelacy biorą pieniądze? 

Pytanie to' trapi głowy hakatystów, 
a ponie'\ aż oni pieniqdze na \Valkę z~ Pofa
'kami i na inne cele otrzymują z fuinduszÓ\\' 
pań'st\\ lO\\'j'ch, więc w gt{)wa:ch ich pomie
ścić się nie moż.~. że cztowiek przyz.w10ity 
i uczci\\ y pieniądze. pracą naby\Ya. 

Takie się wyksztakity j11ż pogląd13- u 
piolakożercó\, - , że myślą tylk'°' bezus.taniaie 
o tych ciemnych źródłach. z któ-ry.ch· oni 
czerpią fundusze i .. culagi". Dl'a teigo też 
\\ y1wod1ami ich zaJmo\\ ać siG nie warto, 
podajemy je tylko dla informacyi cz:rte.lni
ków naszych. 

P,o.d szumnym tytuiem „P.olsh Bank 
Rzeszy" zamieszczają ,,Danz. Neucstc
Na:chr." \\ numerze ;?75 na naczelnem miej
scu spra\\;ozd1anie Bankn Spólek Zarobko
wych\\ Po'.Znaniu za rnk przeszły. P<Jd'a
jąc sumę · wpla:c{)lnych osz.czędlności · nmsia ·ł 
- jak pisze .,Oaz. Odaliska" - głó-wny 
organ tutejszych hakatystów, którego na
czelny rndakvor jest zarazem sekreta·rzem 
,,Ostmarkenvereinu'\ d{)dać -0d siebie, ile 
oszczc<l,umych groszy polskich wychodź
cÓ'\\ , tkwi w tych 26 067 037 · markach! 
Trzeba ,zauważyć, że sumy te natychmiast 
na polsko-narndo"ve cele się znżytkutlą i że 
publiczne kasy oszczędności dalsze środlki 
pienięź.ne po \\ iększ.ej części niemieckiego 
.pochodzc.nia stawiają polskości do rnzpn
rzą<leenia. 

O.Obrem jest tei, :.:o hakatystyczne pi-
śmid'l-01 na końcu pisze, lecz prosimy się nic 
śmiać! Oto: Pomiędzy urzędn~kami Ban
ku z.nandują się: rdizenni- Polacy (Urp-0le11) 
nak Thiel, Boettchcr, Lampe. Iioffmann. 
Ale to właściwie wcale nie podpad1a, bo 

czcm by by!l Pola y w Prusach bez tych 
·niemieckich .. renegatów"? 

Co tu wi~cej pod1zi\\riać, gl11poię, czy 
niegodziwość? I takie rzeczy pisze siei w 
pa·ństwie, w którem racy „Urdeutsche" 
(rdzenni Niemcy) jak Podbielski„ Posa
dowsky, Wilmow'ski, Dziembowski i \\ielu 
innych trnchę wyższe tanowisko za~mują, 
jak te. które ·w· polskich bankach dzierżą 
pan-0\Yie T:hiel itd. Ale nawet tu w O<ra11-
sJ.rn mamy n. p. prezydenta reien.cyi Ja
wtzky'elg'o, a< '\V Bainku Rzeszy Pa1istwa 
nb. niemieckim) pana \Vittk.O\VSkiego, któ
rych pochoclze.nie też jakoś niemieckośd 
nic zdradza. A jak \\ yglądaią Praniemcy 
w Gdańskrn samym? Podlfug książki' ad!re
soweij to przynajmniej pohrn a. mie.śz!kai'1-
ców należy do zniemczonych Polak6w. 
Samo naz'\visko ,.Grahd··x"ski zachodzi 77 
razy. Takie same stosunki1 mamy rnż. w 
Tomniu, Bydgoszczy, Omcfaiądzn) I(r(>
lewcu itd. . 

Od'znacza1iąca1 się zawsze, .,sp-ccy.al'ną 
miłością" Polaków „Danz. Allg. Ztg." -;\,'Y
mienia kilka dóbr, które polskie ba11ki1 na 
Kaszubach nabyty i pomiędzy Polaków 
rnz;pa'fcel-0'\\ aty. Jest tego coś okoJ.o OOO 
mó!rg. Dodaje także. że i uzech Niemcóv,
kupilo parcele. 

Byd'gu'Ska .. O td'. R." P·Odawszy-t n 
naturalnie dfa każdego hakatysty oburza1ią
cy fakt, pYta-, co rnbi komisya ko!Oniza~Yi
na, że temu 'nie zapobieg1tC1~. Przy. tej sPo
s.oboności t\vierdlzi, że chlop1 polski ku'Puie 
ziemię „przy pomocy ogó1nie znanego, za
\\~sze gotowego f rrnduszrn polskiego". 

..l~heinisch Westfaiische Ztg.'' znowu 
straszy Niemców1 - Skarbem Narodi0wym· 
w1 Szwajcaryi. Pisze, że w Paryżu dnia· 8 
sierpniai r. b. określono ściślej zadamic 
Skarb111 i że przy tern. mieli udziat d'r Sa
dowski z Ameryki i dr. Tamo\vski z Prze
myśla. Dr. Sadowski przybył nawet z 
Paryża do Poz1naniai także w sierpniu. żeby 
pio~nać banki polskie. „Rh. W. Ztg.'' pi
sze, ·że dwie trzecie Ska1rbU' \\ Ph"'nęlo do 
1rnszych banków parcel'a.cyjnych. On wie 
więcej, co się " Poznaniu dzieje, od Pola
ków samych. 

W koiicu jak zv;ykle, dostaje zawrotu 
g.l\ow:y, trapi ją .,rcwolucyai pal· ka" i pi
sze, że: byt>0by dla niej przyszfo, ale rząd 
rosyjski po\votal \V Królestwie Polskiem 
mnóstwo ludzi· do \V'Ojska a Skarb narodlo
wy nie ma teraz kim re\\ olucyi .\·; Kró1e-
twie rozpoczynać. 

C-0 „Rh. Westf. Ztg.'' pisała, zamieści
ły także ró'\Y11:0cześnie inne pisma polako
żercze. 

tfaJkatyści, iak widzimy, {}brabi a5ą opi-
nię pu bliczlną ! 
""'™ I 

Z wojny rosyjsko1apońskiej. 
Do M.uikd ~nu przyby\vają codziennie 

nmJ..·e posiłki. Także ranni w poprzednich 
walkach powracahi tui · znowiii z Charbina. 
Przybyli Chióczycy ()}}OWia:daią że JaP-Oń
czycy \vymordowali catą lncful{)ś.ć pewnej 
w1elkid miejS00'\v1ości w pob1iżu1 Kuandian
sian, zarzucając mieszkafloom. że utrzy
mują stosunki z R.osyanami. Mia!o tam 
stradć życie przcszlo 200 Judlzi. 

Okoiiica na przcstr?,,emi 30 khn. Je~t zu
pe!nie \vyn~szczona. Rosyanie zabrali 
stąd1 wszystko, a więc ŻY'\\~ność i węgiel. 
Ludność ucieka do Iiaimintin. Wioski pra
wie znikają. Ro-syjscy spekulanci z.akla
<lają sklady z.ł.Xlża. Zewszą<li {)d;zywają się 
ska:rgi na vymus.zania, których <llopu-
szcza<lą. się Rosyarr1ie. · 

Zawsze jeszcze nadchodizą wiadlomo
ści o ostatnim szturmie na Port Artura 
prz.edsięwziQtym c.d· 24 do 27 listQpada. 

.W sobotQ po połud·niu rozpoczęli Ja-

po1.kzycy ogólny. sztunn nai wszystkie for
ty hvierdzy. Sztum1 ten przygotowano 
odpowicdniemi pracami inż.ynierskiemi· · 
wykopaniem rowmv1 ró\\·11-0legtych. 

W rezultacie J ap.011czycy zburzyli do
zczęt.nie i zajęli trzy wielkie forty, ale fort 
nngsuszan i Kikwanszan <Jparly siQ ata

kD"wi. 
Szft1m1 kosztował Japol1czykó\\' 7,000 

ludzi w rarrnych i zabitych. 
.. Daily Telegraph" donosi, że Japo1i

czycy utracili przy szturmie na fort Kik
w:ainszan w przeciągrn go<llziny 4000 lud.ZL 
J apollczycy obstają przy tern. że rn iC'rdza 
poddać się winna inie później jak za, 20 <l'ni. 

Jaka być powinna praca 
Kół polskich w Berlinie. 

„Dziennik Berlióski" otrz~,nal z kól 
poselskich następujące pismo: 

„Stamnvisko, jakie zająt .. Dziennik 
Berli11s.ki", że sprnwa publiczna idzie: po 
na1Cl1 względy paTtyjne, przyno'Si' za
szczyt .,Dziennik-O'\Vi Berli!1skiemu"; tak 
jaJSno i pięknie teg<J w tym przy.paid.ku 
uikt nie napisal. Tu Jeży pcxlstaiwa na~ 
szego p.orozu'mieniai; pracujmy wispó.finie 
.nad:' tern, aby usunąć balast z Kofa, a 
W'Pro\\'adlzić siły d!Oi akcyi ·parlamentar
ne.i zdblne bez w·zględu na stanowisko 
irakcyijne. Wtedy będziemy mieli zor
,ganizQwaną obronę w. Berlinf e. 

,,Musimy przcd-c\\SZ.ystkh:m \\Dl.\ 11-
dzić więcej lad'U i porządku w naszej 
kampanii poselskiej. K<>to milczy ni'~raz 
przy ważniejszeiJ kwestyi, gd'y dyskusya 
iest cieka'\Vą, a przem~wia: nie o<l'powic
d'.nio i w ch\vili niest.oso\vU1ej. Im wię
cej sil \\ Kole, tern więcej można będzict 
]Xlidzie.!liwszy pracę, uzyskać wystąpie
nia postó\v, zastósm.rnne d!o1 chwili, dlro
licz11ości, tematu. Kolo w pa1rlamencie 
okoHcznościow:o porusza sprawę polską, 
przy kaiżdej sposobności malą, dai'Wlkę. W 
ten sposób brak wrażenia: w izbie, m~a
no iVicie, gdy mówca przy spokojnym ty 
t1lle etatu „pm f.orce" chce mieć wielką 
.,1()wę polityc?tJ.ą. Kolo mus.i za to mieć. 
wój ,,wielki d'zief1 polski'' rarz. w rok. 

.. Tylko taka dyskusya spra'\\ i~ pewne 
·poruszenie umystów w kraliu, Berlinie 
l u zagirnnicy. Stworzenie takiej dysku
syi - to rzeczą; taktyki może trudnej -
ab możli:wei. To bym uważał za pier
\\ SZY obowiązek Kola. 

.,Dalej trzeba więcej spójni, bo inaczej 
obecnie wygląda obrnna Kotai na rodz~.i 
partyzantki, ()blicz()ne„j jedynie 1rn wy
borców ( ?), ale świadczą-ca o tem, iź 
mó.wca nie zglębił przedmiotu·, nie zna 
goi zupetnie i przemawia tylko dfa umie
szczenia kilku frazesów. Pokazać nale
ży Niemcom, iż nam nie obca praca u
mysłr01wa na: polu· prawodawstwa i sto
·~ unków socyafaych itp. Ale do tego p-0-

trzebn~ zbiormva· praca i życzli:\ re radY. 
k10'leżeńskie w1 Kole. zamiast osobi tych 
dlocinków". 

Za.mieści\\"SZY powyższe. pismo d:ooa
je „Dz, Beri." od siebie: 

„ W zasadzie tnożna się zgodzić na 
poVi Yższe zapatrywania. 

.. Patrząc z bliska: na <lziaJalność na 
szrh Kól tak w parlamencie jak seJmi~, 
])'Odpada nam przecfewszystkiem brnk pro
gramu i organizacyi w ich wystąpieniach 
na arenie parlam ntarnej. Kola: nasze tar
dZ'o rzadko zebr.me ~ tutaj w komplecie 
mianowicie par! ; 1L~łtarne choruje na chro. 
miczną nieobecn :.t:: swego prezesa. · 

,.1 ronnalnego podzialu pracy nie ma 
w naszych Kolaich prawie \.\"Ca.le i akcya 
ich zależy prawie zawSiZe od tempera
nentu poszczególnych pos.~ów, przypad~ 

;kiem zebranych w Berlinie . 



„Często cbecnvść trz~ch posłów1 de
cyduje o takiem lub o\\:iern stan-0\visku Ko
la w1 sprawach nader wrużnych, a zdarza 
ly się posiedzenia parla.mcmtu, na których 
był z cakg Kota z.aled· ric !eden poseł, 
który- więc nic miał mo.żnoś ·i poradzić się 
kolegów, jaki\.! \V danej ~pra vit? zająć ns
leiy stanowisko. 

,;To Sq stosunki zupeJnir nienormal
ne i te koniecznie jak najspicswic i \\ ininy 
być usunięte. 

.,Natomiast nie zgadzamy się na zda
nie szan. posła, że mo\vyr Posłów ·naszych 
nie powinny być oblicwne jedynie na.i wy
borcó-v.·. Oczywiście mo:wy polskie nic 
pawinny być tylko obliczone wylącznie na 
efekt, ga1d maią wywoly vać w ikraju, bo 
powinny bądź co bądź przekonywać przc
dewszystkiem parlamenty, pov:ofane da 
decydowania! o no\\ ych. prawą.eh, ale z 
d'mgiei strony w specyalnych naszych 
:varunkach takie przema\danie, jak to mó-
wią Niemcy, „zum Fenstcrhinaius", ma 

s",1Qje zna•czenie. To, cze:go1 nie można 
wyporwied.zieć w ścigaaiej przez pruskich 
prokuratorów prasie polskiej, winni pDd 
osłoną nictykaln•ości poselskiej \\")llPO·Wic
d·z:ieć nasi dziafaczc poselscy w parlamen
cie i \VI sejmie, aiby to prasa nasza potem 
!bezkarnie mogła powtarzać celem nakży
tego poinform1owamia ludności naszej. 

Poski1\vie socyalistyczni p10kaizali, 
jak ~~obada siowa na: trybunie parlamen
tarnej znakomitym jest środkiem agitacyJ-
1nym poza murami parl'amentu. 

Poslowie polscy d:Opraiw<ly nie po-,, al' 
winnu być układniejsi od posJów sncy. 1-

styicznych, ba po;!o.żenie ludlnośd polskiej 
w Prusach i Nie:rnczc.::h uest stokr-oć gor
szem od poł>0icnia niemicckiegDi prioiletary-
atu !" 

Dai te:~ro dnda)je „Gaz„ Tm.": 
My ~esteśmy zid'.a1J1ia 1 żje tern tak Z\\ a

ny dzieft polski byłby chy.ba pożąda1J.1y 
dl:ai taikiego posla, któryiby uwaiżał spra: 
v\'10'\nll!lie urzędu posta 1alw sp-01rt. Taki 
.siportowiec parlamentarny" niena1widzi 
~iągfej w.alki parlamentarnej, iho toi \vyma
gai stai ego, pQlbyt·u w· . Berli~ie,. chodzenia 
na posiedzenia pelne 11 'kom1syJne, czyty
wainiai licznych druków1 parlamentairnych, 
czekania. cierpliwie, żeby się dostaić do 
gtosu i t d. . . 

Daleik·o dla każdego postai wygodn1e1-
szy hy.tby taki „ctz.ień µols:ki". Ot, bierze 
się jakąś mniei lUlb więcej aktuatn~ .s.pra!W~, 
ubierai się ją, w fmmę interpelacy1 i sk~a~a 
do laski mairsza1~kowskiej. Za trzy dm. in

terpela:cya dJo·statle się na: porzą;de~ dzren
ny. Interve.lant pierwsz.y1 ot~z,!1111tue:. gJ:os, 
aby ją ruwza5adnll. Pi0item ~11~~strow1e, ~
z1brnjeni w stosy „berycht?w , oraz. mo
w.c-y~ stmnll.1ictw nam prze.cl\\T'Il'YC~ \\l'YStę
pują z, cięZkimi zarzutatlru ·przeciw Pola.
kom. Marszailek udziela przyi rozpraW1a1ch 
<> interpelacyach 1nasamprzódl gi-osu mów-

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryi RodziewiczówneJ. 

(Ciu dalszy.) . 
- I owszem. Dziad mi d~ruje n1~

grzeczną odpowiedź. Nk wiedlz1aterrn, do 
kogo m\Ówię. . , . 

_ Doprawdy! Ze znai.1om-0sc1ą wcale 
się nie spieszyleś. Czy mam ~bei~ną by
tność two-ią uwalia'Ć za wyp.etme.me we.-

z W'aill iai? . 
_ Tak; wcześniej być nie moglem. 

Ternz: stu'żę dzi<l!dlowi, jeśli jestem po1rzc~ 

bny. M. 
_ O us.fa.gi nigdy nie •p11oszę. 1a-

łem \v'ówcz·as. interes dt01 ciebie, spóź.ni-
łeś się! . 

- BardZlO mi- przykro; bylem zauęty. 
_ Wi·em, patrooow.aniel11J temu dizie

ck1ui 'Córce zbrodiniarza i nierząd'nicy. Na
sie~ie wiele obiecująced .rośmny. 

ttieron~m poczerwieniał, zagryzł wiar
gi, hamu5ąc gwałtowny wyb.u-eh. Stary 
śledził uważnie jeg;o rysy. . 

_ Ta fihmtro:pia nie dialeko cię zapro-
wa<lz.i. Dzi,ewczyna gdy dlorośnie, odda 
ci kamieniem za: chleb - mówił dalej' z 
wyraźną ·chęcią rozd!rnźnienia_ wnuka„ 

- Może być, 1ale to moJa: osobista 
rze.cz. To żaden interes. 

- Ach tak wiem że Jesteś tu za i,n-
' .' ·' -1/ ter esem i t0• nie .ose1bi.stym. Jest to uru-

gru nie~trzebna fil.ontropia,_ Może v.rstą~ 
pimy d-o· domu? 

- Jeżeli dziaid mówi. żcm sie spóźnil, 
to może odjadę zaraz. 

- Pójdiziesz ze mną, bfaw1ie ! a ooje
d1Z.iesz, gdy cię ·odprawię! - o:dparl sta
rzec, ml.aż\iiźąc ,g!(} s11oirzeniem. 

ccm strinnnictw nadsiLnicjszych. Kłed~ ci 
sk0i°L„z:1, n~stępu:Ie „._,„J;-0~'71- :e r::;zpr:., n~ 

czas nioozranicz.ony, tJ. na za"·sze. Wsku
tek .i.eKO po~towic pols,;y ni no.gą cd'po
wiedzie;; na uczynione Polakom bezpod
stawne z1rzt1ty. Gazety ni·emieckie po
\\ ~rznią te zarznty obszernie - ·ku po-

dcszt:: i wzmsto\\ i hakatyzmu i to się 
nazy\'. ~u zainterescwaniemi Niemców na
s?.emi sprawami. 

Ale „sporto vice parlamentarny", któ
ry uzas:i.dniar interpelacyę, wraca uszczę
śliwiony do: domu po wier1ce \.Ya\vrzyno
we, \.Yitc dla niego p.rz.ez zachwycone. cio
tki, po powinszowaniat hrecZ'ko~iejó\,. i po
lityków kawiarniainych, którzy czytali je
go znakomitą, bo -0d <l:łużs.z.ego czasu przy,
g.otowaną mo\Yę, ale nie mc~ją, podęcia, ja-
1kie ona.i wywo!ala odpo\\riedzi ze strony 
przeciwnej i ile wyprn\vadzih w Ś\Ytat 
nowyich przeciw społeczeflstwu nasz:em11 
oska1"'.Żeń, które posłowie polscy byli mm
szeni pozostawić bez odpowiedzi, a które 
ogól niemiecki \\'Skutek tego uznaje z.a 
pra:wdę niezbitą. 

Kto zna stosunki parlamcnta11ne. przyr
·zrna• nie.wątplhvie, że z \Viększym p-0żyt
ki•em poruszyć można sprawy polskie przy 
eta:cie, to tam poslnwie nasi na ·każdy za
rzut natychmiast o·d!J'O-\Yiedzie6 mog~. 
Przed odcięciem od gl•osn chroni ich brak 
k-0m1pletu, który każdy poseł, pokrz-y··w·
ctirn•ny \V swoich prawach,, zakwestyo'l'.l.10-
wać może. 

Ro•z:umie się, ż1e konieczną jest orga,
nizacya pracy parlamcntarne1j i jej padziaJ. 
Bez: organi.zacyi post.owie nic mogą się 
przyg.otować należycie, jak to czynią czJorn 
ko"'.vie stronn'.ctw1 niemieckich, w.c·zcśnie 
rozebrawszy między siebie referaty. Do
syć wspo.mnieć. że naiwet Behel zwykł 
występować na mów.nicę z pękiem1 1mta
tek. Boslorwie polscy tymczasem z.wylkle 
111ałeżycie przyg-otowa·ć się nie mogą, bo 
ni·eraz do ostatniej chwiU nie wied'Z,ą, czy 
im l(-0110 prz:emówić poizwoli. 

To zniechęca naj:gorliwszy;ch posló\V 
i niejed'en z. nich pytał, czyi \v1 takich wa
runkach .wo1góle wairto jeździć ·do Berl'ina, 
cz:y 1przed'e.wszystkiem g:odizi się QdJ w,y
borc6w wymaga'Ć IQifiar, laikie przy wybo
rach! częs.tokroć ponoszą, mianol\vicie w ()
kręgach nie.pewnych. 

Któż o<lpmvia<la1 wobec Spl(}leczer1-
stwa. za. takie niep·ożą<lane stosurllid? Po 
tJ.1olsze winni są tu wszyscy p-0sł10!\V'ie, bo 
·gd-yi,by chcda\ż ie.den z nich! z<lbbyt się na 
krtok stanow'czy, \vnetby. ·nastąpiła! zmia
·na. 

Czerwoni hakatJ ści rozbili wiec 
robotnikom polskim. 

W „Gazecie Toruflskiej" czytamy: 
Nai godz. 8 wieczorem przesz.tej nie-

Jak kula o pancerz, śl'iz.nąl się ro1zkaz 
i wziio!k -0 niefrasobl1wą natmę. ·ch'l'v'pca. 
Zaśrnłait się. 

- Ani pójdę z, musu, ani .będę czekał 
odprawy. Wo'1nym ptaik i ·pan. siebie, ai ci 
cOI mielV władzę nademną, d'awno pomarli. 
ld:ę za wamil iymczasem. 

P0Ukarp1 Bialliopi·otroiwicz. zatrzytrna1ł 
się, jak wryty, ciężka dto'fl sp·atd1ta na ramię 
mówiącego. 

- A ja ci mówię, że będziesz mnie 
śliepo slucha1 i roibil, w każę! Ja. d będę 
\Waid:zą, roz:u:miesz.? 

- Bardzo niedlostaitecznie. .Ejże, spró
bować można; ale nie waTto, będizie fiasko·! 

Stairzec zbył mikze.niem przechw3.l-
kę; szedJ ku domlnwi. 

- Ile masz lat? - zaigadnął po chwili. 
- Dwadzieścia. 
- StawaJeś db poborn? 
- W jesieni mnie to czeka, ale -0ds.lu-

żę. poi sknfrczeniu ·kursów, jeśli mnie w
petnie ·nie uwolnią. 

- K!agożby brali, geśli tacy' aak ty' 
sihni, nie pójdlą,? Nie mas.z .z.resztą żadne
go prnwa d'o ulg. Będiziesz. żnlnierzem, 
panie i111żynierze, toi cię nie minie! 

- Szie.ść miesięcy, to nie wieki! 
- Karabin n{)sić. to diostaiecznie. A 

potem, lat parę w rząd'awej sh1żbie, za: 
stypend'yum. 

- Dziad to taik dobrze zna, ja:kby sam 
p r z.c.c ho dzi I. 

- Ja wszystko; wiem. Mogę ci na 
palkach wyliczyć biedy, które cię\ 'CZt\· 
·kaią. 

- To mi ni>e nowina. Bied'ai hartuje 
czfowieka. 

- Różnie bywa. Mierna, przeptatana 
lżejszą oolą, oży,wiona nad·zieją i: miłością, 
pobudlza do \;Z:ynu. Są inne, które <iemu
rntlz11ją. Tc dbpiem przyj<lą na ciebie. 

dzieli, zapowiedziany byl \Yiec. ,1Ziedno-1 
1...z~r.:1•· na Mck em pod Tonmiem. Już 
przed: zagajeniem wieca1 y;riedziano po
"·szech nie, że s0cyaEś·.::i hca na nim '-•'Y
wc,bć burdę. Sami oni cpDwiadaii. że bę
dą się dcmagali, aby rozprawy toczy!y sic: 

w nasamprzód w języku niemieckim· a 
potem <l~·piero w pDlskirn. \V rzeczywi
stości chodziło socyalistom. ja1k się ni~ba
wem okazafo. tylko o to, żeb)~ wiec rozbić. 
- Udział vv·e \\iem był liczny. Sala Z:l

pełnila się po brzegi. 

Z3gail obra<ly z polecenia „Zjedruc
czenia zawodla :\'eg-0 polskiego" redaktor 
parn Dyonizy KIQwalski z Torunia. Prze
wGdnictwo objąf na żąda.n.ie \Yiecmvnikó\V 
z.a j·e<ln1omyślną zgodą poseI Jan Brej ski. 
Na zastępcę prze\v•Odiniczącego prne<lsta
wiłi wiccmvnicy pa·n SuleckieJgo, a z ką.
ta, gdzie ill'ż ckolo stołn1 reprezentantów 
policyi usadowiło się pół tuzina socyali
·stów, p11cponowain10 p. Tomasz:e\\1skiego z 
or,gani,zacyi socyalistyczmei nai Mokrem. 
Za p. Suleckim oświadczyło się praiwic 
cale zebramic, bo przeciw niemu podniosło 
się icoś pól' tuzina rąk. Sekretarzem zin
staJ p. \iV{)lźn.iak. Przy wyborze law'Di
kówi socyaliści proponowali znów p. To
masze\vs1kiego. ale za nim oświa<l.czytio się 
tyilko oiśm, wyraźnie ośm g!os6w a \\"SZY
scy inni wi·ccownicy gl1os0owoli przeciw 
niemu, wskutek czego p. Tmnaszewisk[ 
przepad!. Natomiast z1ostali1 wybraini la
wnilrnmi pp. Bukmv:ski i Wojciied11owski. 

Pan Brcjsib objąwszy; przewodnktwo 
wyjaśnił, że wiec zosta1ł z.wołany, aiby 
wciągnąć do organizacyi rohotni1ków ka
tolicko-polskich, którzy do niemieckiich 
związków na11eżeć nie chcą i nie mogą. 
Niech! S10cyaMci wi S\\~oich z.w;iązkach or-

1gan~zuaą socyallstól\v, związki chrześciaf1-
1Sk·d-niemieckie Niemców, >którzy socya
listami nie są, a dla: Pol:ł!kóvvi ije.st „Ziedlno
czenie zaiwo-dowe polskie", którego zada
niem nie jest zwakzanie innych organiza
cyj ri01botniczych, tylko 1obr:ona robo'tniika. 

Przei\\T10diniczący wez.wai zebranych, 
żeby się zad1-0w~TT\viali· spokojnie i ·po.w1aż
nie, jak ·przystal•o na ludizi ctrojrzaly~h, z:a
powiadając, że nasamprzód! przemów1i '"· 
myśl piorząd'ku obra:d! referent p. Brzeiskot 
z Bochum, a nastę.prni'e !nastąpi dyskus:ya, 
w której każdy a1 więc także: przeówni:k 
g~os ·otrzyma. Potem udzieMł prze\VIOdni
czący gtosu panu Brzes:kotQWL Kiedy ten 
zaibraił głos, zaczął socya:lista; Kun:kd z 
Mokrego wołać: Zul' Gesch'aftsordn1uing! 
Zu.r Ges.chaftsordinuing ! 

Prze.w()dlniczący upotTll11hl paina1 Ku11-
kela, żeby się wchowal spokojnie, a 'kied'y 
ten ciąJgle wo.fai mia głos: Zur Geschafts
G rdnung ! - w ez.wat go przewo.dlrtiiczący 
trzykrotnie, żeiby -0puścil lokal. 

Pani Kunkel nie ushrchal i Wr31Z z: in
nymi! socyalistami wywoła~ taki zgiel1k, że 

Zamil!kli znów. rnas d\zia~l'a cMo<llem 
r przykrością ściskaif' dluiszę stud!e.nfa.. Prz.y 
p:omnia:~ sobie dziecińst\V;Q\ r gniotącą a:
tmosf erę Tepet1cat którą lał tyle t.imsiifi z 
matką. Bogu dzię:kowat w dfusz,y, ie to 
tylko przemijająca wizyta, i kląt przez, zę,
·by obmierz.leg.o Wojciecha i wszellkie dy
p1amartyczne mi·sye. 

Po szerokich .1narmurorwych S\::h!O

da-oh, weszlr do d!omu. Minęli prZlepryszn;;, 
g-0ibelinami obwieszione salony, d'ębem wy
kladlaną jacłailnię, dtugi' szereg miesz!kal-
1nych irolmnat. Pusto byt·o i głucho, d1res7:cz 
wstrząsat ·pomimo fipoowego słońca, ze 
ścian nieruchomym wzmkiem patrzytły na 
mto.dz.ieńca po·rtrety piiotopla1stó\v, pod no
gami ni,ekiedy skrzypiała mahJorniem wy
kład'an3J posa<l!zika" Strasz.ny to byJ dlom. 

Slużba milcząca, p.oiko:ma, ·otw'iernła 
im ctirzrwi, ·g'.nąic siię aż: oo zieirni· przed! pa
nem; sztr talk, mUaiiąc przepych ÓWi ponu
ry pyłem z.a-snuty, martwy i zimny. 

' W .biurze swem, jedyinym zamiestkał
nym pokoju, za1trzy111a1ł się pain Polikarp, 
ruchem wska'Zu;jąc krzesł10 winll'kOiwi. U
siadł też sam. 

- A zatem do interesu. Tw'ój g1o'dny 
brafanek prosił cię o wsta,wienic się do 
mni.e ! Cóż powiesz? 

- To samo, CO> mówiłem w oodechl(}
wi, że zrobiV kaiprtailne gtupst\.\~o· i nie ma 
żwdnej mocy poprarwienia mu w cZ!enn losu. 

- I sluszillie ! Cóż ty zmłicz;ysz dla 
mnie, żebyś, mi śmiał' radtzi·ć, lub sj~ mie
szać w1 motie plany. Woiciech mi1 mówił, 
że me de:bie przyszła 'kolei moich lask. 
Możeś myślał. że tak jest istotnie? 

- Jeśli d:ziad, nie wierni ja.kim sposo,.. 
hem, chYba, cudem. zna nasza romn<0wę, to 
nie mo'że mnie o to poisąid1zać; zresztą do'
\v'iodfom tylekroć.. że mi lQ1 \vasze ł:a1S'ki n1e 
chod'z.i. 

asystujący d{)::r.orującemu żan<lann01 
mi..:arz Wcigt domagał sic roz ;viązan 
c~. I(1edy przecież żandarm zażą 
dresu Knr.kela. socyaliśd nieco się 
koili i p. Brzcskot d'alej mówit 

Socyaliści \\.ciąż mu przcszkatl· 
wolając: vVir vcrstehcu ja nic.hts ! . 
czyniąc obrnźliv:e dl~ m6\vcy i "i .L 

ków uwagi. 
Kiedy przewo<lnic2ący wezwa1 

śników do porządku, Z\\'racając im tr 
na możUv.re następstwa ich niesfor 
wie\ZwaJ p. Weigt stanowczo żan~ 
aby zeibranie rozwiązał, co też ten u 
Pan Weigt poslyszal po·doibno takk 
socyalistów, że obawia1 się, iż \\l 
się bijatyka. Ale r.ozwiąrnnie wil\ 
podzialat•o uśmieru1eąco, 100 z 1grona 
cowni•ków zaczęty: pada1ć ostre sitowa 
cl'\1n socyalistom, którzy rozbili spo}(r 
powaiżne zebrainie r-0łJ.otnikóiw a 
gtównic pod pretekstem, że nie roz, 
po polsku, i tem samem zaś v1 ·walce 
ciw językoi\vi pol'skiemu pl()s,unęn się 
nilż rządl pruski i stanęli w jednym rz 
z hakatystami, ktć.rzy również. chcą~ 
s~ć Polaków dO' -0bradlQ'\viania w język 
miockim. Ki-ed1y po1 rozwiązaniu 
socyaliśó za~zęli jeszcze wykrzyh 
zanosito: się na: to, że rozg.ory.czeni r 
nicy pofonbują ich, ałe dzięki łag{){]z, 

naipolrrmieniom za.rz.ądUJ wiecai i ta. 
dowruiącego zebranie żandarma, 
so.~yalistów zniewolił do wycofan~ 
zaistania:Jąc im 1od~vrót, {)ibyfo się bez 
niepo.żądlan ych. 

Ale sncyaliśd pokazali na wiec•: 
krza•ńskim prawdziwe swoje oblicze 
tystyczne, a· z:arazem d'ali nam przed 
porządlków, jakich moglibyśmy się 
dziewa:ć w państwie siocyalistyc; 
Byłaby to niewi0la i gem11anizacya. 
pmmitowali ·się s.ocyaliśd tak, że pe 
.ui·gdy już nie naprawią błędu , jak~ w 
pdpetnili. N~ dio:bitkę nie prz:eszkodi~ 
prowadzeniw .,Zjednoczenia zawooo 
polskiego na Mókrem, bo już w ; „Muz 
wyibrnno dla Mokre.go kilku energie 
mężów zaufania i zatpis.air10 poważną 
bę członków. 

· Organizacyai po11'ska ·będzie się 1 
riozwriuala beZJ ktontrolii socyalistyc~ 
wyibryki aen.vonych hakatystów~ nie 
prz:yczynia: się do rozw<liu: „Zdedtnocz 
'któremu my życzymy z ca:tego serca 
najlepszej pormyś.lności. ,.Sz1część fu 

PrzeWiodlni:czący mógłby1 hal 
odldiać pmkwratoryi, aby ich ukarak 
naruszenie spokoju ctromowego, ale~ 
czyintl tego, choćby z. tej przyczyny, ie. 
bicie wieca rnhotników polskich prza 
cyal:istó\Vi dobit:o socyalizm: w1 Torunil 
Mokrem. 

Kupujmy, co tylko możemy, 1 

sklch kupców ł przemysłowców. 

- Zaipewnc, zarpewne, zuchwal 
upom nrkt ci nie odmówi.. Jesteś nie 
d'nym synem swej matki. 

- Dziękuję {faiadk>iwi za to zes!a 
nie. Jest t-01 dlai mnie nauwyższa poch 

- Nie wyibrednyś ! 
Znów poczeriwieni~r chJG'piec ~. 

jeszcze pohammval. 
- Wrocając do Wojciechai - z 

po maJe~ przerwie, t~rgając ,swe ~ 
kując·e wąsiki - postępek u"bgo by 
przewidzenia. Dz'iad' się. pe·wtnie go 
®:iewar. 

- Przynaijmniej nie z.dziwil 
Dziwię s.ię raczej, że· chce zbliżeni 
mną. Zonai jeg·oi posiadai mmonowr 
jątek„ jestem mu niepotrzeblny. 

- Ailboż on o ma~ątku myśli? C 

naldi zenvaniem st()sunków, nad' niel 
i1 ufra'Cenieun sercai dziaida. · 

- Taak ! Al.e ja ani ·cierpię, ai!li' 
ani: wierzę w to, cD! mówisz. Wast· 
skłaidla się z: frnzesów, ale tu, w, Tev. 
nikt ich me używa' i nie: potrzebuje. 
dechai wy'kreśliłem z rnchunkowe'i k 
i pamięci. Sądzę, że .nie ·ma!m żad 
Winltlka. 

-- To wasza w0ila. Darnjde W 
cfrowi ... 

- Nie darowywam ni.gdy! - P 
war ostro starzec. 

Hieronim zamilkł. Sprawa by12 
ko!ńczoną bez, apelacyi. 

Paini Pollka·rp wsta.t i: zadzwonil', 
- Śnia<l'lł'nie . tutałi r· - r<J'Zka:zaJ 

nicznie. 
Stul.dent był ra-di teij dy.wersyi. 

mowai się rwałai co chwila, p{)I ra:z: ~ 
szy WJ życiu braiklo mu lronceptw F '''~ 
dziad' mu pomimowoli impcmaw:a~. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



:Zi~mie polsk~e. 

z *rus Zacłwrir!id-1 Warmii i ~faz ·r. 
Skar~zawy. Żn lil rn:botnika Plnmbau

.m~ rzn-cita s!ę \l.- dniu 27 b. m. w pa.bliżtl 
atejszego d\1.•cr..;3 1>od lli!dieżd1żajL!CY po.. 
ciąg i została na miejscu zabitą. Co ją do 
samOibójstwa papch11ęt-0, iiiC?" y, iedzieć. 

Gdańsk. Wiec polski odbył się libie
głej nied_lzieli w Gdar1sku,. WiL _ci\ ;-_.riików 
zciJrafD, się, jak donosi „Gaz. Gd:· b3rdzu 
"\Yi'eiu. Wif~c -zaigail pan Czyiżewski. a 
przewDdnicz4cym cbrano p. Pokorni.e\\"
skieg-0, z Gdańska. Spraw·O'zd1anie p;osel
skic zdal ks. losiI1ski, pos.;l do sejmu pru
skiego i omówi! międ'zy innemi nowa. u
stawę o l()Sadnict\\iie. Po. wysluch~niu 
!111-0WY szan. ksi<;dza-posla przyjęlii zebrani 
następu1jącą reziolucyę: 

„Zebrani na dzisiejszym polsko-katoli
.::kim wiecu w Gdańsku wyborcy p:>w;a
tów1 gcl'allskiego (miejskiego, Niż:'/11 i Wy
żyn) \Vyrażalią jednomyś,Jnic prz;,;.konanie 
S\V·ojc.:, iż w:ob:;c znanego dcsn. który przez 
nc\~ clę do prawa o· os2<l<r1ictwie sp.otkaŁ 
naszą nar·odow1ość 1 p-0lacy wszystkich sta
,nów pn::„c-0wać będn us ·inie i zgodnie natl 
ob:·oną i rozwojem intcresó\.\1'1 sv,rych rcli
gijn:rch, nv1ra[ny . ..;I1 i ckoncmicznych. 

Na wszystki.:: krzy ':dy nam wyrzą
dzone, o<lp'.}wierny najle:piei, \.Vien~en 1 trzy
m~iem sic zasad naszego kc~ci'o1a Ś\V., 
,praici']. ·vszczędnośsic.1, \\'ytrwaił·ością i PD-
pic!·~·niern swoich·'. ' 

Delegatem ria pO\\ iJ.t gdaf1S'ki, \\ ybra
ny został p:u1 Czyż~\\ ~ki, jego z.sstępq 
pan Pokornie\\ ski. 

\V dalszym ciągu ornawian•ó sprawę 
.śpiewu, polskiego na niedzicln1ej mszy ran
nej w kościefe Ś\.V. Mikoł'aia. R6żni mów
cy zs.1bierali w tej sprnwie -gtios, napomina
jąc zeibranych, aby podpisywalii Qdnośną 
petycy<;, którą ks. biskupa\\ i prz,ed:loży 
~ię. , gdy '\Vtóci z Rzymu, d1o·ką<li 29 wyjeż
·dża. Przy cma\viani·u rzccz01nej sprawy 
ciekawe: na jaw wyszły rzeczy. I taik -
·o p,o:wiadJaŁ ·p. Pokorniewski. - że chl-opcy 
. śpiewa~ący w czasie rannej mszy: chorały 
•~iemieckic, d!ost<.ll\Vają za lrnżdym i~azem: po 
10 fen.; dzieje się to dla tego, aby Ó\V 

.śple.w już nie 'brzmiał tak cienk-0· jak do 
niedia.wneg.o czasu, gdzie orgainist~ 'f., jed
nym lub dwoma śpi·ewali1 chtopcami. Da
"łea opowiada, żeks. Scharmer miail oświa-d'
·:czyć, że „chociaż Pelplin na IX>lski śpie\v 
w kaściefo o godzinie 8 ran1a W1 niedzielę 
zezwoli, to on się temu wszystkie'mJ. .silami 
-Opierał ·będzie". (W a:udytory:uim odlzy
wa~ą się ·gr-omaicl!ne gtlosy: Wstyd:! łfańiba!) 

Pan Czyżewski za1chęca1 do skla<lie:k na 
.Dom Polski, 1boć z, -domu· św. Józefa, na 
który pola-cy bardzo wiele diali pieniędzy, 
.aiby tam mieć swój lk~cik, zostali przez 
proboszcza.i kościoła Ś"\Y. Józefa, ks. Spor~ 
sa: i, urągioiwis1kiem wyprnsz:eni sliowami: 
„Ich mu-ss <las łfaus v0n schmwtzigen :Efc-
:menten rein haJiten" - rrnrszę od'. Domu 
-{św. Jooefa.) brudne eiemen.ta (r. j. nas po
lakórv11) zdala trzymać. (W au<lytoryum 
wielkie pioms.zenie, słychać gl-0sy „wstyd ! 
'hańba!") A jednak Towarzystwai polskie 
nigdy jeszcze nie daty po\vo-di.11 do jaikkh 
skarg lub żalów, a: na wet policya. gdafJska 
wezwata razu pewnego czfon:ków Towa
rzystwa „Jedność" dio pomocy, gdy, wi
dziala się zagtoż-0ną przez wcyalistów. 

Ze ks. Spors pO'\vyższe slow.a.i p'owie
•dział, potwierdza ta_\lrże p. Szulc. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Pozna1i. P.oznafrskai izbel! handlowa 

wystafa pospolu z magistratem petycyę do 
·'Pruskiej· iZJby poselskiej o wzupeJnieeie' u·
·stal\v:y kana.łow\ej. Ustawa1 p1rz1e:wl<l'.uje u
re[ul-O·Wa!nie Warty po:nlżej wie~kiej ślu-
·zy1 natmnrast izba han:d!fowa pragnie, <ł'?Y 
Warta uregulo'\\·aną rnstafa w1 samem rme
ście, a także powyżej miasta. \V.ninskiem 
iym za·.imować się będzie komis:Y a kana1fo
wa podczas 1drugiego czytania usta1wy, 
'które wzpocząć się, ma1 jurtro w środę. 

Bo·zna11. Skta<l' poiznafrskicu rndy miej
skiej po dbkona11ych \vyborach uzupe1tnia
iących !Jest ta:ki: naieiy do niej 23 fa?1--y
kantów i kupców, 11 budowniczych. 1 .ar
chitektów 6 a<lw•-0katów, 5 nauczycich. 4 
lekarzy, 4 ka!pitalistów, 1 mosiężnik, 1 k?
:misarz aukcyjny, 2 ogz;odni1kó\V, 1 r'?ll,11k 
i 2 radizców rachtmko.wych. U rzędmkow 
iest 9. .RzemiosJo bard1Zio1 s!ablQI jest repre
zentowane. W rndzie są trzy1 ·stmnnicl\va: 
.P'Olslde, wio!Jno'myśln·e i koniserwa1tywne. 
Pierwsze liczy 11 cz!ol1lk:ów, dlruig1e 25, 
trzecie 24. 

Nieszczęśliwy wYpadek. W nocy na 
niedzielę przejechaJ po'Ciąg1 kole:ilOWYi w 
;po.b(ł'żui D~biny •d()Zl()rc:ę to.ru Weolrerai ~ 
IDe.bca i zabił .~o. 

Ost ·w. Prz~z cyganm; PQi\'.'~a słu
ż4wa zezn~la r..oct przysięgą, że c gan n -
zwiskiem Krause \"e wrze$niu v pobliżu 
l\Gpna nstrz_li; 1nkxk () strażnika leśne
go. Trn sarn '-)gan w Slązku, · pabLżu 
gn.1u.i..::y austrya~kicj J):}dobno utopfl o
bietę, której ciafo znaleziono PD' spuszczc-
11in wody w staw ie. 

Poznań. Pol ki związek dla sze ~·có " 
powstać ma. w Poznaniu. Tak:.! uchwala 
zapa<lta 11:!, zebraniu, ·które odbyio się w 
niedziel~ " Domu l(atolickim z udziałem 
okoto 150 przedstawicieli tego rwmicsta. 
Zwiqzek ma dbać o lepszą robotę szcwsk<.L 
kcmkur wa6 z 1ob uwiem życtowskiern a 
prze-dewszystkiem starać siQ -0 \\'yższe za
robki dla swych cztonkó\'. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Wełnowiec. Wielkie poruszenie wy

wolał'-o tutaj samobói st\\ o m!odej ż.o;iy tu
teis.zego rachmistrza Arndta, która wbi!a 
się w sohotę rarno wystrzatcm z re•.v10lwe
ru. Samobójczyni, która P-Ocho<l'zib z 
·wrodawia, liczyla dopiero 2.:3 rok życia 
a przed {lr\vomai tygodniami -O<llbył się j;:!j 
ślub z Arndtem, który hył \\ d10\1lcem. 
Przypus:r.1cza:ją, że popeinita nna samo•bói
stwia \\" ch\".'iiowym 11apadzie obląka11ia. 

\Vaadomośd z~ świata. 
Niemcy. \V komisyi btrdżek:rv.rcj sej

mu pruskiego przyznał' minister 'kolei że
laznej Bucld'e, :.'.· 2 l' f{·m1J hryfy r.scibowcj 
jest nie:odz-0wna. M.a 0na iednako\V-Oż być 
uskutecznic:·ną v ten s1;csc'~b. by się dodw
dy nie z:mnieiszyly. 

Z HosyL W Pc~21·sburg1 obiegają po
gloski, U\\ :tża11;; za zwpelnie .wiarogodne, 
że. car pr~}j<tl na1 prywatnenl' po;Sluchaniu 
dwóch 1'.1-::.zcstników k011gresw ziemstw, 
.którzy przcdł·ożyll mu uclt\\1aly kon1grestt, 
przycz~m mial przy10:bieca1ć, że uchwały 
te weJdą w życie pa zakof1cze1iiu wni1ny. 
Obecn:c dopóki wojna trwa nie można si~ 
niemb zadm(nvać. gdyż \\ szystl;:ic siły nale
ży skupić na ushigi \v1oj11y. 

- W pia11iedziailek wydecha,1 z Odessy 
tieneral bar. I(aulbars ze swym.1 sztabem 
dh Mukc.Yemt, .g<lz:ic. - jak przypu-sz:czają 
- przybęct·zic 14 grudnia. 

Z Austryi. Zaitem układy• o traktat 
harrdłu\vY ni-emiecko-austryadd na razie 
przenv8me. 

Ostatnia rnda gabin~t-0wa w te! spra
wie odlbyla się pod przcv,rod11ictwem hr. 
Ootncho.wskiegQ, w poniedzialek w miJ1i
sterstwie spraw za:grainicznych. Udizial w 
konierencyi wzięli hr. Pos.ad!ows·ky, dr. 
Koerber, hr. Tisza. oraz austrya.ccy i \Vę
gicrscy ministrowie. skarbu, ha,nd:lu i rot
.nict\va. Konferencya tn' ala, O{L go<lZrBY' 3 
do 7 wieczór i niedoprowa'Cl.zila d'o ()State
czureg.o rezultatu. 

Z Węgier. Prezydent ministrów hr. 
Ti.szai Z\VOla Izbę na dzieli 7 grudni.a, z za
miarem prz-ep1~owacfzenia na, pierwszem 
zaraz posiedzeniu uchwalenia: budżetu, I>O
czem mzwiąiże Izbę. 

Z Anglii. Minister spraw za.granicz
·nych Landsdowne w:rdaJ list otwarty przc
przestrzegający właścicieli' aIJgielskich o
Juętów przc<l V."ydzicrża\vian.ieml ich ro
syjskiej fl'ocie baJtycldej, w celu di0starcza-
1niai fllotie tei ·węgla. Minister Z\v.rac.a 11-
1wagę, że ci właściciele, którz'y;by (),kręty 
\.Vyd'zierżawili, ukarani będą grzy,\viną, a
resztem lub konfiskatą okrętów. Minister 
powoh11je isę \V' liście S\V•oim na podlobne 
zarządzenie Gladsteina, pD<lczas ·wojny nłe
mieclm-francuskieJ i sh\·ierdza, że strony 
nenirnlne mogą wprawdzie nai własne ry
zy'k-0 prowadzić haindel' ariylmtami kontra
bandy wojennej, ale nie \YCJ,rw im nie sza
nmvać ustaw angieJskicll. Na1 zapytanie 
Izby handlmV'ej \VI Liwcrp·ooI.u, jakie airty
kuty należą do k<mtrabandy \V-OJennej, cd
pawiedlz~ał La11dsdO\\ nc, że spraw.a ta ie
szcze nie jest ,~:yjaśniona, bo c<l'no.śne m
'kowaniai są jeszcze. ''" t0ku. Rząd angiel
ski był przeciwny temu, a1by \Yęgiel, ba
wetnQ i rr:aszyny zaliczaić d10 kontra'h:rndy 
wojennej i nai tem stamowisk11 i dziś st·oi, 
af-e wyro}~ są<fo morskiego w Petersburgu 
uznał Jconfiskatę angielskiego okrętu .11\al
chas", któiry wiózt maszyny, za usprarwie
•dliwi-oną. Rząd angieis1ki nie krępuje się 
jedna'k tern orzeczeniem, skorn się to 11ic 
z1gadza z.e stanowiskiem pra\YaJ między11a
rO'dmvcg0 i będzie S\\1aich pnckl'<lnych 
skutecz:nie w tym łd~nmku broni!. 

Ze Stanów Zjednocwnych. ,,Stan-
d'ard" donosi' z Waszyngtonu: Wszystkie 
mocarstwa z. wyjątkiemJ Ja]Jnnii . i Rosyi 
przyjęty za.proszenie na konferenc.yę po
koi-Ową. Następnai nota rzą<lu1 amerykai1-
skie.~·o za'vierać bQctzic· bliż-sze szczcg61y 
poufnc-J konferc:ncyL 

Z r 'tnych stron. 
lio .• !.! en. P ·i n I al n1 

• riczerna \\ Lkowe li t z komendy ob-
\ od ... j. Li wno ·z -z naszej zty 
G rthc nie mógl ża<ln'Ym spo obem go od
szukać, chociaż przynosi~ mu od:zienni 
,,Wiarus:i P-0lskieg-0". Trzy dni nosił li t 
zanim mu go wręczył, chociaż pisali niem
cy, byl więc pewnie czytelnym. Zapi
sał „Wiarusa" z Bochum. Szukał go li to
wy cały tyd'ziei'I. i nie mćg! si w ża<ien 
s1XJs6b dowied'l.ie~ , gdzie numer 113. 
mć1g~by sic znaj'dn :vać. Na. tępnic za•pis:tł 
na kn sanr numer S\ emu przy~~ciel.owi 
„Gazetę Ton.111sh1". Listonosz nie mógł 
znm' w nr. 113 znaleść, lecz zanosi1 gazctc 
do inneffO· Polaka przy naszej ulicy, z.\ Y
pisancm nazwiskiem i nnme!'em na, gaze
cie akuratnie 113. na nr. 111 b, do Kusz
tran.ga, zamiast na. n1. 113. do fkr-::nvskic
go. Ch\valą tak bardzo domyślność 
pruskiej poczty, której Jednak w tym wy
padku trudno sic d10:ptrzeć. Tu raczej 
przypuścić by można, że umyślnie takie 
n.rmmylki" czyniono. M. T. 

Saa.rbi~iicken. Obli 'Zono, iż szkody, 
\'tyrzą<lzone w kop. „Luisenthal·' \VY,noszą 
2 miliony marek. Jak wic.<lorno byJ· tam 
wybuch gazów. 

frintrop. Zatrudniony przy szyl>ic po
wietrZ!ly1m górnik Józef Lilek zna'laz~ 
śmierć w sposób d:Ofa.d n[cwytlcrnaczony. 
Gd'y przybył rohotni·k, aby go Z\\'olnić z 
pracy, z,n::ib.zl' nrnrtwe jego zwfoki. Lc
lrnrz stwierdzi!, że. ma r-ozbitą czaszkę. 

i(upferdreh. Pociąg przejechał tu <}W

cz.arza, który posu'dt spędziić owce z toru. 
Śmierć na miejscu nastąpiła. 

W Akwisgranie zauważono silnie 
wstrząśnienie ziemi. 

Linden. Dnia 16 listopada od1pr-0wa
dziliśmy na mieuscc \vieczneg{)I spoczynku 
żiOnę czt-0rnka To\V. ~w. Wada'.v-a, śp. Ma
ryę Stanek ze Stachmvktków. Cztcnko
wic Tc\v. Ś\\'. \\'adaiwa z Linden i Tow. 
św. Józefa z Dahlha11scn. zebrali się licz
nie pad ch0rągwią. 

Przy teti sposo.bHości zachęcam Ro~ 
cfa1kó\v1 naszej parafii, aby licznie wstępo
wali ct:o Tow. św. Wadal\via w Linden i 
dlo1 T<>'W. św. Józefa w Da11Uiausen. Prze
cież mifo pozo.stałej ro<lzi·nie, 1gd'y liczne 
gronu l~oda«ó\\" i I<.odaczck zbierze s!Q \\' 
ccłu ookia111ia osta1niej przysługi 1drogiej ich 
serem osobie. Zmarłej R.cctaczce \Vieczny 
-odpoczynek racz 'diaić Panie t 

Jeden z uczestników pogrzebu. 
Berlin. Gloś11y •mtysemita• hr. Piickler 

p.oddaf się 1Q!bserwacyi w ied!nym z. mona
ch~fskich zaktadów obłąkanych i tam go 
uz:nai10 za niewaryata. Packler ztątil n
mierza ,dialiejj \vyz-ywat ży<lów na zebra
niaich w1 Berlinie, tylko policyru mu cz.yni 
trudlnrnści. Przyja~iclc Piicklera urządzili 
wiczornj w Berlinie w Tonhalle uroczyste 
wieczór na cześć wielkiego wroga; ży<ló\V. 

Rozmaitości. 
Poszukiwanie prelegenta Polaka dla 

uniwersytetu w Chicago. Przez. kilka dni 
bawił w Warszawie Mr., Chairles R. Cra·· 
ne, prezes trustw konstmkcyi wind i 
aiscenseuró-w \V Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Pólocnel, właściciel dwu1 zailda
dó\VI fabrycznych żelaznych w Nowym 
Jorku i Chicago i wspMw!aściciel uni
\\'ersytetu, w Chicag-0. Mr. Cha1rles R. 
Crane, przybyl doi Warszawy w celu zjc
dnamia prelegenta· dla spraw polskich, któ
ry.by w ciągu lata przyszłe.go roku mógl 
wy·powioozieć 'W tmiweorsytede w Chica
go1 cykl wykładów' o obecnem naszcm po
loże,niu. 

Od Ekspedycyi. 
Panu St. L. w EJberfeJ<lzic. Skoro li

stowy nie przynosi codziennie regulairnie 
gazety, trzeba się u.pornnieć o nią u· listQ
wego, ai gdyby to nie poslrntkowato, trze
ba uż.allć się na pQczcie. Zawsze trzeba 
się d!o.magać, aby listowy brakują.ce nume
ry prz.yni&sł. 

Kilku Rodakom. Zgłoszeuia 1ia' posad<; 
po<lró.ż11jących, posialiśmy firmie, która 
tychże szuka-la. J~żeli nie do każdego si~ 
zwróctra, to pewnie dla tego, że bardzo 
wielka li.czba srę zglosila. 

Pan K. Bosy w Baukau. Może się 
Pan zgf.osić do naszej księgarni, która 
Panu dostarczy. 

Od Redakcyi. 
Panu A. S. w RauxeJ. W tym wieku 

w Prusiech efo szkół nie nfóglby uczę
szczać., ale skoro chciałby księctz.em zo
stać, niech się zgfosi np. do 00. Satezy:. 
anów 'v Oś\vicdmiu l\.·„Qalfoyt. 

Panu Fr. Wał. w Herten. . 'n ;i, e pra-
o parcela yjn powiada, że eh ą_ ·ę n 

pa " li pobudo va.·, trzeba mieć po!\ 

I nit:. Od kog-o się par..: I~ nabyło. nie 
gry :\a to iadn j r-0li. 

Panu D. w D. J ~ei pra\Hi, o Którą: 
chodzi rozpoczGta się przed \\ r/:tczeni 
wspólnoś ... i maj<ttkowe:i, rate•1„zas żona 
maiiątkiem swoim za koszta po Yiad.a. 

Do cumiihl. Ch ~ąc zo .a.: księdze.tn, 
trv·ba: znać ob-Ok oj zystego jęż;y,k ladf1-
ski, ,..,., którym odprawianą byw~l Mszai św. 
oraz język h ... braj ki. ~b_r w tymż języku 

-zrozumieć pismo święt 
Pa m I(r. w Erl . Dziękujem. z 

1.wró cnie uwagi, 
Do Sołde. Dank Przenn"'slO\\ ·ó ~ 

miasta Poznania(dyrek or M. Wię lro\ i) 
P-0znań-Posen. 

Panu A. M. w B. .I3ank Przemyslo
wców miasta Poznania w Pozn:u1iu, Uanł
Związku Spótek zarobkowy _h w Pozna
niu i inne. - Niech Pan sobie k~e rsf:a
wi~ poświadczenie przez biuro „Zi;dlno
cze11ia za.wooowego polskiego''. 

Panu K. w S. Na zapytanie, czybyśmy 
nie mogli ·wskazać adresów ksi iy, któ
rzyby byli gotQ\1;i przyjechać na· obczy
znę na krótszy; czas, abY' nieś:: Rod~ko 
pociechy religijne, odp.o.\viadamy na• tem 
mi'ejscu. iż znamy takich duchownyc 1. 

Pro.simy nam poda,ć swój 'dokfadny adres. 
a bliższe szczegóły Pwnu podamy. Jeżef 
ks. pmboszcz powia<la, że: nie. zna.i księdz.a 
, którybyi chdal przyibyć, to teraz takiej 
wymówki mieć nie będzie. 

Pin,tck, 2 grudnia. Blbanny m~czerinic:-·, (Wi
told). 

Sobóta, 3 grn<lnia. F'ranciszk!1 Ksawerego 
(\Viślirnir1 

S ł o ft c e i werhodzi, llaeh,Hfaf, 
Juh·o. g. 7 m. 50 g. 3. m. 48 
P.C1,int.:·~c. e;. 7 or: 51 g. 3. m. 47 

H tg. n po g {l dy i vVe środę C:J.ły dzieła 
pochmurno. \Ve czwnrtek takfo 

Term o metr wskazyw:i.ł wczoraj 12 w 
południe 4 stopnfe R. wyże.i zera . 

1~abożeńsfwo polskie. 
Hochlarmark-Stuckenbusch. 

Nabożef1stwo polskie z kazamern od
bę<lzie siGI w niedzielę dni.a 4 grudnia o 
1god'z. 02 po pot Spos.obnGść tlo s!)()wie
dlzi wt ojczystym języku jest w so·botę 3 r 
\V! nied!zielę rano. 

Baczność Rodacy z parafii Dłużyl1skiei! 
Uwiadamiam was szan. wspótpara.

fian, iż składki na „Drogę 'krzyżmvą" mo
gą być dałej ·zbierane, gdyż ksiądz pro
bo.szcz. teraz na to się ·giodzi, tylko pod tym 
wairunkiem, że będą zawieszone w kościele 
Hairbiel1ifiskim i będ'ą takie, jald~ ks. prob. 
sam wybierze. Później, gdy to nastąpi. 
będzie nam przysłany cennik, abyśm_ 
wledzleli, jatk obrazy wygląd1ać i ile ko-
szto-wał będą. · · ~ 

Proszę, zartem łaskawych. ofiarodaw
c&w r upoważnionych <lo przyjmowania 
składek, alby sie zechcieli wziąć do dzie
ła, byśmy powctowali1 ową ·ziwł'{)kę, którą
śmy do tego czasu mieli. 

W imieniu kom1tetu 
Benon Kasperski. 

Wiec· w Wanne. 
Wiec „Zjednoczenia" otlbędzie się \V 

niedlzielę dnia 4 grudnia o .godzinie 5 na 
sali p. Unterschemanna. Nai pori<1dkt1 
dziennym sprMvy „Zjednoczenia" i spra
wy rooocz:e. Liczny udzial Rodaków w 
wie-:.:u po.żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki '"iec 
w Gelsenkirchen. 

odbędzie się dnia 8 grud11fa o g-O<lz. 3 po 
południu w sali p. Baumeistra (Hotel Ger
mania), ul'. Alvinstr. (dawniej Jierrnannstr.) 
O Hczny udział Rodaków i Rodaczek z 
Gelsenkirchen, Iiiitlen, Buimke, Uecke11-
dorf, Schalke, Rotthausen i calej bliższej 
i dalszej okolicy uprasza się. 

Program zostanie Jeszcze ogłoszony. 

'iec w Blumenthalu 
w Hanowerskiem 

oóbędzi~ się dnia 4 grudnia: o g-0dz. 4 po 
JX)l. \V sali hotelu „Hotel Union". 

Rodaków z Blumenthalu i okolicy u
pras.za się o Hczny udziat, bo Qmawiane 
będą ważne sprawy robotni-cze. Jako re
ferent przybędzie druh Jan. Brzeskot z Bo.. 
chum. 

_,-Ziedm>ezenre zawodowe P.oł~e". .ł 



W śrcdę dnia 30 b. m. po<lobato sit; 
Panu Bogu zabra~ do wiecmo~i nagłą 
'młercią moją matkę 

śp. Mar}'annę Matuszewską 
ur. Dcrbif1ska, w• 62 roku życia. Pogrzeb 
odbędzie się w sobotę dnia 3 grudnia; o 

-0dlz~ 3}~ po pol. z ·domu żafoby w Castrop 
. A-str. nr. I. Całą familię, kre\1.;11ych, 
przyiaciót i1 znajomych uprasza si o ''"zię
..:1e udzialu w pogrzebie. Uprasza się tak
że o pobożne westch:nie'!1ie za spokój <lu-
zy niehoszczki. Sp. Maryanna Matu-

sze'\\ ka: p.ochodzila z domu z. Dlugo Lę
ki, pa·rafii .Kobylińskiej. O rem don<>szą w 

nmtku pogrążeni 

E}ij~_ftU ~ 
lil'a!.Jr~ • 

Antoni Matuszewski 
z żoną i dziećmi. 

Koło sp1ewu „,Fiołek" w Rauxel 
rloniosi swym cztonkom. iż pogrzeb 

śp. MARYANNY MATASZEWSKIEJ, 
;ratki czkmka naszeg-o Antoniego Matu

. zewskiego, O'dbędzie się w sobotę 0i g-odz. 
33"; po pol. Członków naszego Kola pro
, imy się stawić G ·g-0-d'z. 3 na sati posiedzeń 
l p. Richtera. Pogrzeb \\'Yi·dzie z domu 
.ż.alob:r, Castmp, A-str. nr. 1. O możliwe 
, tawicnie się prosi Zarząd. -· Towarz. gimn. ,,So1<ór' w Oberstyrum 
dormsi S\\ ym d'ruhom, iż w niedzielę dnia 
4 grudnia o godz. 3 po poL od'będzie się 

zebrani~. na które szan. d'ruhów i gości 
jak najuprzejmiej zaprasza Zarząd. 

U\Yaga: Zarazem d()nosimy ct:ruhom, 
iż' zebrania od1by\vać się będą \\- każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca o g·od1z. 3 po 
wr. na sali p. Wolberga, Mtilheimerstr. 
Cwiczenia co śro<l'ę i S()hotę o igo<lzi. 8 
wiecz.o rem a \V nied'zielc o godz. 3 po P-O~. 

Czołem! 

Tnwarzy~.(wo św. Barbary w Bochum 
oznajmia S\\. ym ·czi on kom, iż w przyszłą 
nied'zje!ę tj. 4 b. m. przystępuae do \\·sp{1l

ned I(Qm~mii Ś\\· . ·" klasziorze ra·1K> o g-odz. 
70. - O .goclrzinie: 4 nad:Z\vyczaJne zebra
nie celem uczczenia patronki naszego Tv'W. 
Czt<mków zaprasza się z iamlliami. O li'-

zny ud'ział" p·rzy Kdlntmii Ś \\· . i zebrnniu 
,np ras za. Zarząd. 

: ·;'owa;.zvstwo św. Al-0izego w Weitmar 
d,(mosi it w przyszłą sobGtę dni3! 3 gm
dlniaJ ~ pot przybędz.ie spowiednik polski, 
~· będ'zie spowie<l1zi św shrchat w sohoię i 
w: 1niedziel~. W niedzielę. rano, na! pier
w:szej· Mszy św. przystępują czł1onkO'wic 
'vspólnie do Ko1nunii Ś\V' . W nie<lzielę ra
n0i o g-0dz. 11 będ'zie polskie kazanie, tak
że· po1 poL o go<lz. :1'/i 4 odbędzie się polskie 
naibo'źeństwiO z. polskiem kazainiem. O iak 
nadFiczmiejszy udziat ·czfonków: \\1 spowie·
dzi św. i nabożeństwie uprasza 

Z ar z ąd. 

Tow. gimn •. ,Sokół"' w Gelsenk.-Bismark 
piodaie swym dmhom do wiad-Omości, iż 
mksięczne posiedizenie odbędzie się \V 

niedzie1'ę dniaJ 4 grudnia o godz. 4 po poi. 
Goście mile w id'z.iani. Wszystkich druhów 
uprasza się, aby się licznie sta·wili. Po pu
siedzeni111 będzie wolne pi\\O. O iak naj
lic>z.niejsze i· punktualne stawienie się pro-
sil Wydział. 

Bacz.no~ć Rod4cy z param Cerekwicy 
pod Borkiem. 

Szan. bracia paraiianie ! W imieniu 
cale.go komitetu oznajmiam wszystkim pa
rafianom. iż w niedzielę 4 grudnia o godz. 
3 po pot D<lbędzie się zebranie nasze: u 
gośdnnego p. Richtra w Rauxel, zaraz 
przy; kościele katolickim, w'V6lędem spra
" ·ienia pamiątki do kościofa naszego w 
Ce rckwicy. Zebranie będzie na to zwoła
ne. aby wspólnie pomó\\"ić, czy składki bę
dą tlaiej zbierane, lub je też ukończyć, bo 
jeszcze· nam bard'zD duiżo pieniędzy bra
k11ee. abyśmy ową pamiątkę kupić m-0gli. 
Od wa:s to będzie zależało, bo gdybyśmy 
mieli kielich spra,vić, toby nam wi.el'e nie 
brakowalo, ho nasz "icl. ks. Prnbosz.cz 
drogiego sobie nie życz ·r. iak: za 400 mr. 
Teraz list od niego odebraliśmy i życzy 
sobie już na Bo'że Narodzenie. Kochani 
parafianie! Z tego pov.;odu proszę Was, 
żeby ani ~ednego 11ie brakowat.o, którzy
ście <>tiary zlożyli dotychczas, bo jed11i 
S<:l zatem, ażeby na pamiątkę byla chorą
g-ie1\ 1 spra" iona, a pi c:.n!ędzy wiele. zarna
lo. \\ icc o<l1 waszej woli to będzie zależa.ło. 
Tak samo zapraszamy tych pa·rafian, któ~ 
rzy do tegi0 czasu jeszcze nic nie ofia
rm\·.alii ażeby dlo nas przybyli. Ci prura
fianie. 

1

którzy z daleka do nas przybyć nie 
mogą, raczą taikże c-0ś ofiar<)\rnć i nru ręce 
p. Piotrn Wilczyńskiego \\- R.auxel, ul. Cle
messtr. nr. 3 ,na<leslać. vV innym rnzie 
zmuszeni bę'd'zie'l.11y sprawę przed! Botem 
Narodzenienu 1.1skutccznić. Każdai ofiara, 
imię i nazwisko będzie 1\. kościele. odczy
tane i pok\vitowan0 w na·szej 
,.\Viarusie Polshim"; 

Za korn.i.tet 
Piotr Wilczyński 

'~ l(auxel, ul. Clemesstr. 3. ---- -
To'.varz. gimn. „Sokół'" w Bruckhausen-

Marxloh. 
Zebranie od'będzie się w1 niedzie-1-ę. 4 

grudnia1 () godz. 2 pa pot O liczny ud:zial 
prosi' 'Vydziat. 

Uprnsza się druhóv.r, a:by się raczyli 
ze swych skla<lck uiścić, w przedv,nym 
razie będą w.rklu czeni. 

I(oło śpiewu „Sł()wik" w łlorstłtauseo. 
.Miesięczne zebra:nie odbędzie s i ę w 

niedzielę, d'ni'tl. 4 grudnia· O· godz. 4 po IJ{ll 
Cześć pieśui polskiej! 

Uwaga: Oo.1110-si się cz~onkom. iż. Iek
cye odby\n.ją ~ię co nied.'zielę po wiel!Jii~m 
nahożei1St\\ ie. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół'' w Liitgendortmund. 
Przyszle zebra.nie >0cLbędlzie się dnia 

4 grudnia o god!z. 5 po; pol. w1 lokalu p. E. 
Busch'kamp.'a. Liczny wdlziaV d1rnhó\YI po
żądany, gdy~ mamy. \vażne sprnwy, do 
omówienia! względem g\viazdki i zimo:wei 
zaibawy. Nie powinno z tego poW10d!u1 ża<l
neg.Q< z druhów braknąć. Goście mile wi-
dziani. Czołem! Wydział. 

Baczność naczelnicy okręgu VII nadrefl-
skiego ! 

Zapraszam. zaicnych d'ruhów naczelni
ków, 11a nie.dzielę dn'iai 4 grudnia br. na 
wspóine ćwiczenia naczelników i pO'dlna
cze]ni'km1.r, które się odhę.d'ą, w t Oberhau
sen na sali ćwiczebtrej oddzialui Sokota1 I 
ui p. I(ellera:, przy nowym ryinku, IQ godz. 
11 prze<li południem. Proszę, ażeby sic 
v.~szyscy dh"\uhmvfo naiczelnicy stawili, a
żeby żadnego nie brnklo. - Czolem! 

W. R.yba, naczelnik okręg. 

Towarz. św. Piotra w Hcrst n. R. 
U\\iadamia się czto11k6w, iż na nie

dzielę dnia 4 grudnia 04 r. odbędzie się ze
branie zwyczajne na sali p. Lcipolta w 
łiorst, lecz punktualnie o godz. 4 po pot 
ProszQ. aby każdy czJonek naJ zcbrnnic 
przybył, ponieważ będą1 obra<ly w spra
\\ ie ·gwiazictki. Z teg<> po"\nJdu1 proszę, o 
zaptacenie miesięcznych skta<lek, kto za
lega przez trzy miesiące, gdyż inaczej nic 
będzie miał pra"\\·a taki czfonek do udziału 

„„„„„„l!lllll„„lll!!QIGl'lllLll•BMBl„ISl'~NEM~ 

w g\viazdce. Leisner. przew. 

T(}warz. gimn. „Sokół" w Rotthausen 

odbcd-zic swe miesięczne posiedzenie w 
niedzielę 4 grudnia QI godz. 4 po po!. Po 
pasiedzeniU' ćwiczenia gimnastyczne. U
prasza siQ szan. d'ruhów o punktualne sta
\~:ienie się. Ponieważ przyjdą, \Varżne spra
wy poo' obrad~, nie powinrn(}I brakm\ at ani 
ue<l.nego druha. Posiedzenie octbędlzie się 
w fokalu towarzyskim p. Emilai Schmitz. 
przy ul. Gartenbrwch-Weidenstr. O l'iczny 
uid'ziat druhów i gości uprasza się. Cz,o-
lem! Wydział. 

Ludwik Brno, 
EulAngasse 4. Bochum, Eulenga.sse 4. 

----- Założone 1835 r. --
poleca S\Ve wielkim wyborze po najtańszyeh 
cer.ach wszelkie instrumenty muzyczne jako to: 

skrzypce,cytry,flety,klarnety, 
harmoniki u11tnc i do rozciąą;aniał 

bębenki, podstawki do nut, 
laseczki taktowe dla dyrygentów. 

wszystkie gatunki strun. ja.ko i~ 
przybory do instrumentów. 

Dalej poler.am wszelkie 

towąry tocżone, 
jako: fajki, cn;nrniczld, fosld, itd. 

TO'l'ł'nry słaórzane ja.ko: portmonetki, 
torebki do cygar, torebki do listów,.kuferk~, 
do podróży, t.ornistry szkólne, szelki, paski, 
noże kieszonwe, karty do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zażywania. 

r.~~"".-~~~~
B er n ar d Zmudzińskif 

krawiec polski 
w Kastropie, (~ * Erjnstr. nr. l 
polec.n. siQ Rodakom do wykonywania podług miary 

ubrań, paletotów. spodni, płaszczy, 
ubrań sokolich itd. 

Ceny tanie! Dobra robot.ar 

„lE- * * * „~ 

o o gotowe ubr,a
nia 1 paleto
ty leżą naj

lepiej? 

tylko u 

a Jm Rothschilda 
~ . 

~ 
~ w RUBRORT 
i.~ K·· . t ~ omgs r. 5, Konigstr. 5. 

fil kaź~dą, :niedzielę 
gwła.zdk.ł je~t 'łntei.•es nasz 
cały dzień otwarty. 

Szanownym Roc13.kom 
w Herne i okolicy p o
lecam niniejszem mój 
nowo za.łożony 

skład me.bBi~ 
ir.ianowicie dla nowo
żeńcJw polecam c.i.łko-· 
wite piękne wyprawy. 

O gorliwe poparcie· 
megointeresu serdeczni;:
upraszam. 

M. Miedziiu6i 
Hernt>, ulica Nowa . 

8 mórg roli 
w Keięstwie Pozni.ń
skiem, za cenę po 240 
marek za morgę, SI\ ode
mnie do nabycia. 

Jan Bąk~ 
Recklinghausen- Sild.: 

Grulbiidstr. 32. 

Pomieszkanie 
w Uot·sthansen, u
lica Roo1str. nr. 4 na 
dole jest od 1 stycznia 
do wynajęcia, 

Diirkopp'a 
maszyny 

• 

do szvcia .., 
i 

kołowce 
poleca ta.nio 

D. Siisselbeck. 
Bochum, 

Wilielmstr. m:. 7. 
Repar:i.cye wszy-

st.kich systemów prę
dko i tanio. 

Kn1u~ów - l:loda.iit.:ó·w na ·wy~~~hotlźtwie! 
Niniej 5zcm donoszę uprzejmie, że e dn i:'m grudnia. rh. ot.wor#':yłem w Berne, ulica ~at nholsłr„ US. 

iin .e es ndlo ~·~ „ k m"' "owy. 
Sp00~ Wsz0lkie wyroby papierowe. HurtOWnieT 

S taraniem mojem było nawiązać sto!::nnki han<llowc z pierwszorzędnemi fabrykami tejże branży i dla tego śmiało stawić mogą czoło konkurencyi 
obcej tak co do cen jako~e~. do~roci towarn. ~ Mi~dzy in.nemi polecam ~o cenne~ fab,:y~zn.ych o~romny :'"ybór ilustrowanyc~ ka.rt pocztowych, wzyst
ki ch rodzajów obrazy rehgt,Jne i narodowe, w1ązarln polskie, karty z powmszo'''amem 1mrnnm, powmszowama noworoczne pocztowk1 humorystyczne n'1wo
roczne narodo~~rn kalendarz~ ś?ien?-J na rok l~J05 ,,!\.r~kowski'· i ~,Przemysłowy'· w dwóch wykonaniach, obrazki o ipusto·we, narodowy papier listdwy itd. 

Dla 'r o warzystw szczegolme pH;kny podarek gv-vinzakowy: 

1
.1 Albumik królów pols ~ieh 

ra.zem 4: 1 portrety. Egzemplarz ol:azowy wysyłam za nadesłanie 35 fenygów w .znaczkach pocztowych. 
Na listy odpowiadam natychmiast. -Zamówienia uskt1teczniam suu,ionnie i odwrotną pocztą. ~.,.a życzoni 0 p.;·zy li.v-. · a :n po zlecenia sam, lub wysy

łam zasępcą. 

Kwiatkowsk~ QIA1·n•-', Bhhnimfstr nr. 115. 
Jedyny polski interes tego rotlzaja na "Jchodzt~ie - Nnjtvńsze x1·ódło 7.ttknpna dla kupców, kolporterów i wogóle sprzcc11:1jącyct1 ;.: drugiej ręki. 

, „łówny zastępi'3 " na Westfahe i Nadrrnlę firmv f ·. K. Ziółkowski i Sp. w Pleszewie. 
Biuro moje przyjmUJC ogłot'lzenia. do wszy::;tkich gu.~ct pobkich tak pod Jrn,borem pruskim jak i zakordonowych po ZW)1 kłych cenach, u · zielając ra.

Na życzenie ukł.aclam zupełn ie bezpłat~· ie ka~de ogłoszenie sam podług odebranych wskazówek. 



lir. 278. Bocbmn1 sobota 3· o gndDła 1904. Bik 4. 

"łodzienne pismo ladowe dla Polaków na nbczy~1lła, poświęcone oś„i.Viade oraz sprawom narodowym, polity~mym i zarobko :y 

wf cboćlzi co,z.lanmo ~ w-f ;-. r.\:itm ~'l!i ~ołwil.tecxn.yc1,. 
Prndn!ata kwarto.lu n:J. i>oczcie i a łi!'5toiNYch wynosi 
i Kil'. 50 fen., a z odnoszeni.em do domu J mr. 9Z fen. 
.. WJa.ru:1 Polski" zapis:my jest w cenni'·u poc:z.tcwyn: 

W dnlę Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
li: .;afH.rntJ 1ll1d al u włtru pełyłowY l~ fe11., I H 

, ":.~em•. z1.unteu.C2'.-0ttt! pr2ed mseratemi 40 I en. 
"'1f". il• l ,J~sz:,, otrr)"ml rabat. - Usty do „ l/iP.r •1 
P0h:kiero" uald;y frankować I poda !eh d1 )''• 

pod znakiem „t. tiolnisch'' nr. 128. 1~ -.dr ii oi~zcc~o. Rt!kot>isćw ~ie i 7 

~- Rcdakcya, Drukarnia i K.c;i,i~gD.mia znajduje się w Ilo<!hum. przy ·ul.icy Maltheserstrasse nr. 17. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum.~ 
~-„_._.. ___ .__ F'MW.-?"' __ Elli?_. - - H_ _ _ ___!!!!______ ---

Roddcs polscy! Uczcie dzłecł !we 
1M$Wh~, czytać i pisać po piJl$kU r Nie !elit 

fołaldem, kto potomstwu swemu zuiem
"=ZVĆ s.ię poi,won ! 

www 

Nagnnka na spółki polskie nie ustaje. 
,,KuryermYi Poznai'1skienm" do1wszq, 

iż. )YJ lX)•Wiatach przefożicne wla<l'.ze usilnie 
<loch-<Jdzą, czy so·Hysi nie należą efo pol
skich Spółek. Sprawdzić to nie tmd.no z 
rejestru sądoweg{). S8ltys-0m ·naikap1ją /. 
Spóiek wystęJ)O\\-a.; jak.a urzędinikom. Tu 
i o\vdzic dobierają się tak7,e do łaiwnJ;;ó\\. 
Caiai ncidzieja \\' tern, że S1-jó!ki bez tyd1 
urzędnikó\\ znakon~icie: ostać si~ pioirafią. 

Nat<.Jmiast przcdsięwzią<~ trze'b<:< <11k
crc. by Polacy PO\\ ystc;-p{)\\"ali wszyscy ze 
sp·ó:łek niemiecki.eh, z których niejedna 
toi tylko pieniędzmi J)Olsikimi. 

WybGnr dokonane iwzez iudzi nieup:ra· 
wnionych uznano 1a ważne. 

„Kreis:blatt" dla powiatu moigilni·ckic
go pis:1;e: Spór o \\ Cli.r1•0Ś!~ zesz!.u.rocznych 
·wyborów d·J repi-ezentacyi miejskiej zo
stał rozstrz:rgnięty \\. Berlinie na korzyść 
1m~gistratn. Znaczy to, iż wy bmy zostały 
uznane za '\\ n.żne - chociaż do listy \\ Y
borcó\1, c!osta!-o się blisko 20 nienuawnio
nvch Niur.có\i,"~ - \Vyhory 1-vlmi1no t~1 
z1;st;:tiy nzr.~ne za '.\·aż.nc. gdyż p;·otcst 
przeci\\' \Vażności u8.stąpił po \\·y1h:;rach a 
nic ' czasie, gdy lista byla· \\yłożan2... -

Prz:;bieg tej sprawy podaiiś;ny przed 
'r\i!J.:.oma di1iami r~k.r11jąc o \\ iei.:u ni.ogilef1-
skim. 

Telegramy„ 
P <:: t c r s b \l r g. Zarząd mias.ta po .. 

stanowił wyznaczyć HJO tys. mbH na rzecz 
obrońc.ów Portu. Artura i ich rodzin oraz 
prosić o ponvoh:nie zainicyowanfo podDn 
bnych składek w cale.i Rosyi. 

W! e d c ń. Konforencya prezesów 
klubó~~v poselskich nie przyniosła v.ryniku 
p0myślrnego. Jak słychać, zamierza rząd 
odroczyć Radę Pafrntwa już w przyszłym 
tygndaiu. 

W i e d e fi.. Piątego czfonka komisyi 
mającep zbadać ·wypadek Hoiy bałtyckiej 
na WGd&ch angieiskich mianował c~sarz 
ausiryach;i na życzenie Anglii i RosyL Jest 
nim ii.cmendant departamentu marynarki 1 

baron Spau!!. 
Drezno. Mowa od tronu, którą 

król sask! otworzył obrady se~rrIU i w któ
rej kró~ prz.yrzek~, że prncow3ć będzie '"· 
tfnchu zmarłego ojca swego, nie zrobHa 
w kraju w rażenia dnbr:zgn-. Spodziewano 
się po królu pewnych reform. 

Be r I i n. ,.f re ie Deutsche Pr·esse" 
donosi, że nie,micclde stronnictwo ludowe i 
woln-0myśłni postanowili w parlamencie 
interpelować kanclerza, jakich zamjerza 
chwycić rJę środków, by przeszkodzić 
Podburzaniu je:d!tej części ludności przeciw 
drugiei w spc~ób zagrażający spokojowi 
publicznemu przez hr. Piicklera. 

~ z y m. Papież przyjął na postucl1a-
niu ks. kardynała Kop.pa. --· 

W przymierzu z hałrntą. 
K.s. prob. Ras·sek z Komornik, jedc~1 

z filarów gónnośląz:kiego centrum, ogrosil 
w rzą>Ci!mveL protestanckiej ,.Schles. Ztg.'' 
artykuł, w którym domaga się ustawy WY
jątko\\nej zakazującej używania: języka pol
skiego w stósunkach urzędbwo-hand:lo
W~h na zebraniach i w. prasie. Zaiste 
cieka~,-y przykfad' chrześciaf1skiej mitości 

bViźnieg-0 1 o której przecież ks. pmb. R2s
se:k jako, kapfan przede\\ szystkiem pamię
tać powinien. 

Żądania: ksiG<l'Za I~asska z1&ad'z.ają się 
z.npc.Jni,e z. dąieniami hakaty wyrnsle1j ua 
zasadach diarnetrnlide pr1~ch\·1:1~·ch nauce 
kościoła kat-0li~kicg.o, zasa<lach gołoswnych 
przez filozofa Nitschc·g.o i '\\"J'Zna\\anych 
przez. Bismarcka, ż~ sila: brutalna, bez
\\ Zględna '"inna być i<l 'c:lłem ludzkości. 

Na1 te antykatolickie zasady, :które 
przecież doprowa·d'Ziły Bismarcka nietylko 
do wal'ki ' przeciw polskości, lecz także do 
\\"R 1lki kulturncj przed\. kościolowi kato
lickiemu, pisze siQ teraz, kaptan katolicki 
ks. prob. Rassek z Komornik. 

Stając si~ \\ yma\\ cą ty..:.h zasa<l ks. 
prob. Rassck przestaje tern samem by~ 
wyznmv,q nauki Chrystl!'sa, \\ ystępule 
jawnie ~ako dd'szczepieniec. 

Ks. proh. l~.assck stał siG teraz wcdhrg 
przck·inania· każdego uczciwcg:ia i szczere
go katolika .iakc.1 k:J.p?a1n nietnożliwy. Nie 
jest on ze swyini pi:-] 1glądami zrPszta 
wc'.llc odl8S·ohn!·an y, lecz zdanie jego 
podzielają liczni kapla11i: 1121 Oornym ŚLl'zku 
ornz we Westfalii i Nad:renii, nie bra~ icll 
też w Pr. Zach. i \\. ks. hnn., jak tc6o 
dow0dz4 typa,\\ c olrnzy \V• ·01s·ohic ks. ks. 
Scharmcra z Udaliska, i Prandtkcg.o; tyl
ko· nic wszyscy s:~ do tylu P·JZ.ba\\ i cni 
wszclkie~o taktu. co ks. prob. k~assek. by 
s \re symp:ltyc do halrntyzrnu ni~.\\'ili ~ :.. 
n!·i sposób. 

Psuje się rnś coroz \\.iQccj 1xrn1:Qdzy 
klerem nlemiecko-katolichim. \Viellha1 z 
nich licZ'.ba nie posi3.da tej ·ogzady, k tón;j 
wymagamy od czlmvic,ka \\ yksziak.:::i11c
go, i jest wewnątrz surowa. Dla tegu też 
nidicdcn niemiccko-katolic-ki duch·JW<I.:'> nic 
potrafi stan(lć po nad par'yami. \A ~ . h-o
\Yani pod znakiem centrowsm uważaj<~ się 
raiczej zai JXJlityków zaw·odowych, nic zaś 
za gł{)sicieli słm\ a Bożego. P·oni(;\\ aż 
cemrurn.1 jest ·obecnie sti'l..1111n:dwcm rządo
wcm, wiGc z dncho\,·nyd1 taadch powsta
i~ prze\\ aiżnic. karyer~rn·iczc. Duchmyin 
z pO\\DlaniJ· pomiędzy klerem n;e;u;cck;m 
cornz rzadszy. , 

Na\\'ct „!(uryer hn11." ,„. swój sposob l 
pDtf;pia ks. h~assk::t1 i Jamcmuic 1wd kio 
\' .. ystQpem. 

Z bólem. \\ stydem i gnicwc1n ~- pisze 
„l(ury·er" - stoimy dzisiaj wobec nainow
sugo clcbornrn ks. Rasska z l(omomik. 
z~m;eszcznni2go w protcstan·ckiej, h1katy
styczncj ,.Schlesischc. Zeitunig": 

Kaplan kawlic:ki wezwał protestancki 
rzą.J1 pmski, aby z 1xiigwa,łcei11iem odwiecz
nej sprawiedliwości i praw lndzkich za
przysięż.onych przez monarchę wydal no
\\ c prawa· wyjąt:kO\\ e przeciw; języko\Yi 
spnkojnego, hogobojncgQ, oig-rani-czont'.go 
\\ S'\\ ych prn\rnch i swohodach ludu b
tolickieg-0 ... 

Nie \\.chodzimy \\ rn<).ty\VY, ja.kie ks. 
1-<.asska d-0pro\\ ad'zity· do tego krnku. Przy
patru'iemy się tylko aktowi samemu - a 
fakt ten z naszego stanowiska nmsimy nar 
zwać ohyd~ym. 

Ks. R.assek artykuł s' ói w1 .. Schies. 
Ztg.'' temi zakof1czyl slo\\ y: ,Jeśli z.alcw 
ruchu polskiego jeszcze w-y'Żej sicgnie, to 
nic będzie można czyn·ić ruchliwości \\ ~ ż
szyc.h \\ar st\\- niemieckich żadnego zar'zu
tu, \' inru spotka: tych, którzy z;; sfabo.ści 
htb '\YZględiów politycznych nie eh~ sie
gnąić do wielkich niechybnych (sicher wir
kcnden) środków, jakimi są: praiwa '·y
jątkO\\ c przeciw używaniu języka polskie
go w stosunkach urzędO'\rn-handlm.vych, 
na zebraniach i \V prasie". 

Zac:yimvawszy powyższe. pis.ze dakj 
,.Knrycr P:·: . . . 

Smutny to widok nemezys dz1eiowcJ, 
mszczącej się na duchowieńsnvie niexmec-

kicm. Przed wickami krzyżak wpinał o
str'Dgę w rumaku, nie chqcego trato·wać 
po bfagajc.1cvclt Jito5d podbitych szczepach 
- dziś kapl'an niemiecki wzywa rząd pru
ski, aby się nic wah1l wymierzyć ostat-

niego, nied1yibnego cio'Su \V pierś nie
sz.i:::zęśli'i~·ego Indu. 

O artykule ks. I-(asska pisze ,.Górno
śh1zak: 

Cieka\\ y to za:stc objaw, że ksiądz 
lrntolicki stoi w szcrcga:ch zacietrzc\\ ionej 
ha~rnty. Ksiądiz katolicki jawnie i bez o
gr<'>dki żąda, aby używanie. publicznie i~
zyka polskie~o zupelnie rnbraniono, aby 
zakaza1no ltr:dcrn i polskiemu na zebraniach 
i wiecach przemawia0 po p·ollsku, aby po
gorswno i tak inż liche pra ;i.·io· o zebra
niach, aby p.ogwafwno w·ol11ość prasy, db 
tego, że jest polską. Ks. l~assek pisa.t nic
dia:WlNJ< do nas! ze rnraz '" ię~c~ księ.ży s!Q 
zgłasza d·o niegi·i z oznajmieniem, że \\ e
dfng jeg10 wskazówek gennanizrniq lud pol
ski. Myśmy cieka\\ i, co duchO\ ici'ls \\o 
górnoślą5kie z1 obi WiCJbec tah: ciężki.ego 
zarzutu. D11chm'> ic{1.Sl\'v.o g-órnoślązkic 
cci1l'f0\\ e IJie IQka si~ radykalnych .śmd
ków. jeśli ciindzi o zawac~cnic S\\"C'f;·O wy
z1wq1ia fJ<J!ity-::z11cg~\.nic brak też pomięd'7Y 
księżmi centro'\\7mi ludzi, ldurzy en['rigi
czni~ i zaci(icil: Ltmieht ::,\ :-alcza.; S\\ ych 
przcciw11ikćrn piolit:>'cz.nych. 

'-wcr,,;o czasu przJ J·ła<lali ksiGżom 
' szystkim re\\ oh er do piersi w postaci 
osia• viunego listu go·i'1czcg<J. Teraz maja 
spos.ohnoś~, .icśE JJic chq ponosi!; \\iny za 
ksi~d'.za Rasska, przyłożyć n.•\v•ol\1• er Si\W1-

im k{lllfratrnm do piersi i ;;;~pyta·:.: ich sil;. 
czy godzq sic: 11a zapatrywania ks.. Rasska. 
Nic haj go się \\ ypq publiczni.... niechaj 
potępią Jego pc!itykę i niecha: stwierdzą. 
czy wielu jest księży popieraiących gw'Jl-
to." ną politykę germanizatorską. Mogą 

to' uczynić tem spiokajnici. że chodzi tn 
tylko '° potępicJJic g\\ a-How.niej pnlltyld 
germnniz~torskici. O robocie germaniz.a
tm·skie.i pC\"v•olnej, ukrytej, tajnej, nic ma 
tu m>O' ·3. Ta P·ohtyka1 ma zaiste \\ i~J11 
Z\', •0lennikÓ',\" pomięd:zy d11ch:::nvic(1.St\\ · rn 
g-órnośh.~zkiem, a tylko nieliczni księża i tt; 

uk rytq, JJ1owoil1<i g _rrna11izacyę potGp'.ają i 
ganią. Ale my czekamy odpm~. iC'di'i i t 
c11ergicznc.i. my cz ... karny prntestu ze strn
ny księży g-órnośl::tzkich przeciw wybry
kom pmb<)-szcza z K:omomikó.\\ ". 

no]~~ t:i:y · na l '„ C.:t„'-' ' ~ ubezyźnie. 

Wiec w Złofwmoro-wie. 

We wiiorek \1,.iec.zorcm odbył się prz) 
dcsyć Jicwym. udziale wi.c-c .. Zj2cfu>Bczcnia 
zarwio<liuwego p1orskiego" na sali hot lu Ba
ranills w' Zlokomornw ie na Lużycach. \Vie
ccwi' przewodniczył drnh Wcóciec.h K.lim
czak z Tham. O spra\\ ach robotniczych 
przema\\,iat druh Jan Brzeskot z Bochum. 
\V dyskusyi zabral g'f.os pewien mówca, 
który zacząl1 dlobroć niemiecką i socyali
styczną wychw.alać. Druh Brzeskot dJl 
nai \.\.}"'\\':o;d'y O\\ ego pana taką odpo
' .-ied1ź, że tenże _iesz:cze przed zako'ńcze
nim wywodów druha Brzeskota. ch\vycil 
się zajęczej broni. w tej sameu sprawie 
eh'' ale.ni.a ,.oobrodzic_istw" socyalistów 
zabr.aJ' glos jeszcze diruh Wieloch, który 
przyponmiaI polepszenie zarobkó\v przy
wódcy socyalistćrw Singera, 'który: to, g'd'y 
dziew zyny s.tawily wninsek o polepszenie 
placy, p()\.\·iecIZiat im, że wieczora·m; mogą 
więcej zarabiać. Na mężów zaufania zo
st~i •, ybrnni druhowie: Wojciech Klim
czak z Tham, mężem zaufania' i delegatem 
l(asper Marcinkowski z Złoloomorowa, ul. 

Giitcrbalmhofstr. 13, i Jam Matusze\\ s:k<i z 
;l'ham męicm zaufania. 

Szczęść Boże ! 

Z wojny rosyjsko-j!poński ~· 
Walka o prz.c<lnrnrza P0rtu Artura w re 

be Z' przen1;y. Japoi'1ska! kwatera gł()\rna 
pod Portem Ar~ura donosi: 30 Jisrop da l 

rnna· rozpoczęła armia1 oblega,jqca Port Ar
tura ostrzeliw'ania tak zw .. ,Wzgórza 20 
metró\v" i wykonaia d:O gc<lz. 4 po p.o!u
dniu kilka ataków, które się jednako\ 'OŻ 
nie powiod1y wskutek z.adętega <morn J1ie
przyjacicla. O got1z. 5-tcj po południu \'/'Y
rnszyly siły japoi1skic lHZcc1\\ po!u<l·nro
" o wschodniej czQści '' zgória i dotarly 
aż do \1

• ys'Ok-ości 30 metrów p·oniżcri wicr.z
c~10ł.ka. O godz. 7-mcj pio przyb}·citt ixi
S!łkow ·obsadz-0110 wforz Iw.lek. Od' stro
ny pólnl(}cn:o wschodtnicj na 'tąpi~ także 
atak. O godz. 8·mcj dostar się fort Iła 
wierzchołku wzgórza z11p2lnic w ręce JaN 
poi? czy ków. 

J(osyanic po1iostawi!i stos trupó\\ ua 
"schodnicj stronic \',z1górza. Jap<ii°LZY-
kom brakowa/o czasu do wywia·dÓ\\". 

Ostatnie dni w11ios~y ta.1kże p~.wn;:: oż.v
\\:it.!nie: w polo·żc11in na<l '"'zaho. Poiawi°r-y 
sic; sprawoz<lania o potyczkach i \\alkach, 
mniej lub WiGcej zacicklych, Q walkach ar
tyleryi, o afaka-ch większy„_:}. .u.dthiatcrn .. 
o starcia.i..11. k turc przcciąga.ly siQ nieraz 
poza zwykly czas rnvaIJia takid1 uk~rzc1i, 
\\ LC!ach li tylko wywiadowa} eh - ak
CYQ zaiczepnq zaczynali zarówno! Japor"1-
czycy, jak i Rosyani,c. 

Ku ro·patkin telegraf.owal 18: \. aN« 
kolo Tsi,nczcnczcn 'ZaczGtai siG d;dś na nn
WID i zakoćiczyla sh~ o godz. 11 przed' po
!udniem. Zajęci jesteśmy grzebaniem po
~e,gtych Jap.011czyków. Do pofodnia ilość 
Lch wynosib 230. W ręce ·nasze dostało 
&ię wiele broni i arnunicyi. 

Dalszych sprawmdaf1 o dnin d1,isicj
szym nie otrzymałem. 

Jen. Sacham\\. te/cg rafowa/ z 28: Po 
':"c.z.orajszym Qtaku na nasze pozy.cyc koJo 
1 smczenczcn. popo!ud'niu uierirzyja;cicl
rozpGcząl odwrót. Nasze straż...:. przcdni1;; 
puścily sic za 11im \\" pościg, zostały jednak 
prz:y•jętc ogniem karabina\.Vym, Strar.i,c 

nasze zmusiły nastcpnie nieprzyjaciela do 
'opuszczeniai wsi, z której strzclat. 

Biuro Ri.;t1tera doniosto z Szc11ki11u po<l 
datą 28. tr. m.: .% o:bozw rosyjskie.go uardc
szla '\\ 1ado17wść, że icncrat J~enncnkampf 
został zaatalrowaQ1y kG!o Dol1na. .Japo1i
czycy z>0-stali p[J trzechdniowej ''alce <J<l
pard, walkai jednakże jeszcze tnva. Ja
p.0I1czycy ust:'! vili swe dziala i01blę.ż11kzc na 
pozycyach. 

Rosyjska ajencya; telcgrahcznai don')Si 
'Z Iiua:nsz.au z 29 wie·czór: O świcie fa
pofrczycy zaatako\\'ali \ r-0Jska·tien. Ren111;;n
kampfa. zostali jednakże z \ ielkiemi strata
mi odpard. Battrya rosyjska nic d pu
ściła d{; obejścia rosyjskiego pra\\"ego 
skrzyd1~ przez trzy japo:1skic kompani·. 
Rosrarne zdobyli wieL br{)lni i po.cho \~ati 
300 poleglych J apCHiczykćw. 

. Ubiegfoj niedzieli silny odfuial japoi1-
k11 P·Od Mukdenem usitm ał oskrzydli' pa

zycy.c rosyjs_kie. - Artylerya msyjska 
P:ZY'Jęla go s1/nyrn ogniem. - W czasie 
b1~-:r nast~la g\i.-:attO\Hła b1trza śnieżna. 
ktorai ·z.r:mszla obie stronyi do przerwania 
operacy1 .. Po bur~y widzi.a.no 0 godz. 3 
po potud~m przednią straż japoi'iską w siLe 
500 Iud'z1, wykonującą \ dalszym ciągu 
11:a:sz flankO\~. :Artylerya rosy~ska µoo
\\-~tfa ostrzehwanic, skutkiem czego Ja~ 
ponczy~y z~częli się zwolna .;ofać. Wte
dy rzuciła się na nich piechota ro yjska do 
ataku, została· jednakże ndpartą • rozbitą. 



.\Vałka zat~m nie przyin=-0sla \·daśdwie re
:Zuliatu ża.dn ej stronic. W głó\\ nt:~ kwak
.rze rosyjskiej pamuje przek nainie .. że Ja
pończy"y powtórzą jeszcze prćbę- oskrzy
dlenia! Ros.yain pod Mukdencm, 1 dlatego 
Kuropaitkin W'Zmocnil swe pozycye na: pra
w-cm skrzydle. 

Biuro Reutera donosi z, glównei k\Y'a
tery japońskicij: Wedtug 1rndesz~ych \\ ia
dlcmnsi, Japończycy mają oigólem 8 dy
wizyj i. 9 brygad piechoty, maz 2 bryga
dy kawaleryi. 

Ostatnie \\ iadomości rosyuskie ł\v·ier
d'zą, że Japończycy, mimo że za:łmuią. na
der obronne stanowiska· nad rzeką Sza, 
wykonują mchy, jaikoby się cofali w kie
runku polud'niowo \\rJSchodnim. 

ł(upujmy, co tylko możemy, u poł* 
tddch kupców i przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
z Prus Zaehodnfoh Warmii i ~lazur. 

Gda1is~'· Prom ułatwiający komuni
t<acyą w Nowym Pmcie przechylił się na 
.Wiśle i 10 żołnierz:y marynartki wpaidło \\ c 
'""'Oidę. Trzech z ni.eh utonęfo. . 

Tczew. Tuted·sza cu;krownia zakon
czcylta wt •diniu 27 lrstopa;d'a swą t~g0flocz~ą 
kąm!painię, przierobiwszy od .Umai 4 p~z
d1tiemi1ka1 doi 27 listo:pad'a 465.917 cenitna:row 
b'nrwków. W przesz•lymJ wikui przer<ibi1ono 
504,048 centnaró\v1. 

Golub. W tyich dniach wyslano1 ·Oko
lo 100 kaczek z Dobrzynia oo Frain1kfurtu 
naidl Menem, które wszystkie pacUy .ofiairą 
cholery· prawdopodbnie ziarzą:dz<l! dlatego 
ponown,le, żeby wszelkie irn~sP<?rty d'ro
biu z za1granicy podlegały rew1zy1 wetery-
narskiej. · 

Tuchola. Zawiązała się tu spółka par
cela:c)lti.na pod fiirmą 11Spólkai Ziemska w 
Tucholi" maiąica na celu pa!t'1celbWlaJllie pc
sia<ll:Ości' ziemski.eh ·i pośrednictwo W1 za
ku.pnie i sprze:daży g.osp-0d1arstwa. Spóf
ka ta jest spófką z o;gramkroną. poręką. U
działy wynoszą 50 mr. Do Z8Jrządu nale
zą pp.: Dr. Karasie\vicz z Tucholi, Wair
czaJk 2.l Koźli'niki, Za:kryś z Biallowieży. 
Prze:\Viodinitczą.cym Raidy Nad1zorczej jest p. 
Prą:dzyi1ski z Br:alewnicy, a zastępcą jego 
ks. proboszcz· Reymanrn z Prusz,cza. Bliż
szyioh informacyi udziela p. dr. Kair.asie
"viicz„ Spo<l'z:iewaić się należy, że przystą
pi jaik naij!viększa ilość czl•olnrków. 

Z Wiei. Ks„ Poznańskiego. 
Sroda. W pcniedz.ialek rain'OI ja;k' było . 

zapowi1ed'ziane odlbylo· się w: Sroidzie ża
lobne naiboiżeństwu w rocznicę śmierci za 
:spokój, duszy byiego po1sfa1 naszeg·Oi ś. p. 
J ózefaiGlębockiego. 

1\1.szą św. przy wielkim ołtarzu cd-

STRASZNY DZIADUNIO. 
P<łwieść Maryi Rodziewlczównei. 

(Cią.g d·alsz:y .. ) 

Dla• dodani.a: -s-Olbie rezonu wstał- i po
szcdf dla okna, a:by wyj'rzeć na: ·ogród; nie 
śmi'at naw;et zapalić p.apieriosa. 

_ Dzi.a1dJ z.upetnie samotny - zawwa
ży~ po ·chwili. 

_ Osamotnienie jest wtaściw1cścią 
-sta:roości - odparł z.w0Ln1a z,~gad:nię.ty - ~a 
zresz.tą nie znoszę towarzystwa .. Ludzi~ 
1nie zapełniaiią życia, wnoszą w 1 me tylko 
.chaos. . . 

_ Są ·różni, można wybiernc. Same-
mu tru1dn1D w.ytrzymaić. Nie wszyscy s~ 
lekkomyślnymi młodlz.ia•kaimi, bez są·du i 

raz.wagi[ 
Zinów za1le1gl>0 milczenie. 
_ Czy myślisz. ui mnie spędłz.ić waka-

cye? _ zaigadnąt na1['ł·e ·sta~y, r~ucając w 
strcin·ę wnuka prz.eliatne sp-01Jrze~m~. . 

_ Bmt1 Boże !jakżebym sm1at ! Nie . 
tU!bicie ludzi, a musieliby;śd~ patrzeć .. 1:a 
nrnie i rozm3Jwiać. Przyib-ytem, bosc1e 
mnie w'zywali prted1 rokiem, i m~ślal'ern, 
ze mi się należy prosić za br.aita1nik1em. 

- Dla siebie n[~ masz żad:nei prośby? 
- Nie, to jest... mi-at-bym rnożei. 
Starzec, iohródt się rrnntem clJo nie-

go; był ciekaw~. • . / . 
_ Kie'd:y m1at-:bys, to mow! Nie stu· 

chałeś minie inigdy, może !a cie pasliucharm. 
_ Chciałbym przewieźć tu, do ,gr0-

bowoai, zwto-ki matki;. jeśli <lziad PO:Zl\\-Oli, 
będ\ę mu bard·W widlz1ęczn;y! . 

. _ Nic, nie poz.w-Olę. M~tka tw1o~a 
\vyrzekta się teg-0. d!omu i rodzmy; przez 

pra\\ il ks. prałat dr. Jażdzewski, a po ta
kc\ d cdprawil przy jasno oświ~tlonyrn 
katafalkw suplikacye. W naibożeftstwie 
wzięJy udziar wszystkie cechy i różne To
warzystwa1 średzkie, - a bylo ich ta1k wie 
le, że zajęły w szewgach miejsce od wiel-

: kiego cltarzt do samej bramy kośoiola, 
zaczynając szpalery cd cechu1 rz·eźnidde
go, a koflcząc na T()\Y::\.rzystwie robc·tni
czem. 

((ostrzyn. W poniedizialek 28 b. m. 
· odprawił ks. prob. Walterbach ialobną 
mszą św. za duszę nie:odiafowiane.go po1sła 
naszego śp. Józefa Głębnckieigo. Wszy
stkie oltairze były oświeoone światl'em. 
W kościele było pe!no narocfo. Wieczny 
spokój Jego duszy! 

Poznań. „Dzien. Pazn." pisze: Wia
domo, że przy kości-:: lc Pobernardyflskim 
prohoszczem wic·jskowym na miejsce e
merytowainego księd•za Mi·chafo:wi~za:, 'ZIO

stal ks. dr. Schmalz, niemiec, który urzę
duje dopiero 1ki!llrn tygcid!ni. Otóż warto
by się dowiedzieć, dla czego źioln1ierzom 
polakom za1przesta.ino odcz.ytyw1a.ć ewan.
gielię w jęz.yiku polskim? 

Zbierska. Mord'erstw~a dok{)lniain10 w 
·nocy na wte-rek na os•G1b[e gospod!a.rza 
Sniecińskiego. ze• Zbierska, powrncaiące
g{)· w1ozem do domu. Przypusz.czająL że 

Sn. zamordował tce.g·oż krewny Koni1uszy, 
na którego u:brnniu przy rev;izyi znialez1ii0i
no ś!ad'y krwi. Uwięziono: go" pomimo, 
że, zapierał si-ę mord'erst\va. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Katowice. W ostatnim czaisie· ()kazu

ją się dość często w .obiegu pc.dlmłhione 5 
markówki, które atalii tak nie'z.grabnie są 
wykommc, że bardzoi łatw10> od'r&żn' i·ć je 
molżnai odi piraw1dziwry·ch. Zmbione są bo
wiem w te.n spOlsób, że prz.e'{:>olowiono 
prawldZ'iwą 5 markówkę n:a: ·diwie płyty, z 
.których ka~dą przyczepionQ dn drugiej 
po.dlrnbionej. Wszystkie fa:lsyfrkaty ·dlato
w21nc są z· 1904 roku. 

ZP 

Wiadomości ze świata. 
Nad! fote;rpełacyą o zatarg sz:kólny w 

Berlinie obrado-wał .wczoraU: s:ejm pmski. 
Uzaisaid'nil ją, wi0~n-0my·ślnY. Punk. Minister 
Stmft starnl sie bmnić rz.ą:du, twierd'zą;c, 
że prowincy1onalne kolegium szkiQlne mai 
na1dlzhr nad szkofami taikże poza: godlz.ir11ami 
sz1kól'nemi i pozw:alić nie mnie. by w sa
lach szkólnych sok·oly luib socyaliści ćwi
czyli. 

Przeciw poglądom ministra wystąpił 
rnn. lib. tl-0.brecht. 

Bron~l rziądu· konserwatysta Pailasike. 
Dość '°1stm1 wystqpil wo1n10myśJny 

Ca'.ssel, zaznaiczatląc , że jeżel'i da\\r,niej \V 

Dok.alach szkól:nych \V Berlinie w czasach 
p. Kośicielskieig-0. dlozwiO'lonem bylo uc:zyć 

dzieci języka polskiego, to i obecnie ~ali
stwu zaigrażać nic może, że .\1 nich po 
polsku ghnna:stykuuą. O a1gitacyi polskiej 
wi lckalaich szkólnych w czasie ćwiczel1 
nikt nic nie slyszaL 

Dalsze obrady odroczono do piątku. 
Koł-0 polsbe ta:kże weźmie uid'ziaf \V 

dyskusyi. 
Z Austryi. Zawsze je·s·z:cze nie ma 

natłzieji, by Rada Państwa mogtai spełniać 
prawidłowo swe zad'ania. Spodziewają 
się orzwiązania jej na: dniw 7 ·grud'nia. 

- Gazety stwierdza1ią, że roz.bicie się 
ukfadów1 w. sprawie aiustw-niemiec'kiego 
tra!ktatu handl-owe.g.o wpłynie ·niewątpliwie 
na -0z.iębi1einie stósun1ków niemiecko a1u
strya:ckich. 

Amba.sa<lior niemiecki hr. Wed·el był 
w Peszcie na p10sluchaniu u1 cesarzai Fran
ciszka' Józefa. 

Z Afganistanu. Biuro Reu~era· d\on0si 
z Kabul, że .gubernator tamteuszy zawia1dlo
mil emira Afganistanu, iż 1n10wai armi 1a m
syjska1 przybyła do Jiisa:flkwatnigar. Owber
,naitor Saisaibadu· danosi również o z·nacz
mm wzmocnieniu w:O:Jsk i-.01sy]skich. Gu
bernator z. fleratu dlonos1 0i niezw}~kłej 

·czynności woi'sk r-0sy1js'kich i zażąd;at 
20 OOO po·si 1łków, na •co1 emir się; zgod'z.ił i 
upowa!żnil gu:bernatma Saisahadu, by 
wstrzymał każde ewełn.tuailnei m11ru:sz,e;nie 
grnnky ze stmny ros,ydskiej. K.-omendlant 
Saisabad:u1 -01trzyrn1ał ri0z:ka1z obwairow1amia 
mi·aista. Podobne: rozka;zyi otrz,ymali. tak
że inni gubernatorowie. Dwaj br:acia ei1Tli
rn o'bje.żdżają .obecnie Af·ganistain. 

Z Watykanu. Pomi·ęd·zy, rządem nie
mieckim a Stolicą Apoistolską wywiąza,l się 
zatarg Q biskupa M-etz:u, Benzl1era. Rząd 
ru1emi'ecki diomagai się usuinięcia bistkupa1• 

Z Tybetu. ,.Daily Express" dtonoisi z. 
Ka.Urnty: Wszystkie wiojska1 aingi1etsilde, 
·z w1yj'ątkiem cz.terechi 'kompaniJ Paitainów 
(Aiigańczyk'ów ), Qidw;ołan>Q\ z, Tybetu. Po
zoistal\vieni tam Patanowie będ!.ą strzegli, 
:z'godnie z brzmieniem traktatu,, zawia.rte.go 
w Lassie, posterunikóiw: międ'zy granką a 
Giain1cze. - Ma.odlon.alicit po.wróciJ ·do. Kal
'kuity. 

Z Ameryki P-Ofudniowej. Z Sa1rntjago 
c\.e Chil·e d'()nosz.ą, że rzą;dl chili}ski. zamie
rza przyjść z po1rrw\cą. KoilumbH, ·ceLem o
twaircia: kanaił'u! Dairie:n, któiry łącząc o.cen 
Atllaintycki: z,e, Spdkojnym, miał się stać 
rkon:.Imrerncyą dlła1 kanału panamskiego, 
z.wfas:z.cz·ai, je!żel'iiby przysz.edlt prę.cJlzeti 'do 
skutku 111iźfi tamten. Mianowicie przy. bu.
·dowie jeg-0 mia.noby mżytk:c:>w!ać dwie 
rzteiki spławne, rzekę Atrato z -dio:plywó;w 
Atlaintyku, a rzekę; San Ju~:n. w sti:x:mę 
oceanu· Sp01kojne1go.. Prioue:kito'da.wcy twier
dzą, ze w ta!kim razie wfa1ś.ciwy prz.ełkl().p 
kanailowy ciągnąłby się; inie. nai <lltuiszej 
przestrzenŁ iak 5 kil-ome·trów i: to nfl' tereinie 
ibardzo k·orzystnym. 

huin:t przed \V mej w:ta:d'z.y straici~a pr.aiw:o pmv.rócil na. swe ·obsenvacy~rue stanowi~ 
le'żeć wśród moidr przc1ctków! i idlz.icci t sko, dQ okna. 

- Bfingosl'aw1ię: ją, za: ten ibrunt i wnl~. Oospoctiarz diomU' \V'ydal l1ok·aćowi krót-
Zr·oibilai mnie czlmvieklem; umairłai jak kie rozikaiz.y. 
świę.ta. Nie mówde mi nic na.i nią, d/o:ść - Możeś deikawy mych bogactw? 
admawy, :nie pr<0szę. w:as. <:l nic.:. \vięcej. _ zaigadlnął', gidy się slu!ż.ący· ie1&ta·l1il -

- Nigdy? - zapytał z. prz.yciskiem p-rzej'C!~zie!my się trochę. 
sta:rzec. - Nie ,ocenię rolnych boiga!Ctw, bo nie 

- Ni1gdty ! fak ona, tak i 1ia. nie mam mam ·01 wsi 1na1imniejszego pojęcia, ale 
mdlz'iny i ·d!omu, i o prawa się mclie -nie u- przejść się, to i owszem. 
pomnę. Wyklęliściei nas oboje, jak zbrtudi- - Pos:z1li ted:Y, sz:pa\:erami, iQ)grodlui na 
nia1rzy; za co? Z3! t·o, że- -0na mnie kochala, łąki i PQ<l·ai, a wraca11i1 prtei.zi folwiarc·'Z'lle 
a ja, że prac-owalem, Jaik mnie l[lall1czyta. dz.ied'zińce. 
bez pomocy. Szpie1gi d!ziada nie p.otrn..fią - Czy znasz: się choć trochę na' maszy 
na mnie znaleźć nic .nicszłlache.tncgQ, wsitY- na:ch? - spytał pan Pnlikarp, stal"ąc u 
d'l.I' ni.e zrn'bitcm nazwisku. I ·zai to derpię drz:wi stodo1ły. 
10-cl! w1as! Jeśl'i mnie dziad: sprm.vadzit, by - JaJkże? przecieżtomói fach, Wzią 
ranić i naigraiwać się z, tego, w cz;czę, to łem niedaWlnQ huk picnięd'zy za projekt 
mogę w:as -Opuścić. Nie: trzeba. mi' a.ni z:~o- pompy. 
ta, ani las:ki ! - No, to mi zreparuj ml'IQ:carnię. 

Starzec słuchał go zimno i obojętnie. _ z najwię'kszą przyjemn:' ś _ią. A 
- Nie do.staniesz ani z.k)ta, ani ła1ski - g.dz,iież ten defektowy Qka·Z'? 

-0dpa1rt powiali - i możc$Z być przekiG1na- ByifQ to jaikie'ś przed'po.topowe cudo, 
ny:m, że nie przez ·c·zu.łą troskliw•ość s.z·pie- sklecone z betek, klekocąice, niesforne, o'd-
g;awalem cię dotąd! i sz.pieg·ować będę 'na- mawiające poslusz:eństwa. 
<l'al. Poirz1e1bn~n mi jesteś, ia:k pion' na; sza- _ Ar'ko prz.yrnierza! - śmiał się cht:o-
chow1nicy, i co ze-chcę Zirohię z: i!(}lbą. pŁeic, <ilrapiąc się po k>0łach i ·walkach, z.a-

- Ze mną? ha! ha! - chło'Pie.c za- gfą;dlając we. wszystkie sz·czeliny. - Toż 
śmia1r si·ę szydercz.o. - Dziaic.lmvii się to do- O!na pamicta patryarchów1! Czemu d'zi·ad 
tąd: tak udawało! .nie kupi maszyny ·no·wcgu systemu, lek-

- Zką:d'że. blaźnie, m01żesz wiedlziieć, kiej i mrule~? Tę nailepiejr-by było pcld'a-
czy mi się u.tk~.waf.o? W0skiem jesteś w mwruć na poał, db archoolvgiczneg-01 mu-
moich ręka.eh, mówię ci! zeum ! 

- To ·dobre, i wc·ale <lfa mnie nowe! ~ Więc nie potrafisz. zrcperowiać? 
Dzia'Cl1 wid1o:czinic. nic.wiele w·yn1aig:1·! - I owszem, ale t-01 p1;aicai na kiLka . 

- Owsz·em, baJ1dtzo wiele! ty•gio<l1t1i i bard1z-o nicprod'ukcY!in•a. 
Podczas tej rozmowy słuvha w11i1osła - A no, to zabawisz parę. tyg:oidn-i. 

śniadani'.e. Po ostatniej 00.powieidz,L pan Co <llo korzyści. to ju'ż moja rzecz. Cóż 
P.olikarp mchem zaprosił mtod1zietka •do ·c'hce.sz za robotę? 
st-OJu. Sam le<lwie' tknął ia:dla, <>bsenw- · -- Ależ nic, to nie warto wzmiainlki. 
waf swie·gio goś.cia i1 milcz:aił. , Nie jestem rzemieślnikiem. 

SkQt'iczywszy, cMop.i1ec się skłQn i ł i - Jcdoo,k brałeś pie:Tl'iądze za· tę tam 

Z róinych stron, vr:i 
cni 

LottringhaUS(/11. Gćrnik Rau zostµ. 1 \1· 

kopa.tni „Gottessegen" zabity. Spr.:dły mu ki 
kamienie na głowę. 2~ 

Gelsenkirchen. W kopalni „Rhein-El- J.W 
be" dostał się pnganiacz koni pomiędzy 
d'wa wózki, które go niebezpiecznie zgnio. izb 
Uy. \\' 

Baukau. Tutcisz.a rada gmhma cświad. 
cz.yla się w zasad'zie za przyłączeniem \\si f!!!I 
Baukau1 <i.Io mirusta lierne. 

Paderborn. Ks. biskup paderbomski 
rozporządził, aby we wszystkich kości-o. {\V 

tach 1cłyecezyi potw10rzono t.owMzystw a 
wstrzemięźliwości. 1111ł : 

Prosimy naisze Szanowne Czytelni
czki .oraz Szanoiw~1wch Czytelników, aby Jn· 

)?oj 
kupiująie w sklaidach towary, zachę.ca1[!i za 
każdym m•z:em kU'pcówi db p:o:fec<l!nfa inte- 11o< 

resów we ,,Wiwrusie Polskim". · 
Saint Loujs. Anarchista Most przy- ioł 

rzekl, że opuiści rniast-0, poczem Zia>raz 
znów woln1ość {Jdzysk.aL 

Berlin. Odbyt środków żyw.nośc[ w 
Berlinie wz.rnsta1 sz.ybko. Dmv1óz: do hal 
ta·rgowych w r. 1903-4 w.zrósr dla 56 mi- st 
lionów kiJ.ogramól\v, wobec pięćdziesiąt 
'kilogramów ;r-0ku po.przeid1niieg·o. W ha. 
lach targowych ·st.oly z owocami, jarzy.na
mi, maslem, serem i jajami za;bicwaią, naJ. 
wi·ęceJ mieJsica, ,gdyż 14,700 met~ów1 ikwa,1-
drato:wych; po.tem id~ kramy z rnicsem, 
d'ziczyzną i dr:aibiem, l()lbearrmjące prze
str:z1ei1 7.200 :kwadlratowy.ch mtr. Do rz.e. d 
źni s·pęd2ono Wi ubi.e.glym noku kalenida- b 
·rz:o\\nym 153,420 szituk byd:la1 rogatego, a t. 
cyfra ta jest •naijniższ.ą w ostaitnfom pięcia- t 
leciu. Cialąt spęcl!z·oln-0· -56,984, Ol\V'iec b 
413,388, niewgaciz.ny 895,206 - nafoiiJszą 
Ii'oz.bę z dotychczas-owych wiogó-lle. 

Koni zabito 11,818. Swfożeigo mięsa 
do'Wiezio!fl~: 260,000 ćwiartek wolowyd, 
126.800 cieląt. 27,500 owie:c a 175,000 świl1 
Na.1 lldW()rcaich kolei ·db.wieziono 1957; 
miliona1 kilioigramów1 mleka· razem z waigą 
in.acz.eń (brutto). Rocz1n.ie: wypaid:ai w Ber
linie m glow1ę 160 litrów· mklrn i 78 kilo
·graimów mięsa. Konsumcyi. piwa zai rok 
1903 jeszcze· nie 01blicz,olno; w r. 1902 wy
padllo .na 1osiobę: 229 litrów piwia. K.ansum
cya piwa -O'bliczona jest ·na przedmieścia i 
okolicę. 

Ostatnie wiadomości. 
To ki o. Z głównej kwatery japoń

skieir pod· Portem Artura donoszą, że ie· 
neral-lejtnant Tukija i jenera'łl..majo1· Na
kamura są rannt 

B e r 1 i n. Pod Lidfontein zaczepiło 
250 hotentotów kompanię nadporuczniko 
Griinera. Po 3-god·zinnej walce pobito ho
tentotów, którzy pozostawili 8 trupów. 

L o n dy n. Według „Daily Ekpress" 
zabójca Plehwego zbiegł już w końcu sier· 

pomtpę. Dam ci to, com obiiecywal' mecha
nik·owi: sto rubli i dwóoh deśli do pom0-
cy. Przy tern utrzymanie. 

ChJIOpiec z: śmi~echem prz,yjąf umowę. 

Pozt()lstal w Te'peńrn dla tej. wa:żneti przy
cz.yny i repiarowat stara:nniie ten zmurs.z:i
ly zabytek przeszl·ości. 

Natura jego byla jesz~cze po;ti·o1sze 
d!zie:cięcą. Bawiło g.o to za1ęcie. Spiewial, 
·,gwi1zdal, komend'enowal majstr.om, często 

sam się brali doi d'.z.iela. Uwa1lnialo1 g.o to 
od· pobytu z dziadem, 'któreigo \Vidyw·al 
tylko chwi!io·wo, a ·nie roizma\viat prawie 
•nigd1y. 

Sta'rZec niekiedy wstęp10\Va1ł dla sto
ctoily, opie.ra.l się obu rękoma: na ·belce i 
ohse1rwowra1l w·nu'ka :z, pod :narwislych, si
wych brwi. O czem myśl:al wtedy? Za
pewne o swy·ch skarbaJc.h. 

Cza1sem o zmroku, mias:ztale.rz: poda
wał chl'opcu pys.zll'ego araba <lb konnei 
przejażd!ż.ki; czaisem rybacy wpraszał· [ g-0 
~1aJ p:o.ló\v1 po jeziom1ch; czasem nia'Cl:l'eśn.Y 
przychodzH z propo·zy.cyą polowainia. 

Pan PoL'karpi ich wysyla.t, sam ule 
zaprnpio1nowal 1nigidy. a chlo·piec, choć Iu·

.bi1ł1 toi wsz.y:stki0, nie prn'sil także. Po paru 
tnodniruch swobody, ·dlostabków' i rozry
wek wiejskich, zatęsk1Jil za towarz.yszcrn, 
za przyjacielem, za1 żyoiem s.tudle!nc:kierlli 

Wyhasal się koml'O, nastrzelał trJJnó
sh\·101 zwierz~my, zwiedz.il okoliczne JaisY 
i pala, dlokuczyt.a mw samotnl()ŚĆ. dsza i 
spoikóJ. Prypeć wydalai mu się kailużą, o
koficai pustyni-ą, d'Ziadi wawelowym smo
kiem. Na·pęd~zał majstrów: j8Jk mógł. 

Wtem, piewneg·o wiecwra \Vlrę:czoino 
mu depeszę odJ Ża.bby. Zbfad'l, przycz_y
tawszy; pcidpi1s. NieJad'a bieda n1apędz1ila 
flegmafykai dlo elektrycznego pośred'11i
ctwa. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) ,,;; .... 



Jiiii<l ze Schi.usselburgu i znajduje sję -0oo-
cnle w bezpieczeństwie za granicą. · 

L o n dy n. Angilelski urząd marynar
ki .zapowiada nowy podział flotyt który 
znacznie powiększy jej gotowość do boju 

- zwłaszcza na wodach angielskich. 
L o n d Y n. „Times" donosi: Japońska 

- izba panów przez aklamacyę postanowiła 
wyrazić uznaniQ Uode i armH lądowej. 

---- ----- '!!!!!!! 

Kalendarz. 
Sobót&, 3 grudnia. Franciszka l{sawcrego 

- ; if iili.mir ) 
Nwdziela., 4,gruduis.. Barb:iry p. i rn., (!:Jubo-

1111h). 
S ł o ń c t1 ; wschodzi, .?;n.ehoda 

J11tro. g. 7 m. 53 g. 3. m. '47 
PoJu~ze. g. 7 m: 54 g. 3. m. 46 

St a. n p o g o d Y ; We czwartek ca.ły d~iet 
pochmurno. Vv piątek takż~ 

Term om et r wskazywał wczoraj 12 v. 
r-ołudnie 8 stopn'e R. wyżej ~1·s. 

Konferencya polska św. Wincentego 
a Paulo w Bruchu. 

Sza:noiwnym ·ofiaro:d1aw1com i wszy
stkiem R·od'a1k·om \V Brnchrn i okolicy, ·do
nosi się uprzejmie, iż a:matorowic. z Tmv. 
Ś\\1. Michała przedsta\vią nam pow.tóinnie 
religijną sztukę p. t.: .,Pa1lka1 MadaJa" na 
\V'spa.rcie gwiaz.clik•owe rnaszeu konfercncyl. 

Zatem priosrmyi usilnie iO"popaT.cie. te1<$·0 
celli, gdyż żadna famiilia nie może naprzód 
wiedzieć, że rnz. kiedyś \v1sparcia nie bc;
<lzic potrzebmvala. - Pr?.ed'sta1wienic iact·
bi,;uzie się na· saili p. Kuchema1 11 1grndnia 
r. r. O go'Cl!z„ 5 p01 pal a.ż. ·d10 go1d:z. 6 o
nrardc kasy, a µotem teatr; zatem każd:y 
będzie m6gł zawcwsu do: d.lomu powrótcić. 
W wiolnych chwiladIJ· będzie odegrnny 
koncert przez: kapelę, którą ·nam p. Pi.eitry
ga dostawi bezplaitnie. Wstępne 50 feiny
gów. Dlai nie\via:st wstęp Wlo.1.ny. Kart 
wstępnych można d()stać " "e wszystkich 
polskich sklaida'Ch jako te!ż u. zbierających 
bra:ci tej konforencyi. Z ar ·z ą d. 

Towarz. św. Piotra i Pawła w l\farte·n. 
Od1 1 do 7 grudnia Jest sposobrwść do 

spowiedzi św. W ni.eidlzielę 4 t. m. przy
stępu/ie towa.i-zystw10 -do wispólne,3 Komunii ' 
Ś\\1. o goidlz .. V29. Pod'.C'z.as tego, na1biożei'1-
stw::i, bę'dzie polski śp!·ew. Po pot. <} gddz. 
04 jest .niahożeństwo ·z: kazaniem. Czton-

I kowie wrnni wziąć udlz.iaf w. nahóżeństwic 
i llcz.nie przystąpić 'do Sakramentów' św. 

Uwaga: P•o nalbożeflstwie jest z·eibra
nie. Tow. św. PilOtra i Pa'wla, przet0' u1pra
sza się Rodaków, którzy jesz.cze nie nailieżą 
do towarzystwa, .aib.y się <lali w.pisać. 

J. Stachowiak. 

Bractwo Różańca św. w Linden i Dah1-
hausen 

podaje S\\·ym si<Jstroim diO' wiadQ'mości, iż 
na niedzielę dnia 4 grudnia p10 ·pot ·o· g.odz. 
4 po nileszporach ·c,d!bę<liz.ie się ·nabio\ż,efl
stwo różaf1 oorw:e, z:a:pirowa<l!z,ein ie po~rządlk u 
w różach i ·zmiania1 tajemnic. Zwrnca• się 
U•wagę Rodaczkom zamieszkałym w· Lin
den. i'. Dahlha.usen. że p-owi-nine się sta\wi6 
ia:k nailicwieii i da·ć ·się zapisać do r6żail1ca 
~w., przez; ca wzmocnią, wiarę, '",tych 1ako
l1cach pomiędzy P.olakmi tak bardzo j,uż 
zatniedbateL Szan. si<Ystry ró:ża1(1cai św. i 
te, które się ma(ją, chęć za1pis.a6, i wszy
stkie Rodaczki i Ro:d1cvków o liczny udz.iał 
się uprasza. Założyciel. ---

Baczność! 
Towarz. św. Barbary w Oberhausen. 

Ninieiisze1m pod1aje się doi w:iadionrości 
~zan. c:zł1cdwm, iż w poni1cd'ziialek <l!nia 5 
grudnia rnno o g:o'dZ« 8% będ'zie· ·odprnwio
nai ·umczysta- Msza św. na cześć św. Bar
bary w. ikościele: NajsL Serca· J ezm101we1go. 
Towairzystwo bierz„c;_ udzia1t z, chorą:gwią 
w tern nahożef1stwie. Chorążni i czif,o,n'ko
\l;~e w·inni s!ię stawić pwnktua~nie o g.ocl1z.. 8 
~a sali posiedzei'1. P.n na1b<rżef1stwie będzk: · 
spie1wa1na pieśl1 o św. Barbarze. O licziny 
udzia·t cz·t01n·kówi w nabożer1st\\ ie \V cza.p
ka:ch 1 ·oznakach towarzyskich uprz.erlmie 
Prosi Zarząd'. 

Tow. św. Stanisława w Herne 
\l.(ln,osi szainownym cz.tnnk·om, iż przyszłe 
ze?ranie odbędzie się w1 niedzielę, 4 gru
~n:~ po ()0łu~1niu po pols~i?m .nabożei'11Jt\:·ic 

t?1 e hędz1e o g.odzm1e 4. I'liorzą:dek 
~~1em1y: l) pla1:a miesi'ęcu1ai, 2) wprs cztcn
ow no\vych, 3) spra1Wy towarzyskie, 4) 

"YPfata wsparcia -chorym. O jak najlicz-
llleisz.y udlzi~A prosi Zaor:zqd. 

. Uwaga: Zapraszam czfonków stare
go r nowego zarząd:u ażeby się stawili " 
~'-Y-2s::yrn. dni~ po~ poludnru· o- godzinie 

·na go111e1 salt. Zara:zcrni zapr21szamy 
sz~n. rewi·Ziarówr 1rnsy. O puirrktualne. sta
-;vle:nic si~ prosi St~ Jank:owi.ak, prz~w. 

Tow. polsko-1uitol. i Koło śpiewu „G ·ia-
zcta Jedności" w Osterfełd 

podaje swy1 szan. czfonkom dD wia<lo
rr_wści: i~ w nie<lzielQ 4 grudnia odbędzie 
s.~ m1e 1ę.:zne zebranie na g-órn J sali IJ. 
łius~cmanna. Początek o gcdz. 4 po poł. 
Pc1:i1eważ to jest ostatnie miesioczne ze
branie w bieżącym kwartale. przeto upra.
sza siG czlonkÓ\\', a .o -obli\\ ie tych, któ
rzy zail'egaią ze. składkami miesiGcZnl:mi, 
aby się licznie s.tawili i ze skla<lek uiścili 

' w przeciwnym razie tracą wszelkie pia-
wa do tO\\. Uprasza siG zatem \\ szystkkh 
czfonkó\' o l!icznc i pu1nkrualne sta1\\·ienic 
się. Goście. mile '' idzia1ni. Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpie.\\ u (}dbędzie si~ 
o godz. 03 na wielkiej sali. Proszę \YSZY

stkich czfo.nków, aby się dlo jednego' ze
brali, abyśmy rozpoczęte pieśni na Gody 
mogli dobrze wyć\\· iczyć. Proszę także i 
tych, którym cl-obf() śpiewu na srecn leży i 
chcą się prz.ysl1uchać pi.ęknemu· śpiev."O\'.'i, 
lwb się .go \vyćwiczyć. mogą też przybyć. 
Lekcyc śpiewu cdbyw:ają się co nieidzielQ 
o g.odJz. 1 IVi w południe, podtzas których 
można się także nai cilcnka ·d'a·~ zapisać. 
Cześć pieśni piol.sildej ! 

Fr. Iioryza , prze'\\ 'o<l'11. 

Baczność Rodacy z Ober-Marxloh ! 
Don·oszę szan. Ro·dakom w Ober-Marx

loh, iż w 11iedz·ielę dl;1ia1 4 grudnia -0 god!z. 
5.Yi po PO·L odbędzie się z~branie, zaraz 
JJI01 nabnże{1stwie polskiern, w celu wł1o:że
nia Towarzystwa pnl:skic'g-o, w kJ1]cafui wdo
wy Ii. Vall de:n ix:om, przy ul. Ka.mpstr. 
180, obok k·ościob. k::!td!ckicgo. Upirnsza 
się sz:m. Rod'akó\'" o liczny u·dzial 

Komitet. 

Tow. gimn. „Sokół" w l(irchłinde. 

Nh1ie'iszem dcrn~sl się szan. d'rnhclm, 
i'l~ Z'ebranie <Jdbędzic S;•ę w, niedzielę 4 
grncfoiai o .godz. 3 po polud1niu. P.onic~~ż 
ni,niejszc z::-br?•nie je.st ostatnie \V bieżącym 
roku. przeto 111pra.sza s=ę \\"szystkich dru
hów o punktualne przybycie, 'gdyż j;::sz:c'Ze 
marny ważne spr:=l'\\y do• zaołatwielllia. 

Czołem! Wy.dzi1a1f. 
Uwaga: Cwi•czcnia Qdbędct się zaraz 

P'O zcbranin, więc też liczba• ćwicząicerch 
.pożąd·a·na. Nacz1ełJ11ik. 

Towarzystwo św. Antonii.ego w Laar 
<lionl()lsi swym czkmkom, iż. W• niedz·ielę 4 
grudnia, odbęd:zie się nadzwyczajne walne 
zebranie, m11 1którem bQd1zie. obór JWwcgo 
zarządh. Uprnsza się szan. 1czlo1nków, .aby 
wszyscy bez. wyjątku stawić się. zeichcicri 
na z·e:brnnie. Z a1 r z. ą d. 

Towarzystwo blog. Bronisławy w Wie
melhausen-Bocłlum. 

Doin()SZę szan. czkrnkoom tow. i· Rc.<fa
.J<.om, oraz, Rodaczkom, iż d'zisi•aj \\ " sobotę 
pr:z:ybęd1zie sp'<lwiednik polski ksiądz z. Pa
derborn.n. Spowicc.flt rozpo1cznie się o g. 
4 po, po!. Nahoie(1stw10 z Jrnzainiem w nic
dz.i e 1 ę O• g•oid'z. 4 po poł. 

T-01warzystwo1 przystc;puje· \V nied'zielę 
ran10 :oi 1godz. 7 wspórnie doi K()1mmiil św. 
w oz.naikach. Więc Ro{facy, id'źmy wstzY
scy <l.lo spowiedzi św., poniew'a'ż tcraiZ nest 
a<l\vent, a.by nikt ·nie powied'zfal', iż nie 
miał sposobności. O licz1ny udział· w sp,o
wiic·dzi i ·nabożei1stwie prosi· 

J. Hain, prze.w. 

Koło śpiewu „Słowik" w Marxloh. 
W niedzielę 4 grndn!ru po· p-0l. o godz. 

3 od1będz.ie się Z\\· yczain~ zebranie w l.o-
1\alu p. Plaitz.a. O li1czny ndziaił czbnków 
uprasza.i się., ponieważ z p10\\"Gdu ma:łej li
·czby c·z1lon1k(Jw k"·31rtab1c zebranie odbyć 
się 1ni·c moglo. Dla tcg,o s.:1 ba-rdz.o waiżnc 
S·prawy dlo załatwienia. Zarząd. 

----
Towarzystwo św. Stanisława w łfattingen. 

Nadzwycza.ine zebranie -0d'.będzie się 
dnia 11 grudnia o godz. 4 w lokalu pc'Sie
dlzef1 ,,De.:utsches liaus·', łfogerstr. Będzie 
obór .gazet na• 1n8wy kwarta•t i -0mawi3!nie 
gwiazdki. Komplet czt<e1nków rx.rżądiany. 
Goście mile \Yid'ziani. Zarząd. 

Baczność naczełuic}1 okręgu VII oodteń
skiego ! 

Zapraszam zacnych druhó\\ 11aczeh1i
kó\\. na .niedzielę dnia 4 grudrria br. na 
wspólne ćwiczenia naczelników i pad<'ia
czdlników, które się ·O.dbędą w Oberłr.a.u·~ 
Sei:t na sali ćwiczebnej <Jdd~iahr. Sokola I 
'tt p. Kellera, przy n-0wyrn rynku. o godz. 
11 prted. południem. PrDsz~. aieby się 
wszyscy druhnW"ic naczclnk:y stawili. a
że1by żadneg.o nie braki-O. - 0m!em! 

W. Ryba, naczelnik okn;g. 
--------·--------

Towarzystwo przemysłowe w Bruchu. 
Miesięczne zebranie odbędzie się v; 

panicdzfatek 5 g1~udnia na sali p. Kuchema 
wieczorem o godz. 9. Z a r z ad'. 

Towarz~ ·o ś ~. Barbary w Hcrt n 
podaje s , J m zan. czlonkom do iad-o
moś l. iż W' niedzielę dnia 4 -grudnia przy
stępuje towarzy h\O wspólnie do Komunii 
św. na rannej Mszy św. o godz. 60. po
sobność do spowiedzi w s<>botę ·po po;lu
dniu i w niedzielę rano. O stawienie się 
w zystkich członków w czapkach i ozna-
ka:ch towarzyskich uprasza Zarz'}d. 

}(oło śpiewu "Chopin" w Bochum V. 
Hoi'stcdz 

Daje s:G zan. o:lcnkom u·o wiadomo
ści, iż '' ni{!dz·iel~ dnia 4 grudnia o godz. 
! i J punktualnie odbęd·zic się lckcya- śpie
wu. POI kkcyi zebranie, na które się sza11. 
członków jak n~iuprzejmiei zaprasza, gdyż 
są wa!ine spra:wy do za lat\\ ienb. tyczą
ce się naszej gwiazdki. O liczny udlzia:ł w 
lekcyi i zebraniu uprasza się. Cześć pol-
skiej pieśni! fr. J(arbowski, przcw. 

Towarz. św. Józefa w Dahlhausen 
donosi swym czło'llikorn, iż. dnia 4 .grud'nia 
odbędzie s1ię zwy.czajnc zebranie. Uprasza 
•się ·O• ~ak najlicz'!liejszy udziaJ Rodaków1 za
mieszkałych w Dahlhauscn i okolicy, po
nieważ. są ważne sprawy di°' omówienia. 
Goście mile widziani. Zarząd. 

Bractwo różańca św. Polek w I<astropie 
poidajr- siostr.om do \\ i2domości, iż w ,nie
dizielG, toi jest 4 grudnia będ1zie na:bożei'1-
st\\to r6ża1kowe w kaplicy. Ta1J~ samo we 
cz.wartck 8 grudnia w święte· NiepO!k. po
częcia Pa1nny Maryi. W niedzielę p.o1 m1.
bożeństwie róia1koiwern z.cibranie, gd'zic 
zwykle. Uprasrn się siostry o jak najli.cz
nieiszy udziaif w nabDżcilstwie i zebraniu, 
1szczególnie te si.ostry, które tak ma.ro albo 
wcale ,n1a zebrania1 nie prz.ycho:d:zą r z tej 
przyczyny są bardzo zalcgie w S•kladlkach 
miesięcznych, więc p110szę z. tej otkazyi ko·· 
rzystać. .lulianna Walkowiak, prz.et. 

tJOł~m'.~~!łHtHt~~~~lH!HtH~ 
Sz·aniow.nemll' przew1od'niczące111 1u' To

warzystwa Serca J ez·usO\\":ligo \V Brnrn
baueir 

pam1 Franciszkowi Szybowiczowi ________________________ ....;;. .... ..-.-.;..;..;... __ ... 
z.a:syfamy w dniu godnych Imimin dnia 3 
grndllia, jak ·nais~rc11eczniejsze ży.cz:enia 
'Zdrowia, szczęścia i błogosła·\Yiei'istwa Bo 
żeg-0, a p{)' śmierci zbawienia• wieezineg{). 
Nied11 C\, ~aska Boska sprzyja·, 'niech nie
szczęście dorn T\\ 6j mija, byś nie d!;yz•nał 
fosó\v srogich, tyłka szczęśliwych il blo
gich, a:byś jako Pola•k: pra\YY, do
znait za Twe trudy chwaty. którąś po.niósł 
z.aw1sz,e w męstwie, ws.z.e'Jikich spraiwa.ch 
\V tm\ arz.ysitwie. - Tego Ci z 1cak·go ser
cai życz.ymy i po trzykrn;; wykrzy;Jnllile'my: 
Nas:z. przewoid'niczący niech ż'Y\ic, aż sic 
echo po calem; Brambauor ()dbije ! 

R. T., M. T., K. W., I. B., St. R. 

~~ftHt~~ttnt+lHt~~-~itHtHt~ 
~~~~--~--~~~~~~~~-

-~'* ~***--***** łłt Sza:n:ownemu pauiu 
FRANCISZKOWI BUDOJOWI 

w Rohl'i·nghausen życzę w dniu godinych 
Imienin (3 grudnia·) wszelkiej ]J(>myślności. 
-·zorzai się rumie.ni ·od \vsc.hodinie1i krniniy, 
dfa Cie,bie' piękniej, jak-0• w Twie~·je imieniny. 
Tak jak ta zorzai sl•onecziku' przoduje, niech 
i gwiazd!e.cz'kar dziś ci powinszuje i te 
1kwiat~cz:ki ró'Żowe niech Cię powitańą, za
wsze ·obfitą wommść dla· Cię d<aiją. Żyicz~, 
aby Ci si.ę talary kulaty1 po, stole, tak' w 
Pasierb'a'ch u· Ojca, ok.rąg·ly groch w1 sto
dlole. Życzę też zdrnwia, szczęścia, hto
gos.tawieilstwa Bożeg·o i życia1 dio sto lat 
dlluigiego, fortuny, a poi śmierci nicbie5kiej 
korony. Tego· Ci życzę ·i 99999 razy wy
krz.ykuję: Nie-eh żyje mói kocha.ny n„„„ .. 
aż echo1 z Rohlinghausen d:o Grabenstr. 
się od\biie ! Tc.go Ci życr.y M. J. 

--··-·••*-•****** -„-----

Wiec Polek 
w Gelsenkirchen 

odbędzie się dnia 8 grudhia o g-0.<lz. 3 p-0 
południu w sali p. 13aumclstra (ttotel Ocr~ 
mania), ul. Afvi'nstr. (dawniej Iiermannstr.) 
O liczny udzial .R-0dak6w i Rodaczek z 
Gelsenkirche.n. Hillfcn, Bu!m}{e. Uecken;
dorf. Schalke. Rottbc;iu.se.H i ca/ej łlliższej 
i d.aJszd okolk:y upras.u się. 

Szan-0-wne Rodaczki zechcą się licznie 
zebrać, aby radzić wspólnie o naszej doJi. 
Mężczyźni tyle mają towarzystw, organ i~ 
zacyj, wieców, p.otrzcba więc, aby i Polki 
się zebrały na wielką wspólną naradęt w 
jaki sposób możnaby się bronić najskute
czniej przeciw germanizacyi. Można byc 
pewnym, ie nasze Polki licznie na wiec 
pospieszą, przez co dowiodą, źe ·-sprawy 
narodowe nie są im obojętne. 

Towarz. ś v. Ignacego w Ob rhau en. 

Zebranie z.amidu będzie si nie-
dzrełt; dnia 4 gru<lnia po: po:l. o g z. Yź.J 
na ali Z\\ klych po iedzeń. Z\\ ykle p0-

ie<llzenie za' odbędzie ię po naO-Oże( -
st\\ ie. O licz.ny udział w p.o iedzeniu za
rzndn oraz w zebraniu prosi 

P. Kaszubiak, zast. przew. 
----------------

Towarz. gimn. „Sokół'' w Langet dree.r 

W niedziel~ 4 grudnia po pol. o go . 
3 odbędzie się walne zebranie i obór no
wego zarządu. Pożąda!flc jest, ażeby w Z) -

scy druhowi~ najlicznkj . ię stawiH. O "'u 
prosi Wydział. 

li 

I Gospowynle ! 

T~:wary spożyweze 
kuptc1e tylko "f./ dJmu importowvm 

lC „importhaus Columtiła'' 

• ~f 

w Frintrop, Unt~rstr. 24 
na.jta.njej i najlepiej w mi('jacu. 

Zarazem póazukuje piln", po polsku 
m6wi"Cfł nc1.ennkę do składu k11lo-
nialneeo. • -

Szanownym Hodakom w '\V a.t~ O' 
\:mscheid polecarn mój interes 

golarsko-fryzyerski. 
Z szacunkic m 

Stan. Markiewicz, 
WATTENSCHEID. • ·~··~··· •000000000000 0000000000000000 

8
8 

, . Szano•.vny1n 1lvdakom polecam 8 
m~ S 

§ sklad kolonialny. l 
g 1vin, ~ygar ł J•apierosów. ~ 
g Wielki 'vybór ===:.;.;;::..::.;. g 

I towarów łokciowych. 8 
Ceny umiarkownnc! Rzetelna.1usłnO'a! g 

JAN ADAMCZAK) 
0 

2 
8
8 

Vogelheim pod B, Borbeck, o 
Grcn?.str. nr. 2. 8 

8ooooooooaooooooo•oooaooo~o8 

~ pocztowe: ~ 
(śliczr:e widoki) zżyczeniem 

„Wesołych Świąt" 
i 

Z powins.r.owuniem 

NowegołRok.u 

polecamy po 10 fen. 

Hurtownie taniej. 

Adres: 

,,Wiarus P&lskiH 
Bochum. 

Najlepsze 

ubrania 
1•odłng nda1•y 

0!'87. 

wszelkle prace 
w zakres kmwiect\Ya '"cho. 

dzące, 

= wykonnje ~ 

gustownie i tanio. 
Ron1an Ciszak 
Kray Eickeascheiderstr. l o 



P-0lska slużąca 
ro rzeb!ltl oJ r:ir.u: lnb 
• 6źniej. 

..łaa A.daNez&I&. 
Vogelhe!m. pod B. Bor
i•eck, ni. GrcI.1z11tr . .:ir. 2. 
SHad townrt'iw koloAiaL 
--------
Dom morowany 

·z tal~irnż~ cb.lev:€m i 
stct!oł~ ( resztc z par
~els.cyi) \.naz z 4 mor
~nmi ogrodów · Lm;:
kowie pod .Terką, gdzie 
nędzie kopalni.i węglA, 
svrzcdem za ł200 mr., 
r~zy zaliczcr. 2000 mr. 

P. Łopi1bki, 
Kosten (Po&en) 

Cho1·oby 
u1 żolą1l<'k, pluea1 po~ 
clag·:i. i renroatyzm. Chc
roby l'!k.'.irne, łupi~i: 
iwicrzbien!e skói·y i 
gło\~~. si1·upień. Wy
puclll.nie wło~ów. Cierp. 
.nerwowe, pnd:1czlr11.. be
Jti.01·oidy i wrzod,v. Cho
roby na l'Obaki, dziecię
ce i l! t; hiee ·. blednicn, 
gruczoły Choroba an
gielska i inne zostały w 
wielu przyp41.dhch ze 
skutkiem lee:i:one przez 

pani \Volff, 
Bochuu1. 

Kreuzstr. 1 f) (W 1)obli
żu dworcn.Ht1.hnl1of- SUd). 

Szanownym Roda.ko:.11 
r·uleram mój 

skład rzeźnicki 
(poznaiiski \\~;rób). 

Rom~.nt F~l!.ul. 
H E R N 1': • N' eust1·. 50. 

- 1:sh1gfl n:etelua. 

Br ler 
firma Gefu,1riade~ Ad!ef:'l. 

Bochum, .. uli a ongards!r. nr. H 
polecają najlepszej jnko~ci i modne!ro kroju 

PALETOTY 
dla panów, młodzień~t~~w i ł·itłopei~w 

także 

UBRANIA 
---=--=-·:--,; z criysto wełnianych materyj ==--= . ..::.--= 

lecz stałych cenach w \~iel
khn wvborze 

W 11 las11.e "'*~r-1; y:t,~1;r;~ anie (żadne fabryczne). 
Partya rzeczy zeszłorocznych ~przedajemy niżej ceny. 

r,g; 
&.~~ :~ ~~ 

~ 
·~ 

~!) tt ':$ . ;..J i-J;) .f'WV· 

lł~u.:znu.śf 
Rodacy w He1flne i ckoii~ 

pr:wi!l. i wyżdżymar.ia, 
oraz 

l'olccam szo.nown·ym. 
R~dakom mÓjj • 

skład 
żelaza, 

maszyn 
do gotowania, GZyc:11::, 

"szelkich sprzętów kuchennych 
))O cem:ich _,jaL. najtai1szyeh 

Z&.kupione rzeczy odst;i.Vl'fo.m franko do domu. 

Za gotówkę! · Na odpłatę! 

Stanisław Jankowiak, 
HEBNE, nłiea Nowa ur. 35 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---..... ··-······-·-·---·-·· i i za!ł~~S!'~a~~~~~~~~~zów : I w RECKLINGHAUSEN"-DRUCH, uHca Mary::d1sku. I 
tł vVłaściciel ł"'leliks Szymański. 

ił Książki <lo :naboiei1stwn. i powieścio\'\'e. - \.Vszelkie m:i.te
_. 1·yały piśmienne. Obrazy uwictych Pańskich, rńżańce, hzyfo, figury, 
~ wiqzarki, \Vianl,.i ŚluhnP, welony i wieńce żałobne. li Powinazows-nia, za1)rOS!lenia weselne, korty z widokiem, karty ' 
~ z i1cwim1zowaniern na świ~ta i ni~ NllWY Rolt.. ~ 
~ Cygau i papiert1 '1y. Opra.•!ł'łente obrazów i wi:vmrków S li'. ślubnych w piękne ra 11. 1y. poJmg wyboru zamawiającego. 
l'J~~ Polecam w~zys~k •) po cenach umi:łrk11w:rn:11r11. 
~W Bo.c.mośc ! Nvwożeftcy. któn:y ku1iiq n mnie wianek śl u boy i 
Ił obr:i2y, a ,-..·i1mek u n;nie oprawić dadzą , otrl_yuiah sliczny ol1uz 
• wurtośd trzech mnl'ek dunno. 

i~~1t1rll•-•••••lł1tł'llllł•ł1•~ia1m 

ł· . ~1a~; 
:~ ~,„~ 11 ~~--' ~· ~l _.łoi.„ .~Oo.~~ ' .~ 

~::~~-··:i 

l1nw;»o&0 teI\tzw c~· ~a:1i~ 
a. e' li!. ~ 

polecają najlepsze papier~sy po 2 fonygi 

~,Yarc" . Sulimy t{fi.~.ę:e~ 
m~'.!m 

' 'lt 

~;~1..'~;:J.iY~, 

c;t.W' 

łagrn"!.nej, kwiecistej jakośd z czysto t:lrcckich tytoni. 
in n .J znane papie rosy nSulimy". 

Oprócz 

Tu.1·c fort (etykieta zielorni) nr. 3 :l 10 sztuk 15 
P~sse-partout (niebieska etykieta) nr. :O 1 n 

ł Sphinx (etykieta. czenvona) nr. 11. k 15 

I 
Prosimy spróbowa.ć nas.ze 5 fonygowe cyga.l'o: 

uL,on-~,t.:;;tl Docltti""· 

e ... 
:'1 

'u; . 
' 

p lto 
Takowe u 

łEGO ~ · ochum9 
~tJ:a~j@.h([,~151.~s~y skiaicł ga1··1ie13tJI-~ł~Jt" na (~bew~~ źnie. · 

Ztil g~j:tówkę daję wysokd r~i::.:.c,,_·Gw 

10 fon. 
„ 10 fen. 1 

I 

Wielki wvbór. usługal 
G~ftit~~ar~ntu.j~:; 21a dcbre lemenie ~- z.ul.jleps~i~e t;;drobt~lliea-

GM,Jny skład w Bochum, przy ul. Alleestr( 13. Skład rJzoró\'ł w Herne, przy uL Vinkestr, 3; 

I 
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Codzienne pi~mo lddnwe dla Polak6w na obczyźnfo~ poświęcone oświacie oraz sprawom naroa ~. m, politycznym 

Z~ 1Mtraty J:ilatci 1 %1 , r % f) cy:u·,1fy 15 feJ! • .;.lyc1'oó'.li coth:hrnn1a- 1 WJ1it~tki1us Ibi połwi•tecznyct. 
frztdtifata kwartalnA na noczcie i • listowych wrnosi 
~ lflf, 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 9Ż ien. 
W!1u11s Poiski" zapisauy jest w cenniku pocztowym 

M Imię Boże za W arę i O}cz znę I Qglcszen!a zlmit~z zone przed łnser ... tarn1 40 !e • „. 
cz est o oglasza, otrzyma r~b~t. - Listy 10 .. ' „ · -· ~ 
PolsKiei:;o0 nalety frankować I nodać w Ich ~ .... • • .., 

' pod znakiem „t. volnisch'' nr. 128. ny adres Di!Zlicev.o. ~ekl>o! ów ~ie nj„ · ···-

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Ma!theserstrasse nr. 17. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. ~ 
;..----

Rodz.lee polscy! Uczcie dzieci swe 

18~włć, czytać I pisać po polsku! Nle Jest 
• follldem, kto potomstw~a swemu .zniem
- nyć sł~ pozwoli I 

; 
, Z wypadków dnia. 

Druga konferencya pokojowa na razie od
roczona. 

Ro•syai na: zaiprosz.enie Starnórw Zjecin-0-
czmiych chętnie oświadczyła się za konte
rency.ą plok()j.orwą w łfadze, lecz; d10<laJa, że 
\\i" niej ud'Zialu vniąć ~ie może przed uk011-
cienien11 wojny. 

Z pol\vodui tego. i pciniewa!ż kilka· in
nych mocarst\\" udzia'' swói w 1 konferencyi 
uczynito zależny odi udziafui Rosyi, oglaisza 
se:kretarz. sta11m ttay, że Stany ZjetCfu!Qtcw
ne na razie dalszych krokó"r; w tej sprawie 
p005ąć nie mogą. 

Telegramy. 
To k i o. Donoszą, że ,Rosyaniie usi

łowali odebrać Japończykom „ Wzgórze 
203 metrów", zostali jednakowoż odparci 
z wielkiemi stratami. 

Tok i o. Według sprawozdania je
ueralnego sztabu padło ostatni<> pod Por
tem Artura 17 oficerów, 64 jest rannych. 
Wynika z tego, że i liczba poległych żoł
n.ferzy je~t 1naczna. 

Be r I i n. Komisya budżetowa se;iwu 
' będzie 6 grudnia rozpatrywała projekt ty

czący się za kupna „Hibemii". 
.Mo n a c b i u m. Zmarł jenerał ka

waleryi książę Fryderyk Hohenzollern. 
B e r I i n. Izba panów przyjęła pro

jekt tyczący się założenia sądu nad:Ziemiań
sldego w Dyseldorfie i uchwaliła rezolucyę 
wzywającą rząd do utworrenia sądów Zi~e
miańskich w M.-Gladbach i Krefeld. 

Na tem odroczyła się Izba panów do 
połowy stycznia. 

P e t e r s b u r g. Minister finansów 
l(okuzow oświadczył, że przed marcem 
rząd rosyjski nie zamierza starać się o żad
ną pożyczkę ani w .Rosyi samej, ani ·za gra
cą. 

~ z y m. Papież przyjął w piątek na 
posłuchaniu ks. kardynała Fischera. 

T a n g e r. Zawinął dotąd krążownik 
rosyjski „Rion" z dwoma torpedowcami. 

MOWA 
posła Jana Brejskiego, 

'I Wygłosz:ona na posiedzeniu parlamentu 
przy obradach nad wnioskiem domagają
cym się r~w.izyr ustawy o zwalczaniu n.ie

czciwei konkurencyi. 
Mości panmvie! My polacy oświad

czamy także, że nic nie mamy przeci\vko 
temu, aby projekty p. posła1 Patziga db pra
wai dbtyczącego nierzetelnej konkurencyi 
Prz.edtnż·one Z()Staly z:wiązkowym rządlom, 
jako matery.a~ d'o r-0zpatrzenia. 

Naromiasrt: ·nie mażemy 'Się bez, wszy
stkiego zgodzić na rez10lucyę Retticha, po
n.ieważ .wy<l'aje naim się wątpli1wem, czy 
kali® późniejsze uzupełnienie (Nachs'Chub) 
tOlwarów. przy wyprzedażach ogólnie }a'ko 
kalJ'y,godne wważać należy. KartdY kupiec 
Przyz11ać musi, że: jeżeli w taśnie . uczciwa 
Wyprzedaż. tnvia czas dłuższy, ni·c podo
hl}o iest oplaci:ć dzierżawy i podatków, bez 
u.zu.pe·tnienia. poje<l'Yń-czych tov.."arów; 
sprzeda~ resztek nie moż:na op.ędlz:ić ko
sztów interesu. Dla tego też nie byloby 
s~wsznem każdego uizupclnienia bez w·szy
stkiego zakazać. 

Natomia'Slt rewkl:cya Grobera i toi\\ra
rzyszy cieszy się zuipefTią naszą sympatyą. 

łfandile. które dai<i tmrnry na ()dplatę, mrn
żamy, my p-0lacy, za nicodzow;nc. Są kla
sy lu<ln()ści, dła których niemożih\ em za
piacenie tow.arów natychmiast gotó\Yką i 
które zmuszone sq naby\\'ać je za spłatą 
ratami. Z pow'Gd11 tego życzenia godncm, 
aby ciężkie warunki, które. temu ro<lza}ov•i 
handlu przeszikadzają, zostały zniesione. 

Dalej wyrażono \\ revolucyi Orob;cra 
życz.enie, a;by prnwo o nierzetel11ej konku
rencyi r-0zszerumem z:ostafo. Prngniemy 
więc także, aby rozszerzenie to w tym sen
sie nastąpito, aby i ta nierzetelna lwruku
rc.ncyai mogla być zwalczaną. i uniemoiżli
'' ioną, którą pewne organa rz:ądmi,.-e 
prn•ska1 antypolska: polityka uprawiają. 

}(001kuren:cya· jest w.tedy tylko zdimwą, 
je.żeli na tern J)()lega, iż kupiec stara się o 
ile moż.nośd 1ra.ilepsze towary po najniż
szych cenach przy dobrej obsłudze ku.pu1ją

cym dawać. R.zą<lo\ve organa w Prusach 
<l!Qiklla.ct1a:.ią: jednam najwiiększych staraf1. 
aiby kupca zmusić nietylko W'\\l"a,r 
sprzeda:wać, ale jesz.cze by za•parl 

·si~ swych politycznych zapatry-
'""a·ń. W Pmsach tego tylko• kupca z urzę
cftn się \Vspiera1 i· temu tylko domaga się, 
który w polityc.znyichi s.pra,rn-ch staje na 
usiugi rządu, kU'pc61\v taś, którzy. '\Vedle 
swego sumienia w paliitycznych sprai\viach 
postępują, państwo bojkotuje. Urz.ędinikorn 
paflstwlOwym nakazuje. się ·wprost, aby ku
powali u kupców. których zapatryi\\"W1ia 
po.-ckYbai~ się 1·z.1<.bwi. a zakaz.ano im 11a.by
\Vania1 towarów ·u kupcó\v, którzy rządowi 
nie podobają się. Wiem urzęd!nJków or
•ganai polic)~jne wprost szpiegują, u kQ1gt0 
z.airnpna swe robią. .M.óglbym przytottyć 
przypadki, w których urzędnicy zarma:wia
ją tmvary przez. telefon w rzetelnyclT pol
sikich1 'Skiepach. poni.eważ sami 001<1 się 
weJść do handlu, by icht nie zadernuncyo
wano u przelożonei wadizy. Takie pootę
pm\·a111ie pocnegać by powiinno pra\vu o 
nierzetelnej konkurenicyf. 

M{)'ści panowie, i w tem należy cfa
lej up~trywać podniecanie db nierzetelnej 
konJrnrencyi, ż.e przy 11idzielaniu konsensu 
zważa sr.ę na uspos()'bienie politycz11e pe.
tenta, ai gospod'arzom, którzy np. robotni
kom polskim dają sale 1ia zebrania, koin
sensa· ogrnnicza się. Wy.ctarzylo się \\1 

Tomniu, że bum1łstrz jednemu· wilaścicie
llowi hotelw wprost powiedlzia.f: Jeżeli pan 
pragnie mieć konsens ponad' godzjnę 10 
wiecwrem, .natenczas nie f)O'Winioo pan 
dat\vać polakom sałi nru zebrania. W Bruchu 
w Westfalii P.O'zporząd!zita policyai, że 
ka'żdemU: gosp.odarz.crwi, który odda salę 
p.olak!cml na: zebrania, nie woL-10 k<Yrzystać 
z konsensu na cl.Wie godziny przeid'.1 zebra
niem i dwie g-0dziny p-o zebraniu:. Nie 
miaihym nic przeciwko temu, aby na• ze
brnniach publicznych, na których madą, być 
waiżne polityczne sprawy rozstrz:ątSa.ne, u
żywani.a: alkoholów zakazano ogólnie. Ale 
dopóki turta•f w gmachu naszego paTlame:ntu 
mamy restauracyę , w której pokrzepiać się 
możemy wedle .naszej chęci ,nie życzyfuym 
sobie, aby rnbotnik{Ylll nie miato być w •olno 
tego samego używać, ponie\\·:aż w· takim 
razie my czlonk<Y\.vie parlamentu i czion
kmJ;ie rady z:wiąZJkowej zdegra.dowalibyś
my się na uprzywilejowanych alkoholi-
stów. (W es--O'lość). 

Mości panowie! Nie dla się zaprze
czyć, że domy toiv.~rowe \\~ wielu okoli
cach s·Z'Jwdliwemi są rzecz.ywiście dia ma
lych kupców i rzemieślników, i życzyć so
bie nie m0;ina, aiby takie hand1e rz.ąd po
pieraL My IJ()lacy nie możemy się \Vlpra
wd!Zie nai to uskarżaić, by rząd domy rowa
rov;e i sto\\--arzyszenia spoŻ}\\--cze, o ile 
są przez: połakó\v. za~owne,, popier.al. 
Przeciwnie. koleg~ mój Korlanty utdzielil 
mi wiadomości, źe w Byi()miu Stowarzy-

szenie spożywcze robotników pofrcya 
·Wprost prześladuje. Policyant staJe na 
środku l1licy, rewiduje ludzi·, którzy z. tego 
handlu wychoozą, zapisuje ich , a przez to 
napastuje ich ni~potrzebnie. Prości ludzie 
U\\'Cłd.ają ztąd1 za niebezpieczne kup{)\Vać 
w tem stowarzy~zeniu, ponie\vaż policY,a 
zapistde ich ·za to. Gorzej jeszcze stało 
się"~ Uecke11d-0ri w Westfalii. Robotnicy 
pol1sc~~ chcieli tam zafQżyć stow-arzyszc.nic 
spożywcze i w tym celu wręczyli sta1uta 
t0duiośnemu s.ądDwi. Na to zarząd kopalni 
·wkroczył, \vyda1H wszystkich robotników, 
~tórzy· do stO"\\rarzyszenia· tego przystąpili 
i ci musieli się \V}'nieść, prze.Z! co i cale 
stowarzyszenie sw?ywcze upwcUo. Z dru
gie~ strony popiera· się \\·szystkie te st(l
warzyszenia, które rzą<lbwi są miłe, a: \V 

szczególności sto\\~rzyszeniai . spoiży"\~·cze 
urvędnikóv.„ Te pod'trzymuie się i papiera 
po\l: ka.źdym w:ziględem, jak oo ju•ż ni'eraz 
p.od11:{)SZOl10. 

Najlgorzej p-001 tym \\'z.ględ1em diieie 
się u nil.s na \\'schodzie·. Tam zakfa<la 
szczególnie komisya kolonizacydna domy 
to\:..."'a:rn'\\"ł. dła kupeó\V w: szczególności 
na<lzwyczaj szkodliwe. Jadąc n. p. z Ber
linai efo Torunia, wklzbny nad' calą koleją 
spichlerze rozmaitych Spółek, którei po
piera komisy a L, kolooizacYJina. Ró.wnież 
wiele innych,,.iiomów towarowych w 1na
szej prowincyi podtrzymuje jedynie komi'
sya kolonizacyjna, a te rujnują nie tylko 
polskich, ale i nkz.a\\ isty'--h, " 01nych nie.
mieckich kupców. 

Teg()i nie pmvin)101 się znvsić , a: te 
'\VJa:śnie państwowe d•omy, towairowe piowin 
ny być przez prawo o nierzetelnej konku
rencyi zaibronio.ne, oo ob-Ok nich \\"Olny, 
niezależny kupiec istnieć nie rnlOiże. 

M. p., mó'\viąc o nierzetelnej kooJrn
rencyi, przychodzr przedewszystkiem na 
myśl ludzen~e failszyw1e:mi podaniami. Na 
mocy Iu<l'Zenia. tern falsz.yw-em pod'aniem, 
że piolacy na \vschodzie niettn!ców: uc.iska1ą 
i, \\."Y.Pierają, wchodzą tam \VI życie nairoz
maits.ze urzą<l'zenia1 które unieml@li\\.iaią 
polakom ekonomiczny rozwój. a w szcze 
góhnośd naby;wanie ziemL Jeżeli ko11ku
rencya mai pozostać uczciwą, nie naile--ly 
przede,vszystkiem falszywem przedsta
wieniem rzeczy po.\vlodc,wać uchwały 
praiw. Komisya kofonizacyjna i ca-le pra
wo osadlnicze wwinny być nai mocy prze
pisów o nierzetelnej k()nkurencyi zniesi<>
nc. 

(Bardzo sfosznie ! U' p-0laków. - DV.\'()nek 
marszalka). 

Marszałek Z\Vra'C~ u'\vagę mńiwcy, że 
nie \Volno nru prnw· wydanych w je<lnem z 
pai1stw z:wiąZ'knwych podciągnąć p<ldl ka
tegpryę nierzetelnej koinkurencyi i przy
'\rnJ,uie mówcę do{)I porzą;Cl'ku. 

Poseł Brejski mÓ.\\i dalej: 
Poddaję się przywolaniu do porządku 

p. marszalka. Sąidzę jed'na!kże, że moigę 
tutaj wyrazić życzenie i żądanie, aby pra- , 
wa, nad które'mi tutaj obradujemy, -Ograni
czały pe"\vne u•rządz.enia w. paf1stwach po
sz>CZ.eg6lnych. Życ·z.cnienn motiem i mokh 
towarzyszy frakcyinychi 

(Bardzo slusz11ie ! u polaków') 

tjest, aby przez prawo, nadl lctórem tutaj 
obradujemy, zapobiedz pruskiej polityce 
antyp'.:>lskiei ! 

(Niepokój na pral\vicy.) 
Zabiegi zresztą komisyi· kolonizacyjnej 

ą. te.go ro'\lizai'u, że z pra\v-iem o nierzetelnej 
konkurencyi, o ile ono ma być rozszerzo
a1em, stoją w sprzecznQŚd. I tak n. p. 
wylud-za ona z polaków mzjątki, których 
jej sprzedlaić nie chcą, przez nisko upadłe 
indy.\\tidua, które polskich wJaścicieli okla
mują i oszmkndą , twier-Oząc, że majątki te 

kupują dla siebie. Ludzie ci zapewn iai, 
słowem honoru, że kupcami 54 oni sami. 

(Dzwonek marszałka). 
Marszałek zwraca U\Ya1gę: mówcy, że 

o<l'stępujc od rzeczy. Rozprawy toczą. si~ 
obecnie .jedynie o nierzetelnej "konkurencyi, 
o domach tmvarowych i handlach na od
platG, nie zaś o ogólnej polityce antypol
skiej, 

BreJski mówi dalej: 
Mości panowie! Prngnąteim jedynie 

·skonstatować, że dla polaków nabycie zk~
mi. staje się przez to niemożliwem. iż tych 
z polaków, którZY' sprzedać pragną -0kla-
1mLią i oszukują, To naizywam . . . . . . 

(Dzwonek ma•rsza~ka). 
Marszatek zwraca mówcy uwagę, że 

pomimo napamnieniai mówi dalej o o-gólnci 
antypolskiej' polityce. Powolurje go p.rze
toi clio rzeczy samej. 

Brejski mówi dale/i: 
Nie jestem więc w n110ż.ności m. p. za~ 

!ko.1kzyć roz!pOczęteig-o zdania, ale sądize, 
że zrozU!mieliście, oo powiedzieć chciaił'em. 

(Wielka wesołość!) 
Nic byloby mi zapewne rórv:nież do

zwokmem mówić o pewuem towa-rzystwie. 
które na wschio<lizie naszym nJerzctelną . 
k<>nkurcncyę \\ yhodlawaJo i \\.'ll)'rost zorga
n~zOIW1alo. Mogę wyrazić jedynie ubolewa
nie możej, że tę nierzetelną kookurencyę 
pewne telegramy z Berlin~ pod11iecają i 
zaichęcają. 

0.1arozo. słusznie\ u pc\ak , .) 
Przez te telegramy poczucie monarchiczne 
llldu polskiego .. „. 

(Dzwonek marszałka). 
Marsz.a;lek powołuje mówcę po raz 

d:rugi do rzeczy sameł r z:W1ra'Ca uwaigę je. 
go na skutki przywolania po raz trzeci. 

Brej ski: Chdalem Jedynie dodoc je-
szcze, 

(Wielka wew~ość !) 
że jeżeli prruwO' o nierzetelnej konkuroocyi 
ma być rzeczywiście slrutecznem, pm.vfo
no być r<Y.lcfągniętem na: wszystkie pola. 
Jeżeli nierzetelnai konkurencyai niema się 
rozw:iel'rnażruilć, natenczas przedewszy
st:kiem pr.yklad.' porwknien przyjść z góry, 
nierzetelna konkurencya, tak jak ją scha
rakteryzowa~e.rn, nie powinna być z góry 
pochwalaną i nagradlzaną, ale imtępkmą. 

(Brai\VO! Ul p-olaków). 

Polacy na obczyźnie .. 

Nowe bezprawia. 
W Annabucie na: Lużycach miał się 

odbyć wi'ec robotników z poręki „Ziedno
czeniai zaiwodowego Polskiego". Delegat 
druh Klimczak wynrująf salę p. Kupsch'a do 
oobydai się wieca i prawidfowo go zaimel· 
ICibwał. Okoto godziny 8 zesz.ro się Olkoto 
100 Rodaków, alby 'Się P'fZYSluchać O'bra
dom. Okolo w pól do dziewiątej zagail 
druh I(limczak pochw.a.leniem Pana Boga 
Ó\V wiec, ale zaledwie przystąpit do obo. 
ru- biura, urzęd.'nik pollcyi pruskiej powsta
fo i ,,w imię prawa" "iec rozwięzuje. Cie
ka·we zaiste to prawo, które pierwszy lep. 
szy urzędnik pruski podtug swego widzi
misię depce nogami, rozwięzuiąc wiece dla 
tego, że tutejszym szwabom mowa polska 
się nie po<loba. Jak się po rozwiązaniu 
O'\\"'eg'(} wieca pokaizalo, to najbardziej wita
ścicielow1 loka1u polska mowa się nie po. 
dobala. Dla tegio też Rodacy widiząc przy
chylność, jaką nam niemcy. oka:zuią. po
wfo11 i po<i~Ulg tego także im się oolpladć. 
Bądźmy pev.-'!li, że skoro im pieni(l'Cfze Pol
skich zabraknie, krayżaclca kh zarozumia
lość pójdzie do lasa. 

Jeden z wlełu. 



Wiec w Steełe 
w sprawie opieki ducho.wnej odbyt si~ w 
ubieglą. niedzklę. Wiec zagałl p. Jan Mi~
siorny, przewodniczyt zaś p. Wojc.Józia
koowski z Kray. Zast~pcą prze-wDidn. byt 
p. Wodc. Ratajcz.ak z Stcele, la'\-vniicami 
pp. Ign. Do:browols.ki i Cłrorowski z Kray, 
sekretarzem p. Wt. Kuki-0lczyf1ski z Kray. 

Pierwszy zabra~ glos. p. świtafa, któ
ry upomina.t ro<lzków, aby <lz~ed swoic 
pasy.lali na polskie J1abożef1stwa, a Roda
kó'\\" zachecal, iżby się starali, ażeby iak 
najwięcej naoożeiist\\11 było przed połu

dniem. 
P. Jan Misiorny z Steele żalił się) że 

nahożeńst.\\10t polskie. co drugi miesiąc o
bieca~ ks. dziekan, ale nie stafo się, obiecal 
nam trzy razy d-01 roku, ale i to się nie 
stafo. Użalal się też mówca, że o'brnz Ma
tki Boskie1 Częstochiowskiej, który na mi· 
syi poświęcany został, teraz wstaJ U!SU· 

nlęty. Ks. <lziekan pmviedzial prze\Vlodini
czącemu towarzyst\va, że obr.a.Z! too ·nie 
jest stó:s.owny. 

P. Marcin K:rzelwtows:ki z Leithe ialil 
si'ę nai hrak rówtn.oupraW1J.1ienia w 1 kościele. 

P. W.oJc. Józj,okowski z. l(rny zachę.cal 
v.·ieoowrni1ków, aby w~trwalii przy sztan· 
·dlarze polskim i kat0rlic'kin'k 

P. T. Jak.ubo'WtSki z Freisellibruch ubo
lewa~, i~ Polacy• z; Freis-enbmch1 już tyle 
~iG nastairali O! sp.o,vied!ni1ka polskiego, ale 
wsZiystko na próż1110~ Polacy 6 m~esięcy 
byJi. bez, opieki duch-01\vnej. 

Te;raz pan Leisner Zi Horst nad Ruhrą 
poparlszy z.dani1a: mówców poIYI'Zedinich, 
1mchęca!V dlo popierania! towarzystvv. 

P. A. Opolka. z l(ray skan.yt się, że 
r- Kray idrucho'\Yiefrst\.vt()' po m.aiooszemu 

obchotdlzi się z Poliaikami. 
Potem przyjęto następującą rez,olocyę: 
P:ofa1cy-kaitolicy z: Steełe. Kray, Hl{)rst 

i Freisei111bmch, archidyecezyi ko1l!oń1s1kiej 
~ebrnni <lni1a 27 11s.top.. ncu wiocu: w Steele, 
z ubole,vaniem pJ'Z'Yjęli id!n wi·aJCliomośd, że 
ks. d1ziekauIJ Biese~Il' z Steele od1 d'~u.ższego 
czasw nie -dotrzymuje. nam daineigo przy
rzeczenia, rże tutaj odprawiać się będą co 
diwa miesiące n.ahoż'Cl1stwa1 polskie. Dalej 
\.vyrażamy n,:i:sze ubrolewa111i~, że. ks. dlzje
kan '°braża· nasze uiczuda ikartoJi.ckie usu
wając z kościrola poświęcony obraz Ma'tki 
Boskie.u przez misyo1.riiarz.y polskich i przy, 
•jęty d'o kościclai przez; niego1 samego. 

Postana·wiamy <l'-0foiyć -..vszelkich sta
raf1, aby praw naszych rctiocho<l'zić, a 
przedc\vszysbkiem: 1) wys.lać z wiec.a d!zi-
ie}s:zego. delegatów, którzy ks. d'ziekanio

'"i treść wieca1 naszego przelCllloiżą, 2) któ
ks. dizieka1na zapytają o to, <lfa1 iczego p1rzez 
6 miesięcy nahoiefrstw polskich tułaj nie 
było i czy nadal o przyrz-ec'Zone nam ·na
lJ.~żcństw.a postarn6 się1 zochce, 3) wiec 
dzisiejszy p-0lecai delegatom , aiby ks. <lzie
karrO\\ i prze.dstawilii sluszne pra.wa naisn 
i o-dryby ks. dzielkan slusZ'nym życzeni-0m 
izad•osyć nie u.czynił, ciż del~.gaci udać się 
ma1ą z taką samą prośbą d10 Nali1P1rzew. 
ks. Arcypa•sterza w Kolonii, 4)wieco'Wrnicy 
1p-0sta11awiają poprzeć delegatów ws.ze.I!ki
łłli śrotlkaa:ni, aby pr.a'\\~ swoitji. \V sprai\vie 

<mieki du-chmwrei w. języku <Y}czystyrrt 
ii-0cho<1'zić ze skutkiem. 

Wiec r{)zpoczęto i zakoli:cz;ono pieśni~ 
ko.ścielną. Wiecownik. 

fu&& 

Bracia zapomniani. 
W Prnsiech niegdyś książęcemi a1 dtziś 

Vvscho1d1nieml· zwa11ych, na M.a:z-0wszn• p.ru~ 
skkm mieszka; o<l \\ Łeków ooil1aiJ:mniei 
ćwierć mili·ona lu-dności wyznania C\\rian

gielickiego, rdzennie polskiej, mówiącej na
rzeczcrn, zmznmialszem dla. Warsz.awia
:Jtimll lub Pozna'.11czyka od! gw-ary wtościan 
ia·licydsikim lub górali tatrza11skk:h. A mi
mo toi ludno1ść Mazowsza pruS'kiego \)\)
zostaje w .Z'a:nicdroaniu, nikt z P10Jaków dla 
niej ~1ie pracuic, nikt jej nic 1J1iesie oświaąy 
rodz.imei. nikt jej przed' ~ermail1 Lzacy·ą nie 
lnoni. 

Coiś siedm czy ośmi lat temu \vpra-
..,·dlzie ~·roino n1-~ŻÓ\V Za!Cnych, poważnych 
i ofiarnych zt-0ż.ylo gr-0sz wd101\vi, aby p.o
""'<Jlać id;o zyda' pismo dla1 M.azO"wsza pru
skiego. 1·t • ~o jcdJ11nem, -wedłu1g zamiaru 
7.alożydeli, zadaniem miało być utwier
dzanie w·śród luctu przywi':ąza·nia· d·o mowy 
.ojców. I wszystko byfo na naHeps.ze1i dro
dze, pismo. rozwiiato się- pomyślnie~ zyski
"Wał10 cnraz więceu zwvleinników. 

Ale ,niestety rychło· dio' sp·rawy ma·7.'Ur
skicj przyczepili się 1udzie Z' mdza!J·u trut.
• ,iów politycznycht z.na·n;ych z tego, żes-tumć -' 
nie znoszą mfodu. tylko za'.kradaB'~ si~ d~ ; 
u·ii które p.ra mvite ps.z.-croJy rr.apcinify sfo- r 

diyczą. Owi ttrdzre popch.~li spra~·e rn~
!'urską nai etrog~ inie.wczesnych aw.antu 1. 

~bi1iW\YaH ten11 same:rn przedw1 ie~~ine-

mu potskie.mu na Mazowsztr pmskiem pi
smu polskiemu biumkrn·cyę i car::t ludtrlość 
niemiecką, a odstręczając od niego garstki: 
przychylnych mu światlych Mazuróvv, 
ska.zali je na upadek, mimo \'\rysiłków1 i 
-0fia•r ludzi dobrej woli. 

I upad'to pismo, 'które tak piękne ro
kowaił-0 nad.zieje. Daremnie szukalibyśmy 
dlzlś jakiegokolwiek po niem śladUJ. Ale, 
prawda ślad pozostał a jest nim „Pruski 
Przyjaciel Ludu", zal<Y~ny przez germa
lflizatorów, aby psul robotę gazety, zalo
żo.nej d1a: Mazowsza przez Polaków ti. aby 
wiódJ Mazurów db germarrrizacyi. I „Pru
-ski Przyjaciel Ludu" stara się, W'ledle sil, 
spelnić to zadanie. 

Oto jak np. w najnowszym numerze z 
d'n. 27 hm. ocenia zorganizowaną w },Ost
markenvereHn" hakatę: 

„12 listopada 10 lat mLnęlo po zalo~e
niu niemieckiego stowarzyszenia ,.Deut
scher Ostmairkenverein" (niemiockiego sto
warzyszenia we wschodnich prowin
cyach). Mężowie z, umysłem Ni1eimoom 
przyjaznym zatożyli to stowairzyszenie, 
aby niemiectwo na \VSchoozie obmnić od 
poJskośd, zamierzającej na zniszr-..-Zenie nle
mdectwa, i ażeby niemieckich spól'Olbywa
teli i wdiaików w kraiiach niemieckich na
pominać, by za: zagroźdną wschodnią część 
pruskiego kraju· walczyć. Praca jegiQI cfuł
remną, nie byla. Towarzrysh\no wsdro<ll
nich prowiaLcyówt w, cailej ojczyźnie, a!Z da
leko w zaichód', się wkorzenJlo, otwt01rzylo 
wieltr tysiąoom oczyi w obec .niebezpie
czef1stwa: tego, g:ro'żącego Ni'emcom we 
wschodiniich prowhJ1cyaich od.i zuchwalej 
polskości. święcenie 10 1etni(:1go istnienia 
teigo towarzystwa, które się w. t}'c:h dlni•aich 
Wi Boz.naniu odbyło, mial0r ksztalt pr~wiego 
święta, \M iktórem ·dleputacye. teg()I stOlWa
rzysz1enia! z ·oalej rzeszy wdz.iail' miaty. Sę
dz.iwy ·z:ał·dżyciel -stmvarzyszenia, krajowy 
radca eilmnomiczny Kennem.anm, jeszcze 
ctoczeka:ł1 tej radości, ż.e- przy l()IWej umczy-
1stośc-i przytonmym być mógł; on wydal 
wiwat nai cesarza, dl()I 'które\gt()I potem zig.ro
maJcfzooie depeszę hotdlow.alfliai odles!oalo. 
Cesarz dz.iękowat łaskawym tele;gramem, 
w '.k.rtóryun on wierną pracę st:oi\varzysz.emia 
chwalił, i jegio dążeniom patryotyczn.ym 
większychi i dalsz.ych skutków żyiczyt 
DaJ!biy to Bóg, żeby to życzenie- cesarza, się 
'Ziścif-0 !' 

Taką ·Ofo strawę dn1ai diuchla1 po.da1ją lu
dowi polskiemu na Mazawszu. 

A trutnie polityczne, które przezi ni~
V>"czesne i nieproszone w111Jięszainue się \V 
sprawę ma12:unką, zwichnęł'yl ją .na: cz.as 
<llugi, cóż czynią? Cz.y oisiadły i prncu~ą 
wśród1 Mazurów, aiby ichoć w cz:ęści zle 
1napra:'Wi.ć? Byn~mniej ! Trutnie, inie ma
faz.łszy. mi:odu· na1 Ma1ro:~;-szu ·uciekły przed 
hakatystycznymi sierszenirami- i po.spie
szyły w irme stmny, aby tam szukać po
'lrnrmu W' ulu, napelnibnego: nie ich pracą. 
Może im się 'Utd'a, b-0 lflliejeden truteń polity
czny zapew11i! iuiż sohie w ten sp.osób byt 
i wawrzyny! 

Tyimczas.em zapomniani braciai P-0fa:cy 
ewaingieHckiego \\ryznania na MaJZOWszu 
pruskiem tonąć będą w morzu:. ·niemczy
zny.. Czy pmvytższe sławi kilka zbudzą 
,.śpiących rycerzy", pawioJ.ainych w pier
wszy:i.111 rzęd'zie, aiby bm111ili zagmżoJ11ycb · 
kresóJw? Da.U &~e! My P-0l~y w Pru ... 
siech królewskich bez prnnocy z. dalszych. 
str-011 niewiele- d'la Mazowsza! zd'z.iafać rno
żemy, b0r festeśmy biedni i· na: miejscu cie
żb, tQcżymyi walke z genurunizmem ! · 

(,,Gazeta To!fuińSika"), 

po usunięciu przeszkód zajęli J apo6cz:ycy 
okapy co poz.\\ ala przypusz
czać, że 1.-0s fortu będzLe nie~ d.wem roz
strzygnięty. Również clonio:Sle znaczenie 
mialo z:d.obycie t. zw. „Wzigórza 205 mc
trffiv41, pozycyi parn.(Jącei nad przystanią. 

Te trzy forty, o których Posiadtanie 
toczy się obecnie w.a:lka, leżą ·W stronie 
póhrocno-wschodniej miasta. Ich upa<l!ek 
", polą.czeniu z już zdłobytcmi pozycyami 
w tej stronie otworzy J ap.0(1cz.ykom sze
roką bramę do Portu Artura. 

Japońskie pozycye kolo Erlungszan i 
Kiikwanaszan są IJO o.statni·ch walkach zna
.cz:nie korzystniejsze. Japończycy po\vta
,rzali atak pięciokrotnie, z.osta·U '\\rpraiw<l'zie 
odlpard1 ale zniczrczy!I sz:af1ce rosYtiskie. 
W nocy urządzili 1(-osya-nie v.nyciecz!kę. 
zostali jednak odparci. fapończycy poi
stąpili naprzód. 

Polączenie telegraftr bez drutu mi.ędzy 
koosuratem roJsyjsktrm w Czifu a za1r.oigą 
PortUJ Artwra, znowu przywrócono. Drogą 
tą wys!ano za·pytanie do Portu Artura, a 
odpowiedź .nad'eszta wkrótce. Botączeinie 
fllillkcyonuJe ·W'ięc do·~rze. 

Kupujmy, co tytko motemy, a poł
r;ldch kupców ł przemysłowców. 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Chełmno. Dornoszą „Oaz. Tor." o 
s.muit:nłym .wyp.ad'ku, który wydarz;ył się 

taim w niedzielę d'nia 27 listopada. Szewc 
W. wrróci\v:szy późno w nocy w, nietrz.eź
wyrn stanie do d:ormu, pakJócil się z swą 
wną. Nagle wy.ciągnął .nóż i' zad'a,t nim 
Wf11ie: kilka niebez.piecznych ran. W tejże 
;ehwilil wrórdf- także ct:o do domw 27 letni 
syn i wid'ząc matkę: -rmną, rzucił się na 
<ka, by mu• 11óż: odebrać, lecz u jego spo•t
ikaI podobny lns jak maitkę. Zraniooy za
ich\viaJ sęi i pa<d'l. Dopiero na irz:yk po
wistafy przyibiegli ·sąsiedzi, którym się u
da:to szale1ka1 przytrzymać i odttać w1 ręce 
policyi. O wyzd'Pmvieniu tak matki jako 
i syna bardiz0r wątpią. 

Nytych. Cukrownia· tutejsza, zaikoil
cz;ył'a w nacy z 28 listopadla1 swą: tegiom
cZll1ą kampanię prz,erobhvszy, 532 400 cen
tnatfÓ\v: burnkó\v'. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Kobylin. Do rady miejskiej wybra~10 

23 bm. 2 Pofaków i 2 Niemców. 

„zgroza" (haarstraubende) hisłorya iest sl!. 
nie przesadzona: i że v."krót-ce zapo\\'lle 
będzie mógl dać :wyjaśnienie zupełne, 

Z Rynarzeiwa piszą do „Dz. Kui.": Od. 
były się u nas wybory rady miejskiej 
I i III klasie. Wybrani zostali naturaln\ 
(?!) Niemcy. Polacy tutcisi tęgo się spj. 
sali, bo z 18 glosujących stawiło stę 6 Q 

z tych sześciu jeden jedyny daJ gtns na 
Polaka. Drudzy zaś głosowali na Nie.mq. 
Wstyd i hańba im! Kiedyż nareszcie P{). 
laicy przyjdą dio rozumu? 

l(ościan. 30,300 marek wygrat w Io. 
teryi pruskiej pew'ien dozór.ca chorych w 
Kościanie. Nar l'os jeigo pad'lai premiai wy . 
SO'k<Olści 300 tysi,ęcy marek i wygrana 30Uu 
marek. Szczęśliwiec miaf. d!zlesiątkę losu. 

Z Rawicza piszą dlo „Nowego C1...asu" 
że Pan Omurowski z Poznania.i wykupil 
od niemiea 300 mórg zai 71,DOO mairek \\e 

Weid1enhof pod: Rawiczem. Ziemia óest do. 
hra i urod:z.ajna. dla tego też: koioniza-cya 
ostrzy sobie Już. nai ten folwark z.ęby i da. 
je p. Grrmrovvskieirnu 30,000 mairek więcej, 
IecZ' nie potrzebujemy się obawjać, gdyż 
p. O. jest dzielnym Polakiem i fok s.am o
świaickzyl nie skruszą go pruskie. talary. 
Ob:sn dbtrzymał sława! 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Zabrze. Zapotrzebowanie węgli jest 

ogromne i wzma·ga się z dniem kaiżdYm. 
N a: korpafoi Ludwiki odbYi'\:\rą się, teraz 
trarrnsport ich także nocą. aby z.apobiedz 
brakowi \VJagunów. Dyrekcy.ai lmle'fowa 
udiz:telila: w1 tem wszelkiej pomocy, wy. 
znoc:zywszy do tej sl·uiżby nocneti trzech 
urzędników. 

Wogóle ostaitnie miesią1Ce tego. r-0kt1 
nietylko wyró\vnywtają, różniicę, jaka· diotąd 
·byfa w pnró:wml!fliu, z; rokiem przeszłym, 
:ale nawet są \vid10ki 1 że ogólna1 Hość 
odstawfonyich węgli będzie w tyrn miku 
o wiele wy.ższai. 

W pierwszej poJowie Ustopada przy. 
padallO na d:Ziei1 6873 1wag-0nów odlsta
wronych, podczas gdy w tym samym 
czasie w rokUJ zeszlym odsta'\viono d~zien
nie 6559 wiag.onów. 

Od pocz~tlm roku do dnia. 15 listo
pad.a. od'sta<wi·onoi z: o:bwoid.'u przcmys.lo
wego Ślązka 1 milion 470 tysię,cy wa
gonówi więcej, niż w1 tym samYiID czasie 
roiku zeszłego. Dotąd! są wid<J1ki, że ten 
ruch ożywioa1y w przemy:śle. ·węgłanym 
utrzyma1 się i nadal. 

Z innych dzielnic Polski. 
Osieczno. Wybory miei.skic w Osie- Z GaJJcyi. W-0tlJ.ec uch'\val' re.prezen· 

czrnle wypaidly ...,..._. dak pisze leszczyński tantów ziemstw w Petersbu!'gu d:oma1ga-
„Ncrwy Czas" - <lfa PolaJkówi pomyślnie. jący1ch się 'k•oinstytucyi od carn !w.owskie 
W 1kJa:sie III przepwwadlzono 'd·wóch Po- „Slm.v1a Polskie" taki \Vypowiada sądl o 
laików; pip. Szycl'towskiego i I(lLśnierskiego staa11mvisku, Jakie. zająć wi.nni Polacy pod 
W I klasie, w której Niemcy z żydami Mosikalem: 
starnmvią większość. przeszedł Niemiec. „Z jakieNrolwiek strony rzecz. brać b~-
Udziaf Polaków w gtos{)lwaniiu. by.l !icZIJly. cfziemy, uchwały zjazdu: petersburskiego 

I(ostrzyn. Wyboryi mi'eiskie w Ko- świiad'czą, iż kryzys we\~~nętrnny w Rosyi 
strzyinie. W p10111ie.d.zialek w1y1braino tutaj posunąlf się jwż dość dalelro uaprz.ód! i wy-
dlo rald'yi nn.iejskie:j w kllasie III p. Ron~a starczyloby one ialJm świadectwo1 w tym 
Danietewskic.go, w klasie I pp. Kazimier-za \V'Zględlzie, .gtd!ybyśmy nie :z:na·li J.nnych ie-
Pielaczyi1skiegoi i Józefa M.;ą;lwwskiego. go objawów. Rzctd roisyjski ffest rui w tern 

W ·radzie miejskiej zasiada 6 ra.dnych Po-lJOiżeniu, że musi się w pe\.Virl.ej mierze. !i-
i to sami1 P·oJa.cy. cz.yć z, ·njeprz:ychylną mu1 opinią w spole-

Pniewy O odbytych tutaij wyborach czer1stwie i musi tej op~nii robić ustę.piStW.il. 
do ra<ly miejski·ej piszą ,Oręct:ownik·owi": . fak1k10IwSek tedy .nie należy przece:niać 
Odi da.-wna istnfaf tu kOlmprlQmis, wedle sU1 opoz.yreyi, rosyjs'kieu. to już sam choćby 
którego. wybierano d'o· rady ;miejskiej 4 Zia~ petersburki Ś'\1ł"iadczy, że rapJOzycya 
p.ofaikórw, -ł niemcóvv' i, -4 zyctów, srd,y zaś ta: 1stniede i że mai nawet {Jizr-Oil111n~ przewa-
jeden z radnych ustępowail, wybicratr110 w g.ę ''n instytucya'Ch samorządw lotka.Jneg-0. 
Jeig.01 miefs.ce następcę tcguż samegoi wy- Z Jednej tedy strony nie motina1 jej Jekce-
zrmniai i narodloł\viości, jakied był ustępu- ważyć, :t drugie!j zaś nie prz.eszkaidzać jej, 

-· ~!*"!!!>~----- 'W~ jący. liakatyści j11ż ra.z chdelf ten kom- afle raczej porrnaigać trzeba d'o1 <Jsią~nięcia 

Z W'(;·~iny rosvJ"sko„i•poń ... o„. f.,.1" ~i. pmmis zenvać. lecz oparn się temu żydzi. celu, iiaki so.bie postawi/a, mi:a.nov.ricie do 
"'' J -J 4 J"' - i.„& \JJ W tynu roku stafo1 się inaczej. Zebrania orbaleniai panująceg0r dlziś w Rosyi systemu. 

rmdichod·Z.rt da'lsze wiad1omości o d·robnry-ch przedwy:borczcgo nJe by;tO wicaile k.a11dy- Jeżeli bowiem wszyscy się god'Zimy, że 
poty.czkad1, lecz ty!k>O 'Ze źródeł rosyj- oa~ów pdskkh nie. postawibno, ~ w cz.a. ' ten: system przedewszystkiem utrudnia 
skich, \\·ięc też dmmszą bez wyjątku o sie wyiborów' nikt nie wiodz.ia1, ma kogo narm w zaborze roisyuskim pracę narn:dloiw~ 
korzystnym dla· Rosya'l1 prze.biegu sta.r6. glt0s ma oddać, To te·ż jedni "yix}KJ' i ~va1~kę -0' nasze: prawa, to prosta Jogi.ka 

Gazety londy(1skie dtonoszą, że Rosy- wcale nie glosowa'li. d'rudzy ,Q<l1Jali swe mow1, że obalenie g-0, a. przyn~mniej 21de-
anie po?A>stawili na „Wz:górzui 23 me.tróiw~' g~o.sy na obce.go. Wskutek .teg.o straicili Po ·zongarnfaov.-anie leży \\~ zupełności w ina- I 
kil-k3! 47 mm. dziat szybkostrzelny;ch z lacy w radzie miejskiej jed!no krzeslo b0 s~~m interesie i sta1mwi· je:dną z u:aupil-
15 cm. airrnat. Fort na1 wierzc.hołiktu by{ w klasie III przepadli i tyVko w ikla~ie I me1s:z:ych potrze1b naszej polityki" . 
\~ 1Y'ktHY' \V skaL~. :Jztarmując m1.rsieli Ja- pr7.eszedf polak p. wmrnwski. Obecnie ' !'I. - - . SL LE&&fa.--

pol'i.czycy wziąść cały szereg opancerz.o- rnda mie.iska. sklada· sie z 3 PDlakó~. 5 , Wiadomości Jt świata. n.yich '()lkop-Ow ·Otacza1jący.ch '\l.''ZZórze Ha: niernców i ~ żydlórt . 
~ ierz·dl!ołku. Poznań Za, -0braiz~ ma:iestatl! Slki- Niemcy. Zda1ie sie, że inne mocarstwa 

Z C . ..._ d zala J>oiZnia11ska izba karna mistrza sze.\v'- · nie ns+,.,~ią ni•"nte-on1 \\„ za·p·O"''l·e..1·7_1·!:l.ne .... _, Zllll on-0·szą ie przy szturmJe na k' w l.C\Jv .... - "' u - .., 1
'" 

W , 202 , , s 1 ~<J1 ofciecha Gorącznrai.k-, z Mu.rQ- . n.om11oże11i 1 t' sił ' W""'ii<::l(D 1""'~'ch. .Ja'ł„ d-0t·i·osi-„ zgorze a metrów · l dywizy- japoii· Y ' "'~~ .- „ !'-

ska poni1osłai cięż.kie straty. 9 i I <lywiz;y.a 'iii anej Oo:śiiny m1. 3 mJesiące wi~zŁwiai. liśm:yi •O 1-4 339 ch~·OPaJ ma być p:oiWiekszo· 
Zł _ Ze S.karadze1wa podl Bobrownikami w ·na. air.mi".) 1"1·em1·"'·c·k·a. na. "to· ·pi· .... p'"'rr()»-0."' :eJ'. s Y szmrmowa.c rówi1uocześ·nie .Erhrnf- , .... 1 

'" " i:;. vr... :u ·vv 
szan i ł<jtkwans.z~rn. Pó\\. <JStrze~Z'QWSkim do~iesi-01nio1 •. WieJik-0· PiQ1 1tchrwa•Iemu tei us,t.a;w:y, c-0i Ż : )!)'e:W·nie&ci~ 

Pe>l-anłnowi 11 • że farm miaJ katioJkki u~uczy- ' . ł'.lia.S~pi, b~lfizk arm,.~a ni•..n1·e.rv,t.„,_ 1'1'"'' """-O~~c 
$traty .Japończyków ~'"'lliOSV 11}0'l · I ·1· ~~ · · l 1 k. d ..... u ..... .(\,,,. "!ił\: ;:,-i .„ 

00 , .. ,7 ~ r. •o cie n emll1iO's1errne pot uc po s ~e· :zieci ty-. po~oj.oi\l.!.eJ liczyła 509 839 ckJop~.' iie li-
~;11H) ~~~i. Ataki maa-i h·Y!ć ~CJ\\· t~rz~e t c~ami od ir:ndttt. Niektóre d1zie\:i mai~ , ciąc w to J)OO•oiicerów .oficer&~' i ~k•-

. . . .. , . ,, . , .. nue'Ć J?:O•WYr:Yw~ne czu•pryn'Y1 ~l}:fitc (}. 1: ~ltlkó'fl.. redtt-0mcz1JY.C}}: ' 
ernrn~sz~n. . Sunisz.u.szan 1·. l\lk'\\(an- ; : c(;~y. ponadrYWlftl'.łe uszy i poł~t.a •!Jd~łe· ; ~ w tiZa'Slil'nitufo. ·,,ffljtk<f.u .ffil.~la7!• 

sz~1 ~ o·b01 tr.zs ~o~ry, nikofo:. klorydt t.c'- ~: nic. .,Włefkopclarnin" p;o<l~.fe łfa'Z!wl·ska llO· ' si~_, ńa Fr~ucy~, kt(>ra JIJO-'Wi-1,sza. 5.,,.~ ar~ 
,c.~ą si~· obecme zaclęt~ wai:ki. , ttu...;znnyich dzieci, "lfl.. - ~ 

Ta.1< n. p. p<rzedl fortem S1n1.g-s1.rszari . Pozna,fiski· .ir~eb1"·tt,·' 1,·0µisat, t··z· t" ~ tnl~.·N 
"" '4 ... {)iWia u•sta wa1 \\'bjSko1~va.., 'Ąre-dlu~ ktł:-



rei armia niemiecka: mai być powiększona, 
,wmuie stopę po}rojQwą teJiie d-0 · roku 
1910. Koszat IXY\vłększeniai annii wyno-
ić będą 73 913116 marek. Z uzasadnie

~ia: usta'\\ ·y podnieść nmsfany, że chodzi 
przcdcwszysikiern o pomnoiż.:nie kaw·:aJle
rvi. arty!eryi i \Voisk iechnicznyich'. Dwu
t~nia' stUżba \\r piechocie zostaje na1 s:tak 
zaprm.v·a.dzona. 

z Rosyi. Na· morzu Czarnem. szalala 
ostatnich czas.ach wielka burza przez 

ie-dm dni. Wyrządzi.tai ona. znaczne szko
. dy Z\\ la1szcza rybakom1 unosząc przyyzą

dY rybackie. 
· Rybacy z pawia.tu izmailskieg-o przy

.lwli d'o Kiszyniewa, opowiada}ą, że ponJe
śii strat n<l! 200 OOO rubli. 

•. Now. Wrem.'' donosi z, Rostm'-a' nad 
Donem, że miasto to ogłnszono za zaigro
;tone epidemią cho!ery„ 

z Japonii. Mowa od tronu którą \.\ Y
gtosiJi cesarz jaPoński przy otwarciu par
Jamientm pod'niosi dobre stosunki z mocair
~tw"ami neutraillnemi i z.apO\\ iatda, przed'-
1oże:nie w spr.aiwj,c poikrycb HaJdzwyczai
nrch wydatków1 \\»o,jennych. Co d'o samej 
woinY ozn.ialjmia mikado: „Zawiad·amiam, 
że nasze \V<YJska ekspedycy}ne v.vycięiy
łv we wszystkich bitwach i kilkakrotnie 
;fdżyły nC1\.Ye dowody swej \\ iern-0śd i 
waleczności, tak, że przebfe.si; \V{)jny co
m-z bairdzie'j oibrnrn się. n.a. naszą korzyść. 
Oczekujemy, że i ctalsze poświę.ca·nje 11a
szych p·ood'anych dcprow1adzi· nas do. ce
lt;". W koń1cu· WZYl\VJa.' mowa1 trnnawa 
,..: z ~ ~nkóv. " nbt1 izb, a'by spetnili S\\ c za.OO.nic 
i prze-Z' to po.parli cel. do którego rzą,d' dą
. żf. 

Parlamentarne stronrnichr10 konstytu
-cvonaJistów, które wzpmzą.<lzają w Izbie 
d~putowarrych większ.ością g-tosów, od1by1o 
z:gronr.adzenic, na1 którem llchwia-Lono rc
Z-Olucyę, WZY\Vaiiąicą rząd, aby p.rowadziŁ 
wo}nę aż db pomyślnego- rezultatu, bez 
·wzgl-ęd'n na: koszta. Naród bmviem nie za
'' r.1.h?. się prze.di fadnemi. ieffarami. 
? _ -- - - - -------- -- - ---~ 

Rozmaiłośd. 
Pan Combesy syn ief~o i kucharka. 

I(orespond'e:nt ,.Ku,ryera Warszawskiego'· 
pisze: Pa.ni Combes 11ie. ma szczęścia. ze 
. wni1rL synem. Ostatn.ia jeg.o przygoda 
tlfosikonale nadawałaby się do któregD z 
teatrzyków buh\'·aro-wych, gdyby jej ju}~ 
by.! nie wyz:yskał przed pięćdlziesięciu ta
ty Labiche, przynajiT11nie~ co d:o tytuh1, w 
sw:Ci}ei.i farsiie: „Edga:r et sai borme". Pań
st\\'O X. mieli kucharkę d1askon.alą, która 
(); S\:\O}eJ przeszłości nje wicie mówita, ra
da za ta się ch'\valila1 z posiadania paJrn 
akademickich, odznaiki hunoro\v e,j d'lat ciala 
profesu rskiego przeznacz<mej. Chleboda
wcy wa.gi zi}yytnkj do prwch\\ ate.k SWK?jej 
kuch~'fki nie przywieZY\\11111, ,gdy prz e<l 
kilku1 dlnia:mi dzierżvcielka wairząch-vvi \.WÓ

citai z miasta' w· Qt.ocze11iu d\llu1 po!Lcyaa1-
t(nr. Oskarżo~w ją, czy też nawet prrzy
lapa1ro - rela:cye· ustne nie są zigod'ne pod 
tym wz;gJęd·em, a w phsmach dość glucho () 
<> całefil sprawie - nai kra1d'zieży w jaikimś 
margazynie. Zrobi,onD rewizyę w kuferku, 
'CZY też kufrach, i rn:ałezi()TJO prz.00.'ewszy-
tkiem d'Yip1om zutentyczny ua· oficera a

kad1e111ji, a jakże! - a· ITT'a'Stępn'ie. ico ot1 ra
zu p-0chi0d~zenie tej odznaki wyiaiśniiI·o, pa
czkę listów. p.el'nych <Jgnia i n aimiętno·ści, 
które p. Edgar ComJbes. do kucharki SV1{)ich 
roctzi.cm\·1 pisywuł. Ta!bleaw. 

Zdaje się , że oska1rże:nie będz i e wstrzy
rnain.; i kucharkę przy ron<l'taich \\ sp.okoju 
1iostawią. 

I( łopot bez mężów. Żony pow-0!anych 
z Wars-.ca,wyi d>0 armii c'zynnej znalaizJy 
si~ w przykrym kfopocie z.„ mieszkaniami. 
Zon Łe bowiem bez {)hec11ości mę;ża1 nie mo
'ina wytacza,ć spraw·y cywilne!. To też 
w razie niep.ta<ceuia komorneg->0 \\ iaściciele 
<li<m1ów w \Va:rsza"·ie nie 111-01g:_i zaskarżyć 
„słomianej \\d:o\Vy" 

1 
~dyż nie \\'ied'Z4 a

dresu męża. To, odstrasza \Vidt1 igosp'O<la
rzy oic!1 wy1ravmnwania mieszkali takim żo
łl{)m. Ta'k przynajmniej twie!'dzi .,Wci.r
sza\\ ski Dniev„"11ik". 

sekretarz, ale \YSZ}·stkie prace piśmienne 
' wi.nien za a iać sekretarz. 

W kilka stron. W spra ;v'ie zapisJ :va
nia imion polskich w urzędach stairm cr
wilncg o<lp<H iadamy oo następuje: Je
żeli imic monża przetlomaczyć na niemie
ckie , np. Jan, Józef, Fran"'iszek. Bolesla\\, 
\\iacła\\" itd. wtedy urzędnik winien na: żą
danie zapisać imię nauprzoo w brzmiooiu 
ł1iemieckiem, a zai tern wi nawiasach w 
brzmieniu rolskiem. Np. Johann (Ja~) 
Franz. (Francis-zek)) BolcslaU'S (Botesła\v), 
Sophie (Zofia) itd. Tak urzędnik zapisać 
musi. 

Jeżeli dk.1. imienia polskiego nie ma 
oznaczenia, w języku niemieckim, np. Wan
da, Bogdan itd. wtedy urzęd1nik stanu cy
wilnego1 zoobwi•ązany imię talkie za.pisać, 
także do księgi urlęd11 stanucywilnego. 

!!!Ili!!!!!!!'!" _______________ - - --

Od Ekspedycyi. 
Panu I. P. w BaroJ'Je. Jeżeli listonosz 

gazety regutamie nie przynosi, trzeb::i się 
użalić n-a poczcie. 

Baczność Rodacy z parafii Cerekwicy 
pod Borkiem. 

Szan. bracia parafianie! W imieniu 
całego komitetu oznajmiam wszystkim pa
rafianam, iż w niedzielę 4 grud11ia: o godz. 
3 po p·oł. odibędzie s:G zebranie nasze u 
gośdnneg-0 p. Richtra w RauxeL zaraz 
przy kościele kaito1ich;im, względem spra
wienia pamiątki 'Clio k{)śóofa naszego w 
Cerekwicy. Zebranie będizje na t() Z.'\l'{)ła· 
ne, aby ~--spólnic pomówić, czy składki ·bę
dą 'dlalej zbierane. lub je też ukończyć, bo 
jeszcze. nam bard·w due:o1 pieniędzy bra
lruóc, abyśmy ową pamiątkę kupić mogli. 
Od was to będzie zależało, bn gtlybyśmy 
mieli kielich sprnwić, toby nam wiele nić 
bra'kowafo, bo nasz wici. ks. Proboszcz 
d\rngiego sobie nie życzy, jak za 400 mr. 
T~raz list od niego <J ·d'ebraliśmy i ży;czy 
sobie jnż na Boiże NaJ'O'dlzenie. Kochani 
parafianie! Z tego ]JOwodu pro·szę Was, 
żeby ami ~ednego nic bralrnwal-0, którzy
ścic -0fiary zl-Ożyl i dotychczas. bo jedni 
są zatem, ażeby ·na pami-ątkę była chorą
giew sprawi·Dna, a pienjędzy wiele zama
fo, więc odi waszej 'v·oli t-0' będ'zie ~ale7;aJ?. 
Tak samo zapraszamy tych parnf1a11, kto
rzy do te,.g() cza.su jeszcze 'fl~c nie -0fia
rawal i ażeby dlo nas przybyli. Ci pa.ra
fo!Jl1ie, 'którzy z daleka do nas przybyć nie 
mergą, rnczą także coś -Ofiarować i na1 ręce 
p. Piotra: WilczyflskiegD w R.anxel, ul. Cl~
messtr. nr. 3 nadesłać. W innym raiz1e 
zmuszCJ1i będziemy sprawę przed Bo·żem 
Narodzeniem uskutecwić. Każd!a. Dfiara, 
imię i naz\dsko łJędzie w kośc i ele o-dczy
taine i poki.vitowam? w na·szei gazecie 
,.Wiamsie Polskim". 

Za k'°mitet __ ·~ -----
B-ac_z_n_o_śĆ nacz~htk~ --6-kr-ęiu_V_ll_~;ch-;6~ 

sklego! 
Za-pr~szam zaicny.ch d'ruh6w ·naczelni

ków, na niedzielę d'il1a· 4 grnduia br. na 
'iVSpalne ćwiczenia naiezełników i pndl1.a
czeJ!11ik6w. które si~ urlbę:d~ wi Obuhau·
scn na sali ćwiczebnej <>d.działu Sokola I 
u p. Kellera, przy 11'-0WYm rynlm, o (<Jti~. 
11 przed po-fod.nierłł„ PriOsze, ~.~eg,y sie 
" 'Se:yscy GfUR()<\'\ltC flAAIC7lefnicy Siarw~fi, «
żeibV fadtte1'0' nie ~rakl-0. - Cz-0łem ! 

~ W. Ryba, ,Jlaczełnik !lvr~g. 

--·-Baczność RQdacy z Obfr-Marxioh ! 
D<Jnosze sz.an. Rodakom w Ob-cr-Marx

lo,h, iż w niedvielę {}:nia 4 grndnia o god·z. 
50 po p'Ot odbędzie się zebranie, zaraz 
J}O nabożer1st\\ ie polskiem. w celu ZJałiolże
nia Towarzystwa polskiego, w Io:kału wdo
wv tt. van den Bo•om, przy ul. I(ampstr. 
180 obok kościola katolickiegio. Uprasza 
się 's7a,11. Rodakó\\r o licwy udzia-l 

Komitet. 

Brach\'O Różańca św. w Linden i Dahl-
ilausen 

podaje swym si()str-0m clio wiadomości , iż 
na niedzielę dnia ~ grudnia po pol. b' goclz. 
4 po nieszpmach odlbędzie sie m~b:0iżei'1-
stwo róż <!ÓC{m e, zaprowad'zc,nie· PQrząd~u 
"': różach i zmiarnt taj-emnic. Zwraca s1e ~._„ • ...,... _____ ..._.,..__„iiiiliaiiiili ... .._._.~ .- llSl.;;; U"V</ag~ l\o<laczk-0m za;mieszk:11lym w Lin-

ti:Cn i Dahlha:u.scn. ie Jl-O inne sie stmwil: 
ia~ nta.ilicZJlieti i dać si~ Z'apiS~ć d.o rdża1.1ka 

Pa•u H. B. A. -ff w WJe•elltauselł. · Ś\v .. przez co wzmocni'ł. ~iare, w tych {)•~o~ 
Ni~ POtrz.eba1 zZ"łaszać. , kicach \)Omi~d!zy P~lakn1I ta'k bardii-0 )llZ 

. . P~um ~r. G .. w Rottłtaus~~· ~d'1~es JXH- l4iatiedhalei. Szan . . Si<>~rry r_~·ż.~·ńc~, św. i i 

~k1e.1 ·or~amza.cy 1 ta1~1()'<icweo Jest: nia~te-:11,\- · te, któ:rt się lłl~~ chęc z~p~~. l: ws.y,.y-
~cy :. , ,,Zje~·oocze::1}e zaw-0dio,~.re pofiskie · ; .. s.ll<.łe Ri0dadki i R~ra1ffw • li~lł~! u.i.ział ~ F 

ochum, Vidumetslr. 16. ·sie· u-,r~sz:a. Załf.zyCJt.l. 
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Towarzystwo św. Stanisława w Hattiagen. 
Nadzwyc7.a)ne z.ebranie odbędzie s i( 

dlrrla: 11 rudnia o godz. 4 w lclralu poisie
&ei1 ,,Deutsche Haus ', HegerStr. BędZie 
obór gazet na no wy k ;vartaJ i omawianie 
g\\jazdki. Komplet czlooków ~any. 
Goście mik widziani. Zarząd. 

Wiec Polek 
w Gelsenkirchen 

od1bę<fzie się dnia 8 grudnia o godi. 3 po 
południu w saii p. Baumeistr:i (liotcl G r
mania), ul. Alvinstr. (d3.wni~j Iiermannstr.) 
O hczny udział Rodaków i Rodaczek z 
Gelsenkirchen, łii.ilkn, Buim'ke, Uecken;
dorf, Schalke, Rotthauscn i całej bliższej 
i d-alszej okolicy uprasza się. 

Szanowne Rodaczki zechcą się licznie 
zebrać, aby rad'zić wspólnie o naszej di>li. 
Mężczyźni tyle mają towarzystw, organi
zacyj,, wieców, potrzeba więc, aby j Polki 
się zebrały na wielką wspólrut naradę, w 
jaki sposób możnaby się bronić najskute
cznej przeciw germanizacyi. Można być 
pewnym, że nasze Polki licznie na wiec 
pospieszą, przez co dowiodą, że sprawy 
narodowe nie są im obojętne. 

Wiec w Wanne, 
Wiec „Zjed'noczenia" od!będzie si~ w 

ni edlzie'I~ d1nia 4 grudnia o gQdzinie: 5 na 
s.aH p. Unterschernanna·. Nai porządku 
dziennym spraiwy "Ziedrrocz.enia" i spra
wy robo:cz.e. Liczny u~ial RiouakÓW' w 
wriecn po~<liany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskJe" • 

Prall'dziwa 

cykcrya Besaga 
r jeet 
~. najprzedniejszym, najwydat- 11111!! 

co • . • d . ~ .Q meJszym , nap; rowszym i ~ 

~ najtańszym : 
,,t;. dodaddt:m do .kawyft e-
= Prosze dokładnie 11a firmę uwsża.ć ;-

.g F. F. Resag, ~ 
G;: Szczecin. Berlin. Coepenick. : 
:i Jcnera.lua agentura i skłnd fabry- = 
"'° czny u ~ 
~I '(tef. Neymana9 i· 

I ~ \\ranne, ul. Kndstr. 2c . 
Telefon nr. 2289. 

Olbrzymi zarobek 
osięgną wądrowni i podróżujący 
przez rozpr;r,edaż górsko·karp~
ckicj herbaty. Prospekt~ polskie 
i memieckie darmo i franco. Bliż
szych wiadomości udzieli 

Bo.kowiecki~ Posen W. 6. 

Kto pisze do biur-. 

,:Zjednoczenia zawodowego pol-
skiego(' 

czy. to w sprawie wieców, czy w sprawie 
obmny praw11ej 1 czyteiż w jakieib<idź innej 
sprawie, winien zawsze podać swój dokła

dny adres. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Dobra sp sobność 
do zakupienia 

(Bahnhofair.) nr. 108. 

Członków ,,Zjednoczenia zawodowe-
go polskiego" 

uprasza i ę, aby do l grudnia br. nadesłał 
do biura (Bochum, Vidumerstr. 16) \\ zel
k ic v.-;nioski, jakie mają być roztrząsane na 
wah1em zebraniu. Wnioski należy spisał 
wyraźnie i d łączyć uzasadnienie tychże , 
aieby Zarzad i Rada nadzorcza mogla ie 
w nich rozpatrzeć. Tylko te wTiioski mo
gą przyjść pod obrady na walnem zebra
niu, które <lo 1 grudnia "raz z uzasadnie
niem do biura nad słane zostaną. 

Zar.z.ąd. 

gooooooaooooocooaoooooooooooog 

' •prowad~~m P2:! :!:!!0!~. n• u- O S brania, spodnie i pa.letoty i wyko11ywarn 
2 wszystko 

~ podług miary. 

I o o 

Za dobre Jeżenie i robotę gw:i.rantuję. 
Ceny bardzo umiarkowane. Rodacy, którzy
by chcieli mieć ubranie, niech napillzs, kar
tę, a chętnie przybędę wm~c miar~. 

1° Apolinary \V ojczyński, 
Gelsenkirchen, ul. Karhtr. i:t 

w poblitu ul. H.łrchstr• 

Soocoooooooooo 000000000000 

CT 

Biuro prawne 1 Bottropie 
W. Lewkowitz, Pferdemarkt nr. 14. 

Poleca się do wykonywania W.'.lzel
kich prac pismiennych w sprawach wspar
cia (rentowych) procesowych itd. Pisa
n1e ::;karg, odpowiedzi na takowe, prośby 
i podania na sądy i ur:;i;ędy, starania siQ 
o ro,r,dział wspólnego majątku. Reklama· 
eye podatkn, ułożenie prawomocne kon
traktów kupna i wypożyczeń. 

Każdego czasu mam też domy miesz
kalne i z składamy na spr:1;cdaż, taki>e 
miejsca budowlane na wsi i w okolicy. 
Dostarczam pienięd.zy na domy i v.a.hu
dowania. 

Głó\vna agentura 7.nbe.zpieczci1 ognio
wych, życia, nie~zcz,ślh1,', '"ypadkn (Un-
fall), poręczenia. ' 

Ubogim dornd.imm darmo i wskazów
ki daję. vV szelkic ~p1·a NY zachodzące w 
interesach, załatwiam tanio i dobrze. 

Meble i inne rzeczy jak ~prząty itd. 
biorę na licytacyę. 

8am mi.twfę pu polsku. 
Biuro prawne. Interes h1pot~k 

i nieruchomo~i 
W. Lewkowltz, Bottrop. 
nr.telefonu 98. Pferdem:irkt l ·J. 

!**'M' EW& 

OPŁATKI! 
TQ\varzystwom polskim maz Szan. 

Ro<lak{)m poVecam ua gwfaz.dkę oplatki. 
Opłatki te są mego wyrobu a nie fabrycz
ne ani łakieTowane, jak to polecają różni 

a~enci. Za 100 sztuk 3 marki. O liczne i 
rychłe. zamówienia uprasza stary d0stawca 

Hipolit Sibilski · · ~.1\ 

v,,r Bochum, Kl'Ostcrstr. 2, przy p.rzysta.nk1.t 
kolejki Kortlander. 

któr 

Skora i 

ceny! 

Dobry 
towar! 

Proezę ait prze
lrn:uć. 

Z 11za.cunki•• 

Polska słu!ąea 
potrzP.bna od n.raz Init 
późnit,j. 

d&n. A..dn-.ezak, 
Vogelheim, pod B. llor
heck, u l. Grenzstr. !ll', 2. 
Skła11 t owart'rn• kolnni&l. 

Olej siemieany. 
Powidla tureckie i maJc 
już teraz można u mnie 
naby<l. 

Ct:ny t&nMI. 

Je Jeak• fł°A(i, 
Wanue,Apothekc.rntr.611 
--·-----~-

8 órg roli 
.,. K•i~atmtt Pouai
akiem, .za ceno po 2(8 
marek .za orgc-. "ode
m ie iJo lla.b~ci • 

.J B k 
lt cldUi1bauacn-Siłcl. 

Grtl9a.i1tr. -32. . 

'ieprzewitia 
i all.rasa 

p() 6~ fon. za funt. 
htUt Piithe, 

'b. anu S. R. w o111bruc , . ~ Y . ·cd .. .ale!< S ·lfd'tf a Jfa sali )l. K11chcirla ~ 
.~W~~W~~~eli~~W%1~e pn~ , ~l ~ .. ~ ,t Z~tz d i~-------------------U·-~ 1t\}\l;arzystw.o podp-isnk' .1n~z·ewodni-czący i wrecz:ortm o ~dz. 9'. 4 . 

• W .A~NE, Ho~. nr. la. 
1Wl.;toghams~, W Atlaer

•tr. 16.l. 
' .. 
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=i-skład t~warów lokeiowyehi= = ~ na eo niniejszem szan. Rodakom uwagę zwracamy prosząc o laska.we poparcie. : I = ! Z wysokim szacunkiem - li 

I LEN.ARTOWSKI & TALARCZYK. I 
l11111l~iiiiil111l1111111111111111 1111111111Biiiiiiil1111I „.„.„„„„„ ...... ~.„. V' „. Panów krawców Stanisława Lobcza. ft „.„„„ „„.... ft „.... ka i Radaje,wicza proszę o adres. 

Antoni Kołomak, 

··~······~·~·········~··~~··· • . Ruhrort-Laar, ul. Szikól'na nr. 24. 

• 

Nie będziemy nic pili - • 
. w święta Bożego Narodzenia 
J&k tylko pohi'kie miody krakowskie i kasztelańskie, oraz polskie wina, dalej • 

• o.iewki, IQd~Ci("5ASi:fiifWSi(ffGc) k•;k'Bochum
1 

• 
przy ul. Gneisenaustr. nr, 9. • 

Wysyła on każdemu na Żj\da.nie pocztą lub kolej!\ do domu franko. Trzeba 

• 

tylko nie zapóźno zamówić. M& on także 'ani.e i najlepsze cgary, ,iakie ~na: świecie ist- • 
nieją w tej cenie pod nazwą „Flancery" i „Qolindy", oraz „Meksykańskie". 

Dest1łatrya i hurtowny sh.ład t'J'&ar i papierosów. •••• „ ••••••••••••••••••••••• 
····-·••:••••••• 
Możemy każdemu pokazać, ··--- . .. · 

co inni cłlętnieby mieli! 

z dobrego, najlepszer· ,, :: .· ':\ '.' :· .. ~; „ .... r- .. 

I • .~ 

'.l'i:! ' ' . 

Baczność Polacy we Wanne i okolicy! 
Sza.n. Rodakbm pol'ecam moje 

n a il e P' s z e pi w o, 
które. d'ostarczam 'W dom. Szczególnie 
proszę 10 pamięć młodzieflców, tj. 

na wesela, chrzciny, 
i- wszelkie inne domowe uroczystości. 

Żadeni Poilak nJe bę<lzie pil piwa od 
obcego, tylko od' swego r-0dlaka. 

Na naidcbo<lzą,ce święta p()!lecam moje 
najlepsze piwa i łimonady, oraz. cygary. 

R<Xl!a1cy! swój do S\vego! Niechże: to 
hasJ01 cziczym nie będŻie .wyraiz:em. 

J a n M a r c i n i a k w Wanne, 
ulica K.am~a1 (K.arlstr.) nr. 3 b. 

t> • „ .. „. · Czy Pan; zważa na to, aby 

rzetelny towar i w uczciwym 
składzie nabyć1 

········-·••ii' Baczność RQdacy w Bruchu i okolicy! 
Donoszę szam. Roidakom, iż mój 

. . W AR SZT AT KRA WIECKI 
znajdnje się 0<11 1 grudnia w nowym dom~. 
p, Kaloty, przy ul. .Forellstr. nr. 19. 

· W inad'ziei. że R()!dacy; jak dotychtns, 
tak ~ nactal mnie popierać będą, kreślę si~ . 
z szacunkiem 

J a n B a r t k o w i a k, 
krawiec po-iski. •·•••••••••••e•t 

Olei siemienny 
czysty i świeży z. Polski po1 natitafrszyd' 
cenach jedynie prawdziwy d'OStać mozna u 
W o j c i e c h a · P o ś t e d n i k a w Wanne, 

ulica Karlstr. m. 5 a. 

s k ł a d e m .d I a P a n a i e st i p o zostanie · 
t1łko 

Schreiber i Spólka, nast. 
"'. 

BE~NE, :ąab.nhofstrD i róg Grabenstr. 79. 
I 

Co konkureneya ebee wymodz przez ogłoszenia, my latwo uzyskujemy przez sprzedaż dobrych towarów . 
...---„ li 

Pierwszy i naj~i~kszy w miejscu skład chrzeScialiski tego rodzaju. 
Najtańsze, ściśle stałe re~y! Sumienna \ rzete.Jna U8łnga! 

„ za ę5w1peff ' kA A li i M' 'fi N ff 



lir. 279. 

~umer dodatkowy. 

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rodziewiczówuej. 

( Ciu dalszy.) 

„Dziecko chore. przyij eż.diaj natych
miast, bo straciłem nadziej~" - przeczy-
1ait. 

Skoczył do pafaicu i wpa-cn jak bom
ba1 ·do gabinetu< dziada. 

- Muszę jeichać dzisiai ! - zawofal 
zdyszany. 

- Tak. Slco1kzyłeś rnbntę? - spy
tał starzec zimno. 

- :Ei, co mi tam rohota1! Muszę \Vlra
cać ! Dziad darulle, ale to nie derpi zw lo
ki! 

- A co1 mi tam <l01 t\vojeij zwioki. Jak 
zl<lżysz. maszynę, toi motesz sobie jechać, 
(}\Okądl chcesz . Pierwej nie! 

- Maszy.na: może poczekać, wrócę ją 
d<JIJrooczyć. 

Starzec wstał, za~rz:ymat go za ramdę. 
- Sluchaj i wybierzj ! Jeśli' z.usta

nie·sz, wszystko, ·CO ma!m, twoje będz,ie, 
jeś1i od1je1dziesz, wyrz.ekaim się ciebie; 
choćbyś 1glo:dem rnarl, nie d'arm ci •chleba 

Marcin Bollński, 
EIKE L, naprzeciw kościoła katolickiego 

poleca 

polski olej i prawdziwe tureckie po· 
widia. Twaróg i mak 

,inż teraz jest w moim składzie do nabyci&. 

ooooooooooocooo 00000000000000 

o Towarzystwa, 8 

§8 któreby chciały na Gwiazdkę swoje poti;ze- § 
by u mnie za.. upić, prot!zt; aby zechc111ły 2 
zamówić aż do 15 grudnia, bo czem prę- 0 g dzej, tem: taniej . ta 

8 · htnaey Jan.kowski, 8 
g W ANNE, Apothc:· erstr. nr. 6. 0

8 o ' 
OOOOOOOOOOOO~OOO()OOCOOOOOOQ.R ·-------• Szanownym Rodakom z Bot~- • e rop•1 i okolicy polecam uprze1- • 
8 mie mój bogato zaopatrzony 8 
I in~res I 
9 ara'1V'tecki. a 
i) Wykonuję ubrania podług mia- i\ł 
U l'y, pod gwarancyą za. dobre le- • 
((I żenie. 9 
l} Fr. Tatarczyk, li 
• krawiec polski, 1Ąi 
fi) Bott1•op, Prosperstr. nr. 38. 9 

fl-~~„l--
ocoooooccocooooooococccoocogo 
g Podarki gwiazdkowei ~ 
2 b~i~ latos tanio sprzedo.wa.ł Mam n~ skł~- O 
O dzie wielki wybór chust do okryw~ma, g 
a ehusty no. głow~, cnusty podługowa.t~ i ~ed- o 
Q wabne szale dla. niewia.~t, fartuchy m1eml\ce, O 
O wszystko w wielkim wyborze a bardzo tanio. 8 
2 l'gnaf'y Jankowski,, ~Vanne, g 
C Apothekerstr. nr. 6~, obok kosc1oła kato- 0 g lickiego. o 
0000000000000 ....ooooo~ooocooo 

-Gwlaioa nte~aleko 
l(ażdy, ktoby chciał żonce swej spra

wić nclechę, ma sposobność za~ówić do
brą maszynę do szycia. Od dziś, kto się 
J.lf7.ez „Wiarusa'' zgłosi listownie, otrzyma 
Ził gotówkę 15 procent, a na wypł'atę 5 
l>l'OCent tanieJ. Żaden oiemłec te;uo nie da
ie. Sprzeda}ę także meble i kołowce. O 
lłWqlędnienie prosi 

\Valeaty Nowak, 
\V Altenesseu, Bruckmannstr. 92. 

ka'\l.'atlka , z.giniesz.! No , w ybieraj: raz O· 

statn i vodaaę ci rGke ! 
- Dziękuję dziadowi. Skarby wasze 

toi niew'°la. Macie zres,ztą dwóch ~111U· 
ków, nie możecie krzywdzić W ojciecha. 'I 
ja nie chcę n[esprawied!liw-0ści ! 

- Więc odrzucasz! 
- \V takich wamnkach o<l.rzucrun. 
~ A ".v ięc girl! - krzyknąl starzec1 

odtrąca1jąc go od siebie. - ldz mi: z oczu i 
abyś nie śmiał\\ spominać, żeś moim wnu
kiem! 

ttieroinim piobla<ll śmiertelnie. 

- Nie zrobię \vairn: tego honoru! De 
p iekła prę(llz:ej pójdę po p-0moc, niż do was 
Ni:ech! was dial\v i ą skarby i pydrn. 

Drzwi się zai nim zamknę.ly. Pan Jlv . 
likarp slucha>ł chwilę odglosw kroków, P'O· · 
tern usiad~ przy biurku, sięgnął po w'ielk~ 
rach'uinko1wą księgę i zad'z\\tiontf. 

Lokaj zjaiwrf się natyclmtiast. 

·- Bazylego! - rotzlkazal pani krótko, 
Twarz jego uspokoi~a sie zupeblie 

Nie byio na ni-ej śladu obraz:v i gniewu. 
Schyli! glowę :nad księgą i pisał, nie xwa„ 
żaiąc, że drzwi r<Jzwairty sie zno\vt!. 

Ody skoflczyl, podlniósl oczy. 

W progu stal wez:wany, sztywny, nie
ruchomy milczący. Hieronim by:~by po„ 
z;nal tę figurę. Był to ten sam pó.li-ch1op, 
pól-mieszczanin, który mu tmva~rzyszyt na 
statku. 

Proszę .Żtłdać cennik na wyroby 2e ~łota1 srebra 
i. nlfenidu. 

r Bacznośtf! ' 
• Kto ma na.jezykowniej~:z;y krój ? 
~ 

I ł 
&!i'i 

Jan i Fr. Błoeb, 
E!t8en, T hurm str. nr. 14 

UM FRJ&§ 

Baeznośe Rodacy ! 

&ti 

•H ~ Oplatki .,il.„ 
Jak rok rocznie, tak latosiego roku 

sprnwaclziłem z ojczystych stron 
~~~~- opłatki, ==;-~-

aby na obczyżnie podzielić się opłatkiem 
który pochodzi h Ojczy~tych ~as?'ych 
stron w święta Narodzema Punskiego, 
bądźto w rodzinie lub w towarzyotwie. 
Polecam naszym towarzystwom p..>lskim 
po jaknajniższej eeI>:ie przy wolnem do
stawieniu w dom Jak y,awsze. Proszę o 
wczesne zamówienia., aby nie było potem 
zapó.:i no, kto zamówi za późno sam sobie 
szkodzi. Opłatki są białe j kolorowe. O 
uwzględnienie mego przedsiębiorstwa u
praszam. Z wyrazem wysokiego szacunku 

Antoni Chełmiński, 
Gelsenkirchen-Bulmke, U dostr 1. Ili 

V./ ykład lekcy i i ewangelii. 
ksi~za Ootftniego, na wszystkie niodzi~ \ 
święta wraz z wynłkającą ztą.d nauką wiary ł 

obyciaiów i gruntownem wyjaśnieniem roku 
kościelnego. Wielka księga o 976 strOAacll,. 2 

wielIJ pięknemi obrazkami, w mocne! oprawie, 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 
Wszędzie: Adres: "Wiarus Połskt', B&chtun. 

• 

Poj echał? - spytat lakonkzn:c 
pan. 

- Posz.ecH - odparf PQdobnież shrga. 
- Możesz i ty wracać. Wszystko do-

b rz.c . Pieniądze ma? 
- Ma! 
- Oto są dla ciebie. Pilntci-że sta-

rannie i nie rób na ma rkach oszczę<l.n<lśd. 
Dziecko cię.i.ko chore? 

- Szkarlatyna, miaqem wczoraj wia-
domość. · 

- Przez. depesze, to d'Obrze. Rad' ic
stem z ciebie! Tamten wyjechat zai ;gra
nicę? 

- Do ParyŻa. Szczepan jest z nim. 
- Nic już Szczeparn nie pomoże. Skof1-

czone ! Ty mi tego strzeż , Bazyli, nie 
przemilcz. niczego. 

- Zlego ·nie znaildę, chyba skłamię. 
-- To d:Opieroi pocz4tek. Przyślij mj 

zaraz swój adres, skoro wrócą diOł Peters
burga~ Będziesz. miaf tmdn~ robotę. 

- Nai rozka.zyi pai1skie. 
Cz.l()!Wie~ się skJ01I1il' gJęOO:ko, zgar

ną~ pieniądze i wyszed'l, cofając slę dJO 
drzwi. 

Nald' Tepef1cem zale~ła znó\Vi ponura 
cisza. Nie sfychać b)'Lto śmiechu i śpiewu 
chlopca; mlocarnia, na·wpól s.lmi1cvona, 
sterczala jak sZJ<ielet, ai pyszny. wierzclro
v;ry air.ab napróż.oo grzebaJ nogą, cwkaaąc 
jeź&zca~ Hieronim był dalelro. Spieszyl 
ja'k mó,gl, db rnakd mjeśdny ·rybackiej nad 

••:••• 
Olbrzymi wybór 

„Najtańsze i najrzetełniejsre źródł-0 
mkupna~'! 

Wstystkie moie zegarki są stararmie obcią-
1rnietl'l i nn minut~ u regulowane. Za Jrnroy ze
garek daję 2 letnią piśmienną, gwarancyę, O
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
nią<Jze. Trzeba się konieczni6 przekonać, a 
kto 12ie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zameweinia i podzi~kowania codziennie r.ad
chodzą. 

Q;> -= a: 
e ..... ..._ 
= = Olbrzymi wybór! 

Czysto srebrne naJpięknfoisze zegarki z 
Matką Boską, z 2 zfoconemi brzegami i z nai
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12. 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Bos~ą zegarek: 
zlocone litery, i naj0Afdobniejszym1 7J'oconym1 
brzegami, ciężki w srebrze i z naileps:i;~m n« 
10 kamieni prima werkiem tylko Z6. mr .. ~e~ar 
ka tego z pewności;:i nikt jeszcze me widzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 ~r. 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 ' 8 

mr. 6 k . Zegarek pośrebrzany najlepszy na am1e-
niach kluczykowy 7,75 mr. . 

Zegarek cZYsto srebrny cyl. na 6 kamie
niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzega.mi 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 karme-
niaeh po 12 mr. . 

Lati.cuszki po 25, 30, 50, 85 f en„ lepsze nr
łclowe po 1, l,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cewniki bogate na 500 ilastr~yj 
na zegarki„ laticuszki, biżn~e~e, także l!krzyp
ce, flety, klarnety, harmomk1, <;>raz no;te. brzy
twy, portmonetki i różne okol1c~ośc1owe po
darki wysylam każdemu darmo 1 f_ranko. . 
z 270 ifustracyami i 8 kolorawyrru obrazkann. 
format wielki. :Egzemplarz opraiwny w plót
no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr., z 
dotym brzegeim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wię-

cej. M. DANECKI Miejska Gorka. 
Gorche11, Prow. Po~~-

• 

I altykicm, gd'zie Żabba 'Z Bronką i p~i 
Dulską spędzali wakcy e. Po tygodniu. 
nad \\i ecz.ór, dobi ~ do celu. niP\\ y spany, 
głodny, upadając ze zrneczenia. 

NCł! prdgu domost' ·a zetknął ię z 
przyjacielem aż si ę za\;-h\\"ieli obad\\ a. 

- Żyje dziiecko'? - hukm\ł Bialopio
trowicz. 

2abba, nim 00.powied.zrał, poma"Czał 
s'vój nos, który przy starciu najwięcej u
cierp iał. 

-- A to za\vszc tak, z tw<Qiei g>0r3.czki ! 
- zamruczal. 

Hieronim odtrącił go bez ceremonii na 
bok i PoSZedl dal~j. W piern~szym lX)kb
.it~ pani Dufskai mieszala jakąś mikstur~. 
Na. jego v:idiok ztożyia ręce jak d'.o modl i
twy. 

- Dzieli dobry pani! jakże Brooia? 
Na d'źwi~k tych paru słów, njm zdu

miała sta-rai panna zdbla!a oprzyromnieć, 
srebrny glosik d!ziecięcy; rozległ się z są
s.iedmitj izby: 

- Pmie, panie, ja· tutaj! Pr·osze 
przyjść, oo mi wstać nie pozwalają. 

Hieronim vosk-0czyt Dziecko z p.o
ścieli wyciąg:nęlo do niego rączęta:. wstafo 
na\vpól i przytulilo mu si~ d'o picrsh zdy
szane, szczęśliwe ooelrrru.,Jące ~o z cafyicta 
sil za szJllię. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

•••••• ****•" . ,. 
: KA:aTY : 
! ł.\ pocztowe ~ *• i (ślicz~e widoki) z życzeniem • * „Wesołych Świąt" tł 
• i • 
• Z powinszowaniem $ 
+$ Nowego!Jloku ~Ił • • • polecamy po 10 fe11. O 
• Hurtownie tani~j. „ 
$ Adres : • 

: „Wiarus Polski'' : * Bochum. • 
~~ „ ••• „. • .• 

eooooooocoooo 0000000000000000 g .. Szanownym Rodakom polecam gg 
0 mOJ 

§ skład kolonialny, 8 
g win, cygar i papierosów. § 
o Wielki wybór _ ,___ ___ o 

S towarów łokciowych. g 
g Ceny umiarkowane! Rzetelna usługa! g 
5! JAN ADAMCZAKj! g 
O Vogelbeim pod B, Borbeck, j 8 Grenzstr. n1. 2. ' 
o ' oocoooooacooooo ooeooooooooo 

Biuro obrony prawnej 
znajduje się 'v Bochum przy ulicy Vidu
mestr. 16 i otwarte jest we wszystk1e dm 
powszednie od; go<lz. 8 rano do 12 po po~ 
ludniu i od g-O<lziny 3 do godz. 7 p0 Pol. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
~--

OOOOOOOOGOOOO 0000000000000000 
D 0 § Baeznoić ! Baezno8ć ! g 
0 Obuwie zimowe la I ro .... aitego gatunku 

·o w wielkim wybon.e, 

i
l p cej~: ;~ęa::;i~z:oleca 

mistrz sr;ewski 
w Bl"Uehu., ul. Bochumska nr. 37. 

(napueoiw Grullbad). 

00000000.")()00aoo oooooooaocoo 



Z parlamentu niemieekieyo. 
Na piątkO\\"Cm posiedzeniu cbraJ.o.~ a

no w dalszym ciągu nad nierzetelną konku
rencyą i- występowano glównie przeciw 
domom to"·arowym. 

Następnie rozprawiano nad reformą 
pra1wa górniczego: ochr-0nę górników, cho
robę na: robaki, ró\\"nomierną szychtę 8-9 
godzinną, nadzorem przez robotników nad 
wrzą:dzeniami ochrannemi, zakazem pracy 
kobiet i jednolitą regulacyą stósu.nków 
knapszaftowych \\'· caJej Rzeszy niemie
cikiej. 

Rezo.lucye wniesione w tej sprnwie 
brznrią,: 

R.ządy związkawe zechcą 1) przedlo
żyć jaknajspieszniej parlannentnwŁ pr-0uckt 
d>o ustawy regulującej 1edtno1i-cie prawo 
górnicze w całej Rzesz}'i miemieckiei; 2) 
wydać przepisy 'do ord'.ynacyi procedero
wej, które zape\.v1nią gó11nik1om ochronG 
odipowiednią do ich miejsca pracy; 3) zaraz 
z poszczególnymi rządami nawiązać ukta
dy celem skuteczniejszego ziwalczaniai cho
roby na r-dbaki. I\alnclerz Rzesz,y zechce 
przedfożyć parlamentowi jaknaispieszniej 
pmjekt do państwowej ustawy górniczej 
przepis'Ują.cej 1) regularną dzienną nai'WY
żcj 8 ·g·odlzinną. a w miejscach pracy z tem- I 
peraturą ponaid 28 stopni Cełz:yiu·s2a1 najwy
żelJ) 6 godzinn<.y ·sz.ychtę; 2) przymusowy u
dzfa:l \Vi nadiz.orze nad wykony,wa1J1iem 
przepisów ·c.chronoych z,e strony robortni
kówi wybiera.Jn~r.ch przez: koJe.gów swyich 
ogóLnem tajnem g,Jiosowaniem; 3) wyklu
czenie kobiet w zatldaidach p.odlegających 
inspek'.cyi górniczej; 4) .ie'Cl'nolitą reg-11la1cyę 
stosu1J1:ków kna.pszaiftowych. 

O Sokoló"'R. 
W pi~tek kczyly się w sejmie pru

\Y dalszym ci<{'gu rozprawy nadl in-

tc·rp-~lacyą ,,. prawic zatargu o bud:r11ki 
szkolne w Berlin!c. 

\ · imieniu ce11tro\\~ców' oświad..:zyl 

pose.r l(irsch, że minister by? upra\vnio
nyi ( !) do zajęcia znanego stanowiska; 
przynzaje jedynie p. Kirsch, że inne jest 
pytanie, czy dobrze bylo, że izrobit z pra
\.\"a sweg-0 użytek. WolncikonsenYatysta 
Ze<llitz palnąt wielką mewę przeciw p:oi
skim ta.warz.ystwcrn gimnastycznym i so
cyalistycznym, które mlodziei zarażają i 
zatmwają przed jej wstąpieniem do \\·cj
sk.a. 

Posel nasz ks. Prałat Stychel zbiia1 
i prosto,,·a.f fatsze poprzednich mmvc&w, 
(Mmvę jego podamy doslownie ·\v~ jednym 
z numerów następnych) z.aznacza.iąc, że 
minister nie miat żadnego prawa do swego 
występu. 

Minister OŚ\\'iaty Stu<lit bronil się, jak 
mógł, a ponieważ wiele na.I obronę swego 
występu przytoczyć nie m6gl. więc wsiadł 
nai antypolskiego kO'nika i r>0hasat sobie 
n.a: nim. 

że s·okoły nie są tacy :niewinni - mó
wił minister - jak twierdzi! poseł Sty-cbcl, 
wy.nika już z tego, że jako minister otrzy
maitem wiele listów z groźb3II11li iod czfon
ków1 tych t{))warzystw ( ?). Następnie prze-

1 ·czyitar p. Stu'dt kil1rn1 wydnków z pism za
grainicznyc'h o rnchu wielkopolskim, we
dtwg ·których p-odiczas pewnej demonstra
·cyi ktoś zaWIOlat: „$mie'rć Prusakom!" 
Przy tej1 demonstrncyi miał1 być obecnym 
taikże pewien piO'sel sejmowy, który okrzyk 
te111 słyszaf i tern samem go uznal. 

Następnie przy.jęto .wnilosek o zam
knięcie dysknsyi, tmiemożliwi:ając jak 'I:\YY

kle pos.fom vo·lskim odipo\viedzi na zarzuty 
ministra. 

Z różnych stron. 
Altenessen. Gómi'k Iienner z-ostał 

\opalni .. Neu-Essen" Dka:leczoo:r. 
Essc111, $więtowaJy znÓ\\' szyby . riciu

·ich" i ,.fritz", należą.ce do kopalni ,,Neu
~SS""n·' 
~ ... Oberhausen. I(s. wikary Wirtz od 
;:Dśdota Serca Jezusowego, został mia1no
.v.any rektorem kościoła św. Ja.na, który 
l8 bm. zostanie poświęcony. 

Diissełdori. Asystenta Pocztowego 
~ópke'-g·o, który sprzeniewierzył 10,000 
nr., aresztowano w Londynie. 

Wattenscb!eid. Górnik Fr. Walter zo
;ta.f w kopallni „Centmm" nie?e~ieczmie 
)Okaleczony. Spadt~ry nar1 kamienie. 

Rodaczki i Rodacy .kupU'jąc w slda
ia<ch, które się polecają we ,,Wiairusie Pol
;kim" zechcą zawsze kupcowi pow~edzieć, ' . ie <llategio do 1niego przybyli po towair, ze 
we ,.Wiarusie Polskim" iOg'łosU. 

Berlin. Czytamyi w „Dz. Berl.": Ja
ką czujnością poHcyai pruslrn otacza nas 
Po.laików i tutaj w Berlinie, <lmvod1zi te
g-o następujący: wypadek. W tych dniaich 
przych'Odzi punkfoalnie o 8 rano dwóch 
1rzedst'.11\vicieli policyi do µokc~u pa:nai Ka
~mierczaika, aiżeby tam odbyć ścisl,ą re-
1V1izyę. Zaibrnli pana K. wszystkie polskie 
.csią;żki, pocztówki i listy prywatne i z tą 
dQlbyczą odeszli. Pan I(aźmierczaik przy
}yl w maju rb. z Po:z1nania do Berhna i 
·Yidząc maisę dziatwy pol~1dej nie umieją
.:-ej ·czytać aini1 pisać po polsku, zajął się w 
;wym wol11yim .cz.asie udzielaniem lekcyi 
ęz.yka ojczystego. Tej je.goi pożytecz.nej 
1racy poitużytai atofi· teraz, pruska policya 
koniec. 

Koblencya. Wielki l1os loteryi pruskiej 
(500,000 marek) przypadł '\V" udziale ·mLa
stom l(IOibtencyi i l(renzna:ch. 

Hradziec. Kultura niemiecka. Nie
mieccy -studenci '"" lira<l.·cu1 oblali atratmen
tem wywieszone na rnniwersytc'cie ogło
szenia ·stowiaf1skie. 

Do KmJpfeó ·~Y - Rodrd:~ów n:Jri \.]~yt~lu:ulztwłe? 

Kalendarz. 
Nindziela, 4 grudnia. :Barbary p. i m.: (!:.ubo

miła). 

Poniedziałek, 3 grudnia. Sv.by, Lucyusz:i..1 Chrr
.r.olo~., (Spit0sław). 

S ł o ń o tl ; wschodzi, 
Jutro. g. 7 m. 53 
Pojuhr~e. g. 7 m: ó4 

~acho<lzi, 
g. 3. m. 47 
g. 3. m.. 46 
cały dz:ieu S ta n p o go d y ; W piątek 

pochmurno. W soboty takżP.. 
Term om et r wskazywał wczoraj 1'2 ..," 

południe 9 stopnie R. wyżej zera. 

·.c ". 1 · . 1"• , .. ' 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
dQnosi swym członkom, iż po dltugich 'Cier
pieniach zasnęła w Bogu1 opatrzonai św. 
Sakramentami teściowai Ignacego Wasku 

śp. JOZEF A ZECHLIŃSKA. 
Pogrzeb odbędzie się \.Vl niedtzi'elę. dnia 

4 grud!nia po połucUniu1 o godz. }42 z: dornu 
żałoby, ulica Bremerstr. 38. Cz~ooko\yie 
w1nni się zebrać w oznakach tawarzyskrcn 
·na sali zwyklych posiedzef1 o -giodiz. 17.ł. O 
ja1k naJlicmiejszy udział w. p<Ygrzebie u-
przejmie prosi Zarząd. 

Ostatnie wiadomości. 
O I die n b u r g. Za obrazę głośnego 

ministra Ruhstrata skazany został redak. 
tor Schweynert ina rok więzienia. 

P et e :r s b u r g. „Mag db. Ztg." do. 
wiaduje się, że wzgórze ząjęte przez Ja. 
pończyków nie należy wcale do głównych 
fortyfikacyi Portu Aratura. 

P et e r s b r g. Kuropatkin i Sacha-
row ·nadesłali sprawozdania o potyczkach 
przednich straży nad rze.ką Sza, w których 
Japończycy ponieśli porażkę i cofają się do 
swych głównych sił. 

N1nie,jszem donoszę uprzejmie, że z dniem i grudnia rh. otworzyłem w Berne, ulka Ba t„ nhołsłr. 115. 
interes he ~ndlowo SI komis< wy„ 

~?ecyainoF;ć~ Wszelkie wyroby papierowe. _Hur!ownie ! 
Staraniem mojem było nawiązać stosunki handlowe z pierwszornędnemi fabrykami tejże brarn7.y i dla t,ego. śmiało stawić mogę czoło konkurencyi 

obcej ta.k co do cen ja.koteż dobroci towaru. - }.Ji~d.zy irrnemi polecam ~u cenac~ fab~·y~zn?'ch o~Tonmy ~"ybor 1lustrowanych k~rt pocztowych, wzyst
Hch rodzajów obra11y relirrijne i narodo\'re wiązarki polskie karty z powmszowamem Jmionm, powmszowarna noworoczne pocztówki humorystyczne, nowo
r\.oc7me na~odo~ve lrnlendar:e ścienne na rol; 1~05 ,,Krakowski" i „Przemysłowy'~ w dwóch '"ykonaniach, obra;:-;ki odpusto,ve, nn,rodowy papier listowy itd. 

Dla '"fowar.zystw szczególnie piękny poda.rek gwiazdkov,:y: . 

- --- ·- Albumik krMów polskich ---·--·- --
ra~rnrn ·l:4· portrety. Egzemplarz ob7.0'\-ry '''ysyłam .za nadesłaniem 3~ fo n{gó'; '~' znaczkach poc.:dowy?b.. . 

Xa Hsty odpowjadam natychmiast. Zamówienia usknteczniam sumrnnme i odwrotną pocztą. ~a ~1yczeme przybywam po zlecenia sa.m, lub wysy
łam zasępcę. 

J. Kwiatl~owsk· - Dern~~, Bahnhofstr nr. 115 . 
• Jedyny polski interes tego rodzaju na wychodźtwie - :S ajtDńsze żródło zaknpna dla kupców, kolporterów i w ogóle sprzedających z drugiej ręki. 

Qiłówny zastępca na weS'ifalit> i Nądrenfo firmy u:-·. K~ Ziółkowski i-sp.-w Pleszewie11 
Biuro moje prnyjmuJe ogłoszenia do wszystkich gazet pobkich. tak pod :;..aborcm pruskim_jak i zakorclono·wych po zwykłych cenac11, ucfaielając ru

X a życzenie układam zupełnie be.z;płatnie każde ogło szenie sam podług odebranych wskazowek. 

Wczwartek rnno Q g-0dzinie 6 pcdnba

lo sir; Boigu zabrać do wiecz.ności naszą 
najukocl1ai1sz'1 córeczkę 

PA U LINĘ. 
P.ogrzeb odbędzie się \\ niedzielG 4 gru

dni.a po pal. o giodz. 3:X z. ct:omn żałoby 
Bernighausen nr. 4. o czcm d·onioszą wszy
.s t1cim kre.w·nym i zna-jomym w smutku po
grążen i1 r odzkc 

Piotr i Maryanna Przybylscy. 
Ca· strop, dn. 2. gm<lnia 04. 

Wie ~ polski 
w Wanne·Zacltód . I 

odib~d:zic się \\ cZ\\ artek dnia 8 grudnia \ 
() g<X!z. 4 po pot. w sali p. Gerdesm~1nna: 
Na wiecu -0mawia11e będą sp.ra wy ogolnc i 

robotnicze. O iiczny udziaf RodakÓ\\ z 
\Vanne i okolicy uprasza. się. 

Historya biblijna 
dla rodzin chrześciai1skich czyli jasne a grunto
wne objaśnienie dziejów Starego i Nowego Te
stamentu. OpracowaJ ks. proboszcz J. Stagra
czyński. Przeszlo 200 ślicznych rycin i 8 o
brazków kolorowych zdobi dzieto, które się 
sklada z dwóch tomów. (Stary Testament w 
jednym tomie, a Nowy Testament w. dru~im 
tomie). Cena za 2 tomy oprawne w plotno an
gielskie 18 mr., z przes. 18,50 mr. 

llf&1~~ł1ł~~~~l!J~~lf~!I 
Hofstede ! Baczność! 

Szainownym R:cdak-om w1 Hoist.zde i 
olmlicy donoszę. iż z d·niem 1 grudnia {)
tworzy;tam \V Ho!sted.~, przy ulicy łiofste
der Postst r. nr. 15 

POLSKI SKŁAD SPOŻYWCZY. 
Na skladzic mam oprócz towaró\v ko

lonialnych i krótkich, tahe wina, cygary 
i papierosy polskie \\"C ·wszystkich -gatun
kaicli. Ceny przystępne, usługa skora i 
rzietelna . 

Proszę szan. Rodaikó: ... y, c poparcie mc
g·o przedsiębiorstwa. 

Z \\ ySiokim sz.acnnkie.rn 
J ó z e i T a l a r c z y k. 

. Jłtł~- . -~-ł4-fi'6 
DOM 

mieszkalny \\ iększy na 4 familie w mieś.cie 
Bonie:cu, jest pod b?-·rdzn ·korzysmemi wa
runkami, przy matej wptacie odi zaraz do 
nabycia. - Przy dom.u tern Z'JJajd1uje się 
I~ morgi ogrodu, ka'ideti chwili do naby
cia. 7'" Zg~oszenia przyjmuje 

M. Char a szk ie w i c z 
w Poniecu (P·unitz in. P .) 

.; ·;~abożeńsfwo polskie. 
Marten od 30 listopada do 7 grudnia. 
Liitgendorirnund ·Od 7 grndn:a dO. 14 grndn. 
Horde od :J.4 grud~ia do 21 gruJ:itnia. 
Castrnp cli .21 gnidnia do 28 ~rndnia. 
Asseht c<l' 28 gru1dnia 1d'o 1 stycznia. 

Doskonałego 

zastępcy 
do eprzedaży na.szych 
Viktori& i Pfatl' maszyn 
do szycia za. wysoktt 
prowizy~ poszukuj~ 

Goergens 
& Paefgen, 

' Bochum, Kaieer- Frie
drichplatz 11, przy kla

sztorze. 

11 n1a 
ty 

I:= tylko n =li 
~ ~ 

I J~ Rothschilda I == w BOHRORT =&li 
DllF"" Konigstr. 5, Konigstr. 5. ~ 

niedzielę do 
nasz 
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Dt>m to\varowy 
• 

Największy i najta6szy interes w 

Plusz i atłas na fartuchy. - Polskie chsnty w kaidem wykonaniu. Ma- \Ys2lką męzką ·garderobą podług miary. 
terye na suknie w wielkim "·ybo1·zL'. - Flanelle w każde~ kolorze, -- Ma- Za dobre leżenie gwara tuję. 
terye ~8: fartuch~: w każdej szeroko8ci. - Adamszki nu powłoki. - Inlety Damką garderob<: jak płaszcze, z, rzutki, suknie blu ki itd.-Gar<lerobę dla 
chustki i .J?O'~łolu na łóżka o wielkim wyborze. - PierzQ darte i niedarte. ozic~:cząt 'v każc1ej wielkosci. zapki kapelusze dla chłopcÓ.\\. i ·wielko~ 
Specyalnsc prnrzc gąsie. - Ubrania m~:.dde dobr7.e leążcc. - l:brania dla Kapty db d.aiewcząt uarcho tanio. -:\Ieblc zwierciadle, futra wielkimwy-
chłopaków w każdej wielkości. Ubrnnia dla chłopców w najpi~kn:ejszych bor2. - S7.afy juz ocl 25 mr. szafy ze szkłem 25 mr. Stoły już od 2,~5 

wykonanich. mr. krzesła już od I,65 mr - Lampy w ka;i;dym rodzaju. 
\V moim interesie głównie po polsku się mówi. Po poL~lm mąwiąci kupu,ąci specyalnie rzetelnie w moim iHtcre._ip obsłużeni zostaną. 

Prze.z każde .zaknpno umnie oszzędzacie pieniądze. 

S. Dohenstei11. 

W wyprzedaży 
f.łrmJ 

~1 łJT- A 

W niedzielę cały dzień 
otwarte. 

~kupuje się teraz dobrą g'1rdurobę n1ęzką i obuwie po bajeczni~ tar.ich cenat1h. 
, . 

li.@§~tują ter~~z 

Pałetoty meżkie . lrf r~~Y~r~i .. I.O 

. I «Io ~t~@pałni ciężko 1mdhite 

/~ty- do kop;dni -~~ 
tylko 

tWBhiSM ' iif-JMRMfiitWl~U-PPMBSzWtrm:%~ILIB'łl&l 

Żakiety Zimowe z po~~~~~;vką 2!!!: 
W&J!IWW'łi1141iM4~.&mmtlR~iłł#'iD!!!'fW~"MIS:m 

1-- .. 
. . rn~!!:!!:!ril1flll .. i'iEiiBdlllo•l'mol'i1•aam1n111i•.•nmmaamml'l 

ftl :n.ied~łelę i 

•I 

I u:._· ,, . 

. ' 

26m Obe~eaMaickt. tr. 26. 
Słynie . Znanv jest 

z powodu dobrego towaru, jaki na składzie ma. z powodu niskich ceH. 

Prnez cały miesiąc grnchień spr.v,ec1aję po 

Paleto tv 
fl.,,i 

Ubrania 
Partya paletotów tylko 8 oo mr. 

Wyprzedaż grfazdko ~aI 
po bll jecznie nizkfoh •).enach. 

"' brania. męzkie 6.90 mi": paletoty u , ęzkic~ 
6,15 mr., żn.11.iety zimowe 3.45 mr., spo nie 
męzkie 1.00 mr., ubiory dla chłopców 1,75 
spotlnie dl:l chłopców O 36 mr, męzkie lrn tJ· 
ro sznuroi„·a.'lia :J.:50 mr., kit.masze 11'1 Q ?.k i ~ 
3.óO mr,, tn~Hl'iki mczkic clri ;' 7,lllll' W.1>l1ia 

3 25 mr., tl'zewiki 11v.ms.do d'l .<n pinn.ni;}, 
2.;)0 mr., lrnci»i d:..ni;;kin z g11zik:wii 3 90 mr. 
pantofl e do„·is ': ie z l'l<órzonemi podeszw~1mi 
1)iepło d()osz:tc 1 35 mt. buty dh chh)pc,) N 

i dziewcząt bard r.o hl.i1i11, buty cln prll..::} \V 

wielkim wyborze i nr. jlep>zcm ;\vykon :miu. 
Kapelmize i czapJ.::i, t:i.kżc bieli:wę po h:i.~ 
jecznie t 0 nich ccrwcb, kasznle normalne tlo 
prncy. Ź'.l.kiety, przeacieradfo pn ceul\ch fa
\1rycznych. Jn.czki, spodnie i Irnmizt'lki 01l I 
1.ł;) mr, pocz1rwszy. . 

Kommm ubrań w Wanne. 
.P.\. W.EL ROTHMANN a 

Bahnhof.;,t,r. 7 6. 1.łl&nnfl li, BAl;nhofstl'.iG. U 

IZYDOR KALOT Partya pałetotów . tylko 15,00 ,, 

Partya ubrań 
Partya ubrań 
Partya ubrań 

Pa.rtyą paletotów tylko 25,00 „ Partya ubrań • 
ldF"' Wartość tych rzeczy o połowę wyzsza. 

ZI,00 ,. I Partya paletotów tylko 19,00 „ 

I Kto niniejsze ogłoszenie nam wręezy odbierze pieniądze za bilet kolejowy z pow~otem. 

w Bruchu, ul. rorellstr. 17. 
Pozn~ńslrn piekarnia i skład kolonialny 

don·osi szanown~m Ro<lakom, a zwfaszcza 
t \\ arzyst\\·om polskim, iż pierniki gwiazd-

• ko we w la n ego \\ y.roblt }uż. są :1a sk!adzie 
i każdego cza u można ie zama\Yia1~ l ' ..... 

Sp.ecyalność: Poznański wyrób chJe„ 
ba, butek i placków. . . .... ~ . I-



• yprze az pel 
n s. yeh 

I 

z masy ftnny Leon lllbholz & Co. zastępca, Herne ~ ~ '.' 
ułitca Dw~rcowa. ( ahnhoCstras~ e ). Ud 

jest n jw · ~ . zem zdarzeniem ~6 
. ·~ dla kupującej publiczności miasta Herne i okolicy. l 

DopO~i zapas starczy sprzedajemy: 
. pa 

,,-------.. ----: ró\ 

- Materye na suknie z ma!!w~~LkUr· . T wary man uf ak·tur. z k~::~w!j_n· ~ 
ni. 
'1ll 

--------""---: pr 
dli 

P 
„ ł'li . I i towary na łoże O" Y' a n,y· li firany i porty ery i e 

OSCl81 . z masy konkursowej. 1 : z masy konkursowej. 

nl 

To ary krótkie z masy konkuroowej. „ I o ry wełniane z.masy konkursowej. : 
.„ 

~ . d. . . ib· ·r dla m~iczyzn, chłopeów i robotników lk b' I ll · · 

~ar ero a z masy konkursowej. SZ81 ą IB IZnę z masy konkursowej 

• t 

T k I porcelanowe i emal. 

O IY SZ ane, z masy koukursowej. 

I 11 • gospodarcze przedmioty . 

sze1 18 z masy konknrsow~j. 

1 Roboty ręczne · z masy konkursowej. Gorsety, fartuchy ~o::~: . 

. W":n>rzedaż od a do 12 W' pol. i od. 2 do a po pol. 
. ' 

· ·
1ie masz korZystnirjszej okolicmości 1aknpu wszystkich wymienionych artykułów. 



y~<Jtd~! 1.." L·~d,..;?J ;:zf~ . ~ ~~~A!!~~;-ą;- 11 ;1t~} t\1~\ir.J~ ~ ~Ca~::~Ct~. 
Prr.~:kfatl. 'Nf.irt~lu~ rr. )'}Cf!'.\:'::.~! tl li'3't0Vlycb v:;iiC"-ii 
J ~„·. 50 feu., a z 00:10-;zcn~cm ro 1fomu ~ n:r. !.12 !~11. 
WłAnlS Poł3ki" ~avit;..ny jest -V7 cenniki! noc1tnw ' 1·1 

" pod zue.kiem ,;t. polnitch" nr. ·.z:). 

Za f !Cr~ty Dl&.' 11 u -wlar pdyfo f ., 
o~io~~c in 2am1 szczon orzcd in era tarni 40 fen. 
często ogla~za, otrzYID rabat. - Listy do \,'iiir 
Po L·ie[!'o'• uleży franlrnwać i oodać r nich dol':t 

.:y dres piu~ccgo. R~la:oDitćw ·e n:c z ~r • 

1-------------------------------------------...-x....---------------------------------...:-.------·-------

~~ ~-l lJ ;;Y.;~ ~ ~ 
FJÓ'f~"łć„ c~~ i -~ ,e Jł:Ofaf::il!I fJ.4 i 
fr.!~ ... ~ , r.-tc j:9t~GWtwu sv; n' 

iwć &i.i ~-uwotU 

Stan oblężenia w Warszawie: 

3Jchles. V zt. '' d'Cmosi, te w s0hntQ roz
paczęla 'SiQ mobl'izacv.a w ( Warszawie, a 
ró:\wmicześnie z1ostał '01gl10szi0<ny s.tan o
blężenia, by przeszko<lizić da-Iszym zatłm
rwnk1m. Przy Gstatnich rozmclrn:ch zabi- · 
to 4 osoby, zra1nio~11n 38. 

Jak się przedstawia liooraHzm księcia 
.Mirskiego. 

Niiiuistcr s1xa\v~ \\ 1enętrz11ych d!J.a d'zien-.· 
nika ,,Syn Otieczestwa", któ:reg{) pierń-~szy 
11wme1r, P-O' dl!uższe'i przeTwie, wyszedł 
przed kilku dniami, w.ydal .. z. ·PO\\iO<l'u szko
dliwego kierunku pisma1" piervt.sze os.trze
żenre. Sp1rz1ed'3'i, numerów' zai'b1~oini-01rJ10. 

'Telegramy. 
C h r y s t y a n i a. Sejm norweski u

chwalił zaci~gnięcie pożyczki w wysoko
ści 40 mil. koron. 

Ił z y m. W piątek nastąpifo formalne 
podpisanie traktatu bandiow\;\gO włosko
niemfackiego. 

Ii ag a. W krótk~m czasie zbie.rze się 
tutaj konierrncya celem narad nad okręta
mi szpitalnymi. 

Praga. Z powodu otwarcia niemieft 
ckiej czytelni odbyty się tutaj czeskie de
moastracye. uliczne, które fednałwwoż mia
ły przebieg spokojny. · 

Rzym. Prz,ybył tu dotąd pruski 
książę Albrecht. Na dworcu powitał ~o 
król i różni dygnitarze. 

Niemiec~i lderykalizim jako 
patron polskości I 

P.cd tY'm tytułem .,Centralnanz1eiger'\ 
wyichndzący w Ivlaii;;<lieburgu {)Skarfa tam
tcfls.zeg-01 ksi.ędza o popieranie polskicśd. 
Oskan-iże1n1ie brzmi: 

W cegielni i fabryce pieców d'r. Burga 
w, tlennig-sdorfie na1d łfawelą zajętych jest 
Cluiżo p>Qlskich robotników. - Większa 
czię.ść l()Siadla tam na1 stałe z. rodzinami i 
\\cale nie myśli o pmuocic. Pomiędzy so·
bą i z: d1z,i ećrni, wczęszczająccmi do szkól 
ludorwych, rozma'\viaft,ą po niemiecku, i 
chę: J:az:naicZC'nia S·\vej polsko:ś ci ni<~ obja
wiła. się u niicł1 dnt4d. Teraz. jed1naikże za
klfono' \\ e Veltcn Tow. św~. józiefa z ini
cyatyri.vy cz.apurncgo, ultramotat'1skiego1 ka
tolickiego prnboiszcza, który wiziął sobie: z.a 
SZ'czególnicjsz·2- zadanie, krze\vienie pol
skości i utrzymanie języka polskieg·Qi. Tak 
t~ m~vduży\v1a' się praw gościinn·oś'Ci dlo ce
low uttram~:mtai'iskich. -

Na to oskarżenie ,,ultramo1ntańsk-01-ka
tolicki" prnb<:iszcz nc;.deslal m;-cmu p:srnru 
naistępne sprosto:wianic : 
. 1) Nie prawdą jest. że w tten:nig;s<lbr

fie na.id: łfawelą utworzyilo się z inicyatyiwy 
Probo'Szcza z Velten Tow. św. Jóida. Tc
\V<i;rzystwio t{) ish1iafo1 już przed objęciem 
urzędu prz'ez katolitckiego p1roboszcza. 
, 2) 1-o l$Cy rc\botnicy zał>ażyli już lat 

k1lkai tema Tow. św. Józefa, aby pielęgn{J
Wać swą mowę i wiarę i to \\ bre\\'( woli 
S\Yych d'uszpa.sterzy trzyma.;i:ących się zu-. 
Pe.lnie zd-ala odi Tm,:arzystwa. 

Veltcn i M. 27 Iistopaidlai 1904. 
F. Mischke, pr·o'boszcz. 

Do, te.go d10.aa,fo „Wiel•k()polanin'': 
Sprawa wyżej• opis.a:nai jest z ,;;::cJu 

Wz&lęd1ów poucza.!ąc.ą. Najpiery""' prz2iko-

nać sic można, jak księża n;emiecko-kato
liccy oba'\viaiją się posądizenia, że 'Sprzyja
ją polskości, powtóre wyraźnie jest zazTia
cirn1cm, że niemie•ck0·-katolickic diu1chio
'' 1c11stw10' jest w wielu raza.eh !}rzedwne 
zaklrudaniu Toi\vatrzystw polskich. 

$wiaidczy to znowu c tern, że 1c'St wie
lu niemieckich ksieży kat.olikÓ'w, którzy po 
pmstn tak się oba\Yiaht hakat}~stów, że \YC·· 

zliby przed nimi w mysią norę. A jcd!nak 
ksi~żar ci powinni byli s;Q .prne!konal, że 

jedynie T-0'warzystwa IJ()Iskie chmni<i na
szc1go ro.botnikai od socyalizmu, który jest 
r1ajwiększynv y;ro:giem I(ościofa i wiary. 
Księża n·iemiecko-ka:toli·~Y <ltobrzc wiedzą 
o tern mimo1 to h;'Cl'en z nith oś\viad!czai pu
blicznie, aby tylko niie był posądzonymi o 
sprzyjamie poisk-ości, że trzymai s;ę z<lhl3 
od p().lsko-katnlic'kie1go. T-0·\\ arzystwa. 

Polacy b , . 
o czyzrne., 

Wiec w Neumiihl. 

Wiec w Neumtihli odbyl się w nie-dzie
lę, dniw 27 listopad<U przy Hcz.ny1n u.dziale. 
O goo:Zinie 12 otworzyr obrady p. J ólzcf 
Ferfet, który nai życzenie wie,oo\vn~ków 
także prz.cw\D·dnic.zyt. Na zastęp.cę został 
pmvolainy p. Bartłomiej' Wojtera, nai se
kretarza p. Jan Kós.trz,ewa, a na, t<Vwini\ków 
pp. hrnacy Amk.cv.:iiak i Jan Kowakz.yk. 
Nmipienv1 przew·etdniczący ozna~mil obec
nym porządek obraid, zazinacza1ąc. że bę<lą 
omaiwiane spralWy religijne, nar.6dÓ\\i'e i 
polityicz1ne. Pierwszy zabrnt g!:o~ p. B. 
Wojte:ra, który najpierv,'· wz.iiął w obron~ 
księży niemiecko-!katoiickich i t-Oi\\ 3.· ZY

stwa1 polskot...kat-0Hclde, a, potem zigainil 
tych Rndakóv„1 , którzy- nie biorą udziafo w 

1naoolżeńst\vachi p-0lskkh1 ja!kie w miesiąc 
o gi0:dtz.i1ni·e 5 po polud11iu się, ()dibywają, 
Zaz;naczyt on, i'Ż pisząc korespoindencye o 
ksieża:ch, należy z.baidać sprawę dl{)'kła<llnie, 
iżby im czasem krzywdy nie wyrząd1z.ać. 
Nló\\'ca powiledZirul, że ogt:nszonia swe.go 
czasu korespondencya. nie we wszystkicm 
spraiwę d·akia<lni·c przcdstat\viJa, czem siG 
rniej1sc-0wy ct:nszpasterz, czul dotkn1ięty. 

Te-raz zabrat gl-0s p. Jan Kóstrze\v.a, 
a PD' nim p. Józef Brzeźnik, który zaichę;cal 
abyśmy popierali towarzystwa piol.skic, a 
stronili od niemiecki·ch. W kot'1cu1 s.tawiI 
mó:wcai wni·osek o wybór komitetu , któr'Y,
by się stara,1 c sprarv/y ie, aiie sprawą tą 
zaimuuą sic p.p. K6strzewa, Fcrfct i Woj
tera, przeto im ~prawę tę i nadal P.O'\Yrie
rz.ono. 

Po przemówieniach pp. Michab W!o
darczakai i Droszyńskicgo. z.a:bracJ gfo•s p. 
Karmiński, który wykazal, w jaki' sposób 
możemy dzieci wydrowyw.ać na dlobrych 
Pclaików 1 kat'°lik6w. Dalej zwró:cil' u
w1a1gę 1 że brak pomiędzy nami oświaty, 
którą pozyskać możemy przez czytainic 
dobrych ga:zet i książek. Czytadmy więc 
Sak najwięcej, a skoro1 wszyscy więcej, pra
·y;·dzi\H:j, zdrowej oświaty posiadać bę
dziemy, to ust::rną międ1z.y nami te. spory i 
sw.Gtry, albo\\·iem' tOł W'Sz;ystko pochodzi od 
Iudlzi•, którym brak o'śwfaty. 

W końcu przemaiwiaili jesz.cze pp. Ant
kmvia1k, Rzefoik i }(anniński. 

Wiec, który zamknięto o g-0dzinie trze
ciej przy jak najlepszym porządku i z;go
d'zie, za!kol1cvono pieśnią „Wita1 Król<Y'W"a" 
i pochwaleniem P<ma Boga, a wieoownicy 
rozesz.Ji się poko'inie doOI dlom11. 

Nowy „Sokóf' w Scdingen. 

W So1dinge.in zostalo w niedzielę d:nia 
27 Hstiopa<la zato.żone Tmv. gimnastyczne 

, Sokół". Ze~Jranie w tym ce-lu Z:\ViOfa'llc, 

zostalai ot-w~rtc prz~z dm11a· Ludwika 
Obio1·czyka, który zda! prZ.e\HJdn:ictwo 
druhmvi Zmu<Jz.i llskiemu z BaT-O•P, prezeso
wi okręgu IX. Po Mnższem przemów'eniu 
tegoż, ' którem nam przcdstawif znacze
nie ,$okola" uchwalono jcdinomyślnic, aby 
za'tożyć Tow. tgimn .. ,Sokół", w też ncz:y
nion·o. Na czl-Onków da!o siQ. z~wisać 53 
Rcdtlków. Do zarząd1u zostali \\ yb1ra.ni: 
Lu1d!wik Ghii0rczyk, prezesem; Stanisław 
Ka:rdus, za'St.; Kaz,imierz. Koicl13., sekreta
rzem; Tomasz. Gołąbek, zast.; Jan Orpel, 
lrasyerem; Piotr Szymkowiak, zast.; Jan 
Wl01cla:rczci.k ns·czelnikicm; StaJ1ista1w Za
nszkie\.vkz: prodnaczelnikiem; Antoni Iim11-
ski il Tomasz Mat.nowski rnwizorami kasy. 
Lok.al gniazida- znallduie się u p. Karola 
\V-icgma.nna w Sodi11gen. Cz.n!e.ml 

Wydział. 

Kolonia polska w Turcyi. W w iedeł1-
skim związku literackim bar<fzo zanmuiący 
wyktadi wyglosil zna.ny publicysta, pan 
A<liolf f.nlender. Bawiąc przed kilku mie
siącami w l(onstantynopolu, odwiedzil 
Adampol, O\\ ą egwtyczną osadę polsknJ 
wf10'Żi0nci jeszcze przez Ad'amai ks. Czart-0-
rysk ieg10. Pan Inle!Ilder opowiedzia! sw·o
je wrażenia ł spostrzeżenia. 

Adampol! przedstawia: wypadek bar
dzo rzadki. Garść kolonistów IXJlskich, 
rzucona1 k>sem na azyatyckie \vybrzeże, w 
trzedem i \7\va1rtem pQkolenin zachmva
fa. njetylfoo calkov.rite p•oczucic narodiovte i 
obyczaje, ak r nieskaroną czystość mowy. 
Wśr6d1 starszych mieszkaików1 \vioski mo
żna spotkać ludzi, którzy .ct10 dziś dniai ż.ad'
nym iłlnym językiem ni,~ włcvdają , prócz 
polskim. MJ10dszai gencra1cyai nauczylai się 
jl1lż po turecku. Dawniej Adampol dozna
wal opieki ze stmny rządw francuzikie'go; 
dziś protektorat ten ustat i osa,d1nicy pol-: 
SCY' wystawieni są nw samowolę i chci
\\ 10Ść urzędników tureckich. Starania o 
uzy&kanie protekt-oratu austryackiego dio
tychczas nie >0si~gnęly P'Omyślnych \\ yi1i

ków. 
W tych zalŚ warunkach rnatcryailny 

byt mieszkańców Adampola· nie ~est ś.wid
ny. Glebai jest licha, zdzierstwo \\~laicl'Z' du
że. Wyżyć przy prncy można) lecz nic 
,..,-.ięcej. Te diwie setk·i d1nsz polsUch z,gu
bilQne na Wsch10dzie, wzdychają przedc
wszyistkiem d'o książek polskich. P. In
llcnder znalaz.l ti wójta \v io-ski, p. Bisku,v
skiego, bibli{)tekQ skromną i przewa:żinie ze 
starszych <lzieł zl-Owną. Z nowszych au
torów sp·onkal tylko Sienkiewicza, które
go „Trylogię" " Adampolu \\ szyscy pm10 
na pnimięć umieją. 

Zaidcn z. teraźniejszych osadHikó \"' nic 
;widzia,1 ziemi rodzinnej. Droga z.byt da
leka i koszt-O\\rna ! Mimo to dbają usilnie 
o utrzymanie odrębnośd namdoweL prze
strzegają sk\\ apJh1:ie zwycza.1ów i tra<ly
cyi prrodków'I. Tembardzicj przet-0 zaslu
guiją, by ogół polski o: •nich nie zapomniał. 
Na \Yni-0sek p. Inlendeta, związek literacki 
polski w Wiedlniu postanmvH - w ntiarę 
sil i środków - poprzeć te życzenia, któ
re w1 imieniu gminy polskiej wyrazil p. Bi
skupski; przed'e\vszystkiem zająć się ze
braniem i wysianiem di11 Adampola pe\V'nej 
tkz.by odpowiednich książek polskich. 

MOWA 
posła ks. prałata Styctla, 

wygłoszona na piątkowem posiedzeniu 
pruskiej izby deputowanych w sprawie zaft 

machu na „Sokoła" berlińsldego. 
( :Veidlug stenograficznych zapisków „Dz. 

• · Berl."). 
.Mt0ści panowie! Ukrzyż111 go! Tak 

brzmia1!10 r..cdl(Jlpiero z \\ \\'Odó\v l sła Z·c
dl'·tza, ski rowanych przeci\1: 1101 kicmu 
,,$(.lkolowi". W dalszym cią•gn mej ma\ "Y 
slu·ż.yć mu będę rzecz-o.\ emi argumenta
mi, zab:tha1ącemi1 jego napaści. 

Z góry jed11ak \'!iniCil'em tu tylko tyle 
za:znaczyć, że tego rodz.aiju p.ostępo\\ anie, 
które ninicjszem surowo potGpiam, żadne~ 
miarą nie może' prowaidzić do ogólnie po
żądanego pokoj.owcgo pożycia ws1,óf()by-
" ateli. 

Stwicrdza111, że bar. Zedlitz nakży 
właśnie do tych żywio·ló\\', które nam cią
gle przrypominają nasze po!o~.e~1ie w p. •1-
stwie prawa, z.wanem Prusy. 

(Bardzo slrnsznie ! u Polakó\\n). 
i które nam zwracają uwagę, jak \\ I bee 
tc:go trzeba nam postGp·ować . 

M. panO\\' ic, nic będQ się stro'llą pra
\\~ną i kompetencyjną tej sprarwy za:jmo
wiaif, g:dyż i est ona już dostatecznie. \Vyja
śnioną. Nam prawa antcinomiczinc wfadz 
miejskich byty zupełnie jasne, ale z drugiej 
strony by~o nam równie jasnem, ż.c wobec 
panmiąceigo w Prnsad1 systemu wścibia
nia nosa we ,,~szystko, bardzo fost możli
wcm, że "la<l'zc rządowe nams7.a!ą prawa 
au1tonomicznc, jak to się ~tal·o w tym prz.y
p~dku. 

My Pola.cy mamy prze.cie.i· zbyt czę
stą sposobność przekonania się, iak t-0 i11tż
sze i wy2sze orgau1a rządowe mięsza'ią się, 
dlo rzeczy, które ich nic nie obchodzą. 

Tylko mimochodem v.rspanmq o :n~<l
użyciu, jakiego s:ę dopuścilo ministerstwo 
cś\viaty przed1 bardzo niedawnym cza:sem, 
;nadużyciu, które prz,e'Cł1od1zi wszelkie gra
nice możliwo1śd. Oto nauczycielom pol
·skiej namdo,vości mukazano krótkie i wię
z.lmvato, żeby w życiu prywatnem, w o
giniskm domowcm, w rnd'zinie, nie uiżywali 
wcale języka: pO'lskicgn , językai ojczyste
go, tylko niemieickiego Językru uirzędbweigo. 

(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków). 
P1'aiw<llop.odobnic wyjdzie w dalsz.:;j 

konsekwencyi urzę<lo.wy ukaz, i>rzypomi
nający im, ...:o ma.ją jeść i plć i1 'iak mają s;ę 
ubierać. Że przez takie zarządzenia de
graduje siG nbywateli konstymcyjncgvo pai'1- 1 

stwa1 kulturnego d,o poziomu rnary1011etck 
bez duszy i \VOli, oto dzier:życiele wtaidzy 
wie.ale nie pytaią. 

Ale to tylk<> mimochodem. A teraz o 
wystąp!.eniu rządu pruskiego przedw ,.So
kołowi". 

Mośd panowie, przez długie lata (Jcf

by\vaJ „Sokól" tutejszy ćwiczenia swoje 
w. 2 miejskich salach gimnastycznych, w 
jednej 15 lat, \\ ń drugiej 5 lat; d<l d'ziś dr.ia 
przy używaniu tych sal nic się nic stafo, 
coby bylo mO'głD \ ywolaić niczadcvrolenic 
kompetentnych władz. T też ze strony 
tych władz przyzna.no, także stwierdzili to 
wyraźnie wczoraj z, tego miejsca panmvic 
i terpelanci. 

W dyskusyi nad 111iniejszą :,ntcrpela
cyą dmviiedzieliśmy się o<l pana ministra 
oświaty, że rząd pruski h~ż {){1 7 lat sta
rai s1G wmm1ąć na magistrat, aby niektóre 
specyaltnic wymienione Towarzystwa, wy
kluczyt od używania miejskich budynków 
szkolnych, szczególnie sal gimnastycznych. 

DO\\ ied'Zieliśrny się prz.y tern z ust p. 
ministra, - co sobie specyalnic z.apisz.emy 
\\1 pamięci, - że r'Ząd występując z temi 
pretcnsyami d-0 magistratu. p:owied'zial: 
lk~żeli się to nie da zrobić z szystkilemi 
To\vanysh\·ami, to należy przynaiimniej 
wykluczyć .. Sokola". 

(Sluchajcie ! Sluchaicie ! u Polaków). 
Mości pan'°" ie, jeżeP:J już dziafałność 

gminy wolnodumców i strorn1ictwa socy-
2list:rczncg0 \. y<laie siQ niebczpicz.ną, to 
\ ~tadzc rządowe oblatuije \\prost gc;sia 
na samo wsp0mnienie, że istnieje po.Lskie 
To1warzyst\vo "S<>kól" i jego !~polska gim-



riastyka". To jest najgorsze \\~zystkieg-0. 
Przekoinujedc się przcicież z. żądania rzą
du. ieby „przynajmniej'' wyrzucono ,,So
kola", jak to Polaik we wszystkich możli
wych i niemożliwych spra" ach musi by~ 
zawsze kozłem ofiarnym. 

Charakterystycznym jest objawem, że 
'" obec PolakóWi o.pan0wu!ic wiladze rządo 
we szczególneg-o rodzaju· idiosynkrazya, 
ata!\\"'istycznic się· u nich dzied1zicząca i 
wzma1gaJąca się u każdej now·ej gencracy1 
ministrów. Ocz:rwiścic nic o:ni nie tzy
nią, przC'ci\\'1 temu' chorobliwemu stan()1\vi 
j z.acietrzewiatią się r.araz dalej \V tym kie
mnku. 

Zatem 7 lat bronił się magistrnt przc
dw1 temu żąd'aniu króL rząd'u. Należy mu 
się zai t-0 inajzupetniejsn uzna'llic. Naraz o
trzymat za·rząd ,Sokola" 1nastGpującc pi
smo: 

Z Polecenia królewskiego kolegium 
szkohnc·go donlQ·szę Panui co następuue: 

Pan minister oświaty wydal decyzyą, 
że <J<fdal\vanie sal gimna·stycznych do u
żytku1 polskiemu To\va.rzyst,wu gimna
stycz1nemu .,Soikól" z p-0wo1d·u je;go poll
tyieznego st,an10iwi•ska, sprzeciwiającego 
się h1teresom szk-0ly i ogólnemu intere
siowi państwa, inie może być prze.z in
spek;cyą sztkólną t·ole1wwa1ne111. 

Z te'go. powodu naka'zuje!my Panu (sdl. 
rekto;ro:wi) jako1 i1nstanicyaJ naictz.o:rcza, że
byś Pa.n od po.czątkui pólroicza zi:m'O\ve-
1go salę gimnastyczną dla Toi\\rwrzystwa 
„Sdkól" miał zamlmiętą i cz1l101nk1om je
go• wstępu ner nią za1bronit. Z pole1ce:nia 

poid1pisa1rny 
rektor 21 szkoty mie~s'kiej. 

Dmga sala gimn-a1Stycz1niai z'Osialai d'ziet1 
vovrzednio przez, rekto·r.a: ncfoośnej sal'i dla 
„,Sakofai" z.amkniętą; l()dn-0śne: ro·z,porzą
dlz:e1nie ptrzcczyta.no za-rządowi.: T~owa1rzy
'st\viar z ko1r~spondencyr urzędbtwe~. Tak 
samo zafa,twi1oa:10 się z cz.eskim „Soiko~em". 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Pod! Portem Artura: zawarto w piątek 

.pienV1S'Ze sześciogodzinne z·awieszenie bro
ni, byi pogrze.bać pole'g'lych'. 

•Wyn~ika1 z. porwyiJs·z,eigo, że zdioibycic 
,.Wzgórza 203 metrów." było mad'er krw:a
we d~lai ob.u stron. Wedllu:g wiadomoiśd z 
Gziflll mieli! J apoflcz:ycy; 4000 zabitych i 
'TaTIJP'YCh. 

Jenera:f Stoessel ooifnie. się, ter.a,z. pra
,,~dbpodkibnie na Lia10teszain, pono naisil~ 
11iejszy fort tw~erdzy. 

JaJpofrczyJrom chadzi obecnie glówlnic 
o..- 'Zinisziczeni'e re·sztek fl-0ty pmta.rturskiej, 
by aidłmiraf Togo z caJą swoją flotą m.1ógl 
wyruiszyć przeciw eskaxfrze bailtyoki'en. 

Jen erat Kuropatkill i je111!{!r.ail1 Saichrurow 
lclb1J101Sz.ąi bardzo obszernie cairow~ o mal.ych 

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powie§ć Maryi Rodziewiczównej. 

(Ciąg dalszy.) 

Cień z niej rostail .przewo:czysty pra-
w:ie, pJaik:ala z· rad1ości i dotykafa rączkami 
włosów, t\varz.y, odzienia, jakfu;y wątpiła, 
łe to on. 

Cóiż to, Broniu, gd'zie'żeś się napyrtala 
teJ biedy? - za:gadnąf, gtadząc ~ąi poi głó
wce. Patrzyl na nią catem ser~em, uiśmi.e
-chrtlętyi i l\lspoik!oj<my. 

- W caf ej wiiQsce grasm"°aifa· sz.kar1a-
tynai - o<l'pa!r!:ai pani Dulska, potdauąic jej 
dekarstwo. 

- Oz.emu.Ześ nie doniósJ mi' zaraz? -
spyiaJ liic·ronim Zabby, który wchodzH 
\v1laiśnie, a: jeszcze tarl nos. 

- Wybierałem się napisa.ć - •cfparl 
łle ·gmatyk. 

- Ale c·o? 
- Alem zapomniat, bo dzkcko było u-

parte, nieposłuszne, z.la Mieliśmy z 'Cio
cią koto ,niej tyle 1ubotnicy, oo przy d\' u
dziestu pacyentad1, 

- Wiesz - oz.wala się Bronisia-, a 
oczyi iei nagle' Za!blys~y, - pani· chciata 
mni·e wybić! 

-- Czenmż nic wybilai? - śm.i:a·l się 
Jiieronim. 

- On nie pozwlOlił ! - .udipar;a 'PD.\Vaż
nic, wskaizuiąc Ża1bbe - za: to. go .Jwcham 
i sfochalam potem. Nikt niema prawa1 minie 
Me, nikt! 

- D~)'pral\v.dy? Na.wet i mnie.nie ".:10!
nl()? 

pcrtyczkad1, w których naturalnie wcdtu~ 
sprawxml'al1 rosyjski·ch jencrałó r Ras-ra
nie zawsz ... odnoszą zwycięsh\·a. Lecz 
przyzwyczailiśmy siG już de teg-0 w tej 
wiounie, że najprzód p.anuje zupelnai cisza. 
potem na·st~puią 'drobne utarczki, o któ
ry(:h Rosyainie donoszą, jak o swoich zwy
cięstwach, poiłem te. utarczki: sta 1ją si;t~ co
raz, żywsze i biuletyny rcsy}~kie coraz 
częstsz\.!, pod1czas gdy Japoriczycy mikz~1 
uparcie, potem przych()d'zi ,,·iclkJJ bitwa i 
Jap{}(1czycy krótko a wcz!mvato dionio1szą 
o rwwcm z" ycięstwic annii mika'Cla. 
:= ____ ·~----- a 

Kuvuimy, co tylko możemy, u pot„ 
!kich kupców ł przemysłowców. 

Ziemie po!slde. 
Z Prus Zachodnich Warmii i IUazur. 

Malbork. Przed kilku duiami zaslrze
lil ·ktoś przez okno wiecz-0rcm ()ko:l-0 gn
dziny' 6 p.osieidzicielai Landi'ga z, Czern·101nej 
Bwd'y, gdy tc.nże, nie przeczuwając nk złe
gio bawił się grą w· kciJrty. z swemi dwiema 
córkami. Aresztowano teraz. iakoi p·o.d2.i
rzanego o zalbóistwo p·oskdzi'ciela Aszlw
·wskieigo, który, jak się zdaje, pope.łnił czyn 
ten ze zemsty. 

Łopatki. P.0i czteroletnich sfara111iach 
wyda1tai rejencya w sprawie budmvH na 
tu1tej1szcill p'lebaince -Ostateczne roZ'strzy
gnięcie, którem· koloiniz'acyą jako patron:! 
do zapłaiccnial d\,-ÓCh trzecich części k·O
SZ•tÓW1 z,obowiąza:ła. Szczęśliwy ten wy-
1nik nie jest przecież ba ha;czyka. Nied:a
'\\ino bowiem <loniosfa rcjencyai ·dcz1amwi 
ko1ścielnemu, ·że swotie: rozstrzygnięcie 
wteniczars dlopier01 wykonać ro<zkaie, sko
ro parnfiCI! s\vioją. cześć złoży. Parafiai zaś 
Lopatccka li'czy .obecnie przez. koJonizaicyą 
tylki01 370 dusz. i ledwie 35 marek ro\:znie 
ztożyć może. Pobu1di0iwać trzeba: nowe 
czwOlra:ki dla: 1udz•i , chlewik i stajnią "'WY
porząidzić dwie stodoły z przybuct.owa111ia
mi, 1>01 wszystk·o1 się wali. Stąd nauprze
\vielebnie\isz:y ksiądz. bislmp rnzporząd'zil 
nai świębo Niepokafan·cgo Poczęcia Panny 
Ma-ry.i kolektę dyecezya1ną 'dlai tutejszej pa
r.a!W. W dlniui tym niochi ka!Żd'y pamięta: o 
tej biedmej pairafii, sldad'ając. w ofierze da
tek, na jaki go s1tać. 

Gdańsk. Przed SC\!dem W•ojefJ1nym w 
Gdiaflsku stanął \Vi tych dniach pn<ltofrcer P. 
Sahmiidt z 36 puilku a:rtyleryi, polmveJ, O•

skar.żo1n)1 o maltreto-\vlalflie podwfa.dnych. 
Po!d1sądlniemU1 z;daw.alo się pewnego d'nia, że 
go sziere'gowi.ec Rebis1Chke ddaJ111a!f, cho
ciaż talk nie był.o, w·ięc roz.kaz'a1r 20 ż·ofoie
·rziom stamąć sz.palerem, którym Rebischke 
czterokr-Otnie musiaf przechod'zić, podtz.as 
g;dy „ka:mrad" jego z rO'zkazu Schmiidta 
hm ~o ·bkzami i rzemieniami. Zwolennika 

będziesz. A g<liyibyś kiedy wybil, to„. -
zawiahaił'a: się :chwilę 1 IJ'O'czerwieniafa, po
tenn schowa.ta1 twarz. na iegior piersi i· za:mil
klłl•. 

- To co? - 'ha'<i1al ubawtony - to
byś mnie pewnie pokąsał<1? 

- Nie, a1l'e uciekłabym! 
- Wiem; masz: do, dezercyu lekkie 

niagl! Tylko ostróżnie, bym -cię nic złapa,f, 
bo odp0Jrntujesz ciężko! 

- P.a· •COi jej gadać takie rzeczy i stra
szyć lJ.ezi potrzelby - zamruczał Żabba· . -
Dostatnie gi0rącz:ki. Ledwie ją i tak urnto

. \\1aliśmy. Ty bo masz dzhvną ochotę do 
· draźnienia. 

- A ty gderaq1ia. l(a-ż mi dać co jeść 
i gdzie s.pać, brnm bez sit prawic. Czy cię 
tglówka; biali, dziecko? - dbd:al, dotyk2nąc 
rozpalo;uej skroni. 

- Et, kaprysy! - wmies.zafa sic stara 
dotklal. - Pan ją roz:pie~-cit bezmiernie, 
nauiczyl gr~nmasów ! Czy kto slyszal, żeby 
ta:kh -drobiazg śmiał si~ obrażać za1 kai0d'e 
sitow10, st·ucha1l1 tylko tych, któ~y s : ę jej 
podobają mhH, oo chce, i rezonO<\\ ał' ze 
stairszyrni. Józef nic śpŁ ani jeodlnei mocy 1od 
d~~óc11 tyig.odni, bo -0na chce, żeby jej coś 
opo·wfadia:l; ja 'Z'J11osz.ę mh1;y tej blainicy, 
'ia:kby Jakic1j księżniczki; a pa:n gotów· trzy
nt'11ć jąi tak na ręku d'01 rana! Et, to ju~ za 
wiele! 

- Pe\vnie! że w wiele do:ci skarg- -
u•iąf się Żabba. - Choremu trzeba: doga
dz:ać. Niech żyje' tyLklQ. Wiesz, Rudu, 
mnie się cią:gic ·zdai\\-.ało. że to Wm1d'zia. 
Pamiętasz? 

ttierooim ucalO\V'ał <fzie~ko w cz:-0fo, 
pro./ioiyl je, okrył' i wyszcdt, przcprotwa
dzony lza'\vy'm wzrokiem. 

PDmimo zrnęc·zenia, dłu,g-o· w noc r·oz-
mawial z przyjacielem. Ża!bba, zwiesi-· Spdrz.a·lai mu zd'zi\viona w oczy, my

śla!a chwid?. , '\V.SZY d!l:-wgi n.os n.ad szklaJ1ką ph\a, s-luchat, 
- Nie; tatuś mnie ·nie bU, to t ty nle myśfa!ł i mik'zia:ł, , ,_!• , lfjw · I '°" 

posyłania przez rózgi skazał sąd ·na 7 ty- ' 
·g-0dni \Vięzienia. Najlepsze, że niBbo\Y'em 
"taną prze<l1 sąd~m y;-0jennym1 jako oskar
że"ni ci ż.olnierze. którzy z rczkazu Schmi
dta nnisieli bić Rebischke'g . 

wcz.oraj sta\vał przed sądem przysięglJ 
Jest to - jak pisze ,.Gfos Slązki'· - mi(l.;1 
ticszcze cztmvick, bystrcg-o tL'myslu i• n·~ 
-0did!any piiai1stwu, i::i.:k ten, który nie<la\\r. 
temu w• .Mikulczyc'ad1 zabił wfasnego 
ca. Alo·zy w 9 roku życia stracil ok 
a cdl 14 roku musiał prawie sam zarabia~ 
inai ·utrzymanie domu, gdyż starszy brat j,'. 
go, nie. mogąc zrrod:zić s ię 7.. matką, wyp~ 

wadzal siG od nie1i. Aloizy wszystek S\\'ć 
zarobek -0ddawal maitcc. Przez. kilka la: 
żyli -Oboje d'o'Syć zg{)dnie. Lecz. w tern roz. 
poczęły się niesnaski. _Matka oddawała 5·• 

pi'iailstwu, zabicrata bez wszystkieg 
w:sz.ystek zaH>b.;k syna, prze:klinata zma:. 
lego ojca, co1 wszystko nadzwyczajnie dre. 
ź:ni'to P.aśpicdrn. Wtedy kupił s.obi ... re. 
wolwer, a dn przyjadól nieraz się '·yr~. 
żal, że alibo matkę. albo siebie za·strzeJi 
W dni.u wypłaty IS-go sierpnia przyszec'. 
Pośpiech do domu bez pieniQdzy, ponie. 
waż , iak mówi!, okraldz:1ono ,go, gdy si~ 
przy dmdzc spa(; pol<J1żyL Z powodu tegu 
·z;.n101wiu nowe. byiy klóbnjc i przckle!1stwa. 
Dnia 5-g-0 wrześl1'ia, gdy Pośpiech sied'zia' 
z jednym z k.olcgów w1 szynko\vni Karli. 
nem, przyszlai tam matka jego il ohrLu~ih 
1g:o wyzwiskami, a! gdy pMni.cli wracał d~ 
domu spoistrzeigJ, że wszystkie je.go rzc.tzr 
matkai wyrz.u'dla ·na dlw;ór. To g-0· tak roż. 
gniewało. że wpadi dlQi micszkainia, wycią. 
gnął rewolwer i strzel'ił do' matk·tl 3 razy, 
J edeni z tych str'zatów utkwi? w ręku·, d'ru. 
gi w1 plecach, trzeci chy•bił. Alcijzy P(Jś. 
piięch nie zapierał się swego czynu przed 
sąJdem. Uniewinn~al się tylko tern, że by! 
wawcza:s bardzo mzd'raźnio.ny. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Mistrzów rzeźnickich panó\\' 

Ludwika Waderskicgo i Jana Duna1skiego, 
kup'ca' p. Antoni e:g:o Wegenera, rnistrz:.ł 
szewskie:go p. Marcina Koczorowicza, mi
strza rzeźnickiego p. Mkhalai Bicrnacz;yka 
i handlarza cw0cem p. Marcina Biernaczy
ka z Pr biedzisk: slrnza,! sweg.o czasu tam
tejszy sąd ławniczy każde:gc1 mu 10 m. kary 
zal to, że na godłach swych kupieckich \\ Y
pisali imiona swe w brzmi0niu: polsld·crn. 
Zasąd'zeni \\-n ieśli -0 rewizyę wymkn. 
W:czcraj sprawą tą zajmow'a.la się tutejs.za 
izbai karna.i i pomimo Ś\Yietnej -Obrony me
cenasa p. Wolif1skieg.o, który ·wykazał, że 
wszys·cy pod1sądni umd'zili się przed! r. 
1864 a więc przed zaprowa1dzeniem Hst 
staniu wrzędmve::go i że rodzirce ich li tylko 
po polsku1 mó\\ iii, a więc urzQd0\\"10 i W 

książkach kośdelnych nie. mogli1 pc!dać 
imion z.niemcz.onych, sąd1 rewizyę -0idrzucił 
i koszta: procesu nailoiyf zasądzonym. 
Oskarżeni w:n i.osą pewnie o rewizyę tego 
wyr.oku. 

Poznań. Byly redaktor odpowiedzial
ny ,.Dzien. P.nw." p. A1eksand'er StachO'w.
ski. sta\\·aJ przed sądem lawniczym, -0·

slrnirżony 0 1 to, iż umieścił sprosto'\\nanie, 
na.desfane od' dyrektora prowincyio.nalneg-0 
stowarzyszenia. og;.1iowC'g10, dr. Ruttke'g-0, 
\\~ polskim języku. Sąd w skutek świetneu 
obrony mecenasa Drwęskieg·o, u\.volni·? o
skarżonego, -0<l winy i kary. - Z protcesu 
tego wy111ika zatem, iż nad·esranych do pism 
pol'skkh spriostmvall nie potrzeba ogfalSzać 
\V języku niemieic1dm. 

Ze $lązka czyli Starej Polski. 
Wrocław. Z mia•ny w du.chowief1-

st\'vic: I(s. kapelan Stawun.o,ga z Ko·źla 
przeniesi.ony zosta•r jako wik'ary powiato
·\vry do Byt.amia; ks. kaipelal11 w.o~bok z Ro.ź- . 
dzieniai jako \Vikary p{}wiatmvyi d:O Gliwi'C; 
ks. Lukasz:kiewicz jako III kapelan do Za
horza; Jrs. ka1pel1an Szrod'1J \Vi Dą-browie dio 
Roźd:zienfa.'; ks. kapelan Czardybon z: To
szku' jako ka1pelarr id:o Koźlai; ks. kapelan 
Ku'dera z Berii.na jaJm lrnpelan do Toszku; 
ks. kapelan Liopata z Raiciborza-Staireiwsi 
jak·ol ikapelaJn do Olesna·; ks. Sittek jak.o k'a
pel~n do Lublińca; ks. Saue:r jako kapelan 
do l(Juczborku; ks. Paisternak jako kapelan 
do I~acib.orz.a-Stare:j\vsi; ks. dyrektor l(lu
ge w Nysie mianowa1ny z:8 sta1! radcą d11-

chnwnym. 
Gliwice. Ze są'Clów przysięg:lych. 

O straszną zhmd'niQ matkobójstwa oskar
żiony byl AlDjzy Pośpiech, ·który przed-

- Jakże d się dziadunio podiotaJ? -
za1gadnął Hieronim, skończywszy •Opo
wieść. - Milutki, cD1? ani slowa! 

Litwin wypił zaiwaruo·ść ·s\vei sz'klalJ1ki, 
skrzywit się i gfową pokiwa!. 

- Podoba mv się bardzo - -0d'pa·rL 
- Z czego, bąkal:o· ? 

- A 1nro. ·ze wszystkielgn. On jest \\iel-
ki uczomy; rnbi próby ini anima· villi ! 

- CM to , ja mam mu być psem, czy 
kr6likiem? 

- I morskie Ś\dnki biior.ą do, tych 
prólb. 

~ No, '' ięc cóż z tego ? ·, 
- A nic. Zobaczymy, jak wy·da ·dzie-

ło. 

- Et, gfupi·ś, Żabba! Co dh mnie, rad 
u,esten1, że się wreszcie Qdczep:item 1od nie
gio ! 

- T-0 dopiero zaiczepka. a: nie -Odczep
ka - \Yy.glosif patetycznie Litwin. 

- I~esztę móz.gtr morze ci wyph1kało 
ze łba! Gadasz, jak wyroczniia, d \v·U'zna
iezn ikami. Chodźmy spać! 

- Zohaiczymy, czy •cfziccko spolrnjne 
- p:oprawit 2abba. 

Dziecko mia1lo trochę gorączki. Q.dy 
\\ eszli podchu, usłyszeli, ja1~ mówiła 
\YSpółsennie dio siebie: 

- Żebym miata. czarne perelki, tobym 
zrobiła i oczy; z chleba niie można; żeby 
du;żo, eruw chl'eba~ toby byt ca;ly czl·owiek, 
alb-0 koń - taiki duży! 

- O figurkach swoich myśli - szep
nąl liieronjm. 

- Aha! lepiła tlll przed ch-0mbą twój 
\,-izernnek z chleba-, na1 prezent. Petetek 
.11.a -0czy dąg!e się napie.rafa. Jak wyzidlro
.wieje, trzeba jej zacząć d'ai\v~ać fekcye ry
'SU1n'ku. 

Poi chwil'i mała przestata majaczyć; 
oddech się uspo-lroil; koledzy wysuinęJi sie 
nicpostrz.eżooie, Byli o nłą spokofnJ, a' ;nłt 

Sędlziowie przysięgli. uznali {)'skarż.o. 
1ne.go winnym 'Zarz,LI1caneJ mu' zhmdlni. Pro. 
kurator wnJósl o 12 lat d':mm karne'go i ty. 
leż lat utraty praw hoinorow·ych. Sąd ska. 
'za~ g<o. na1 5 la-t domu1 'k'.amego i ty.le1ż la 
utraty prnw ho1onrmvrych. 

Wiadomości ze świata. 
W parlamencie niemieckim mzpnczę. 

to w: sobotę rnzprarwy nad etatem Rzeszy, 
'który1 przed1stff\ViaJ ·się nader smut1n!ie. Z 
p10:,,v10dlu wielkich wydatków. nowy eta: 
diormagai 1się zateiągnięcie pożycziki 293 mil. 
marek Na walkę z murzyna:mi w Af!l'{e 
·wy<liaino dio1ądl 135 mil. marek. Sekretarz 
skarbołwośd Stengeł przed'staJwiaijąc ten 
11iepiornyśl11y stan finansów za•zinacZJył, że 
bez; podwyż'Sz.eni.ai ·dochio<lórw, ti. bez. na~c· 
żenia ·nioiwych pod'aitkó\vi, palożenie się nit 
polepszy. 

Naistęprnie ministe.r w•ouny Ein'e:m '\\} 
wodzil, ct1rai czego 1jest koniecwe~ piodw:yż. 
szenie sily ·\V(J~sk-0rwej. 

W sejmie pmskim przyjęto za pro'JJ{l
zycyą, komisyi1 w!ni,osek o U'rządzeinie stai::yi 
centrahl:ej 1 która zajm:Otw.afaby s'.ę żądania· 

wiadomo, któ1·y się. cz.ul więcej ·szczęśli· 
w,Y11111 jej życiem. 

IV. 
Pustka. 

MihętDl lato. Znóiw W1 cias.nem peter· 
sburskiem mies·z:kanku, zebrało się praco
\Vite gra.no. Coclziei1 ran() dwóch mfodycn 
lu·dizi· schiod'Ziło nw śnieżną ulkę, eskoirhJlią; 
ma~ą cfzie\v1czynkę z. t-0rnistrem książek na 
n~kw. Dopwwadzali ją dla gimnazymu. 
a {)! zmmku zabierali d10r dornu. Śpieszyli 
bard7JO, zzic:;tnięci wszyscy troje, głodni 1 

Z'męczeini. Mniej śmiechu· byio1 wiecZIOra· 
mi, ho Hieronim wraicat późno z. prY\rat· 
ny:ch lekcyj, ·odrabiał z B1~onią jutrzejsze 
7.~dain!a, p·o111agał Zabbie, sam pracows 
więceH. 

Przy latrnpie siedzi:eli we troje, zat-0pie· 
ni w nauce. DzieckD zbladito, spoważnialo. 
pQ·żerafo, wiedzę zaijaidle., podlniOsz.ąc niv 
kiedy z niem~ prośbą ()'CZY na prz:yjaciela 
'któregOI uśmiech, zawsze, jasny, d1o<l'a"·1! 
~ej IQtuchy. W ów•czas pochyfal s!ę ku ui~ 
~ cierpliwie tfómaczył trn<l'ną kwesty~ 
szepqc, by nie przerywać slrnip1enia .J<:isz· 
lącemu Żabbie. 

A Żabba kaszla.I nie'ustan11ie. Napadla 
go to z pierw1sz,emi mr-0zami i nie cbcialo 
i0puścić, pomrnm ziółek datki. Na inną kli· 
ra:CYG, a choćby na· ki1kutygodn1oi\VY1 \\'Y' 
poczynek, nie byl-0 śt'<l<l'ków pienię.i'nrck 
i spo'sobu, przy mailych zdlolnościach b4c 
da:kai. 

Sfęczaf nocami nad hibulą mozoli1 się 
scch i kaJszlaf. Za każdym clęższym aia: 
idem cw'to fliemninw 'PO'kryw-afa dnnurat 
Zn1aro1mY: -stu'Cfent med'ycyny mówil mu. ~ 
na to byt fecfen ratunek: kJimat i spakói 
a on, droć się zwbHat pracą nie mógJ ~~ 

"-.' ' ZT'O'uJ Ć p:t"Z'}'ja'Cia}O\\r•L 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
.,:. 



mi rzemieślników· przy wspól.nd;i.alc kót 
fachO·\YYCh. 

N'1stępnic rnzprawiano na·d \Vnioskicm 
iwnsc n\·atysty Arnima w sprnwie sprzc
d'arżY so.Ii p{}tasowc1i przez. octn·ośny syndr
kat; cho<l'zHo o to, by rząd '' y"\varl nacisk: 
•11a synd1ylrnt, iżby tcnże ceny za, sól• pc1o-
s:J.\\·ą nie podwyższaL · 

Dalej przyjębo •\Vni,osek o podwyższe
nie urzędnikom d:okladki na mieszka1nie. 

Z Austryi. Międzynarodowy1 kongres 
11cczpie·cz~11 rnb-0tniczych odbędzie się '' c 
wrześniu r. p. w Wi'cdniu. W d. 26 bm. 
11 n,1orzi01no komitet organizacyjny. Na p10-

sied.zenitL tam trchwakmo program k<m
gresu. ZC'!Jmować s·ię on będzie głównie 
5pr.a \Vą ubcz.pieczcf1 na \Vypa:dck niez:d:al'-
1nO'śd do pracy i nai starość, stworzeniem 
rnięclzynarodowe:i statystyki nieszczęśli
"·ycll wypaid!kó\\~ i historyą ubezpieczeft 
rolJotniczych od r. 1889. Prezydent wie
<lc!lskie1j Izby handimveJ Kink r'Ozwijal 
sw1ó1J pG'gląd na \VZajernną zale.żmość t'OZ
WiOijU 1prz:emyslu wymagajc-~ je1drnoliteg·O: u
stawodawstwa spokczneig.o. RaidcaJ Bodi
ker natomiast dow1od'zil, że równomiernoś~ 
<Jbciążeniai nic. iiest nicz1bQdną, bai dlobrQ
dzieist\rn zabezpieczenia mbotników z\vię
ksz.aią wy:d'aiiniość ich pracy, wobec tego 
nie należy się w Austryi agląd~ć na1 lc.nhvy 
postęp Węgier w polityce scicyalnei. Wy
bran10 Kinka i BO-diikern na prez-yidientów 

u. komitetu1 ·O'rganiz.acyjneg.o , zaś Tayeintlmla 
Ś· 1131 sekretai•za. Do komitetw WYk<mawczc-
ea go .oprócz. Kinka \VybranO' Phillippoviich'a 
yl Crnbera, Vctterai i Tayenthafai. Pre'ZY-

dyum hł()lnoro1we ma być ofiar-0w'a1ne dr. 
Koerberowi. 

Z różnych. stron. 
Bochum. Kilku patryotów pruskich otrzy

ma.ro zawez'\vauie od magistratu, aby zaplacili 
rcsz.ty sumy, jaką zobowiązali się zlożyć na 

- odslonięty pomnik. Tymczasem okazało się. 
że sumy te zo5taly już w wku 1900 zaplaco,11e. 
Teraz magistrat tfomaczy się, że zasz.ta po
mylka na biurze kasowem. 

D<>rtmund. Policya tutejsza wystąpila o
stro przeciw szynkarzom, którzy sprzedają go
rza.l:kę przed 8-mą godziną rano i to nawet na 
kredyt. 

Huckarde. Zfodzieie wtargnęli do biura 
, kopalni „ttansa" i starali się rozbić szafy od 

C( pieniędzy, co im się jednak nie udalo. 
Schwerte. Stary kościól kat~licki kupi[ na 

rozebranie wfaściciel gorzelni farber. 
Rodacy! Kupców, u których kupujecie, 

zachęcajcie, aby polecali swe towary we ,,Wia
rusie Polskim", jeżeli tego dotąd nie czynią. 
Kupując zaś u kupców, którzy polecają swe 
skfa.dy, powiedzcie za każdym razem, że dla 
tego przybyliście do nich kupić,. że zamieścili 
ogloszenie we „Wiarusie Polskim". 

Diisseldorf. Wystawa międzynarodowa 
o~ro<lnictwa i sztuki przyniosla czystego zysku 
200 tysięcy marek. 

Monaster. W przcszJą niedzielę, ·dłru
g<i Adrweintu, odlczytamo z kaizalnk wspóf
iry Ust Pasterski bi.skupów mo:narchiu pm
skieJ o czoi NaiJśw. Maryi Panny Niep:01ka

śli· lanie Poczętej z rnzporządzeniem oi Qbcho-
<lzie iuibHeusziO\vym w dniw 8 grudnia i 
cl\vai dni poprzedzające tę m-0czysto!ŚĆ. 

St. Louis, Wystawai w St. :Louis sk.oń
czyfai się zyskiem 200,000 fu1nt6w szteJrlin
gów, co przedstmviai dywiden<l'ę w wysa
k<Jści 6 pr>0·cent. 

R zm U ści. 
Najwolniejsze i najszybsze rucł y. Jak 

obliczyl pewien statystyk amerykaf1ski, Ja
kób Ja\:kS-011, paznoigic~ rośni ... z vzybk -
ścią 0.000002 milimetra na sekundę. przy
pływ. morza, w, Saint Malo nast~pnue z 
szybk{)ści<l 0,00111 metra, a ślimak przeby
wa w tymże- czasie przcstrzei1 0,0015 me
tra. Przy czytaniu tekstu lah>'cg-0 czfo„ 
wiek przcbieiga oozyma w dqgu sekundy 
38 milimetró\\" wiersza. Pięść spada przr 
uderzeniu z szybkością 8.5 metra, gdy tym
czaisern cia1lo te1j sameij \\ iclk<Jści, spa:daJq
ce p11ostopadle, posiada po sekundzie szyb
ko.ś1ć 9.81 metra. Sęp przebywa w seknn<lG 
p.rzcstrzcri 15.65 metra. przepiórka - 17.8. 
gołąb pocztoc\vy -27 metrów, orzcl -31. 
jaskółka -67, albatms -89. W tele'grafk 
podmorskim iskra elektryczna przebiega 
na sckundc 4000 kilometrów, po dmcie te
legrafu zwykłego 36,000 kUomctróiw, przy 
\x.ylad'owywani1n: zaś butelki J1t 1idciskiej 
iskr{ll elektryczna, biegnąca po. drucie mie
dzia111ym gmb<}Ścl 0,0017 metrn, ma szyb
kości 463.300 kil-0metró\v naJ sekundę.. 

Ostatnie wiadomości. 
To ki o. Budżet na rok 1905 prz.ed

ł'ożony został parlamentowi japońskiemu. 
Wydatki wynoszą 1600 mil. jenów, z któ
rych 780 mil. przypada na wojnę. 

Petersburg. Odbyło się tutaj bu
rzliwe zebranie studentów w uniwersyte
cie. 

M o s k w a. Z okazyi 40-Ie~niej rocz
nicy reformy sądownictwa zebrało się tu
taj. około 200 adwokatów, którzy uchwalili 
rezoluoyę następującą: „Tylko przepro
wadzenie ogółno-państwowych radykal
nych r~form. i stworzenie reprezentacyi lu
dności mogą zapewnić rozwój normalny 
sądow,nictwa. 

Adwokat Przewalski p-0diął się prz.ed
llożenia rezolucyj ministrowi sprawkdliwo
ścl i spraw wewnętrznych. 

R z Y m. W ubiegłą niedzielę został 
zamknięty międzynarodowy kongres ma
ryański w obecnośc.i 8 kardynałów i licz
ny eh prałatów. 

Kalendarz. 
·wtorek, 6 grudnia. 1\Iikołaja biskupa, ( Jaro

gniew). ~ 

Sroda, 7 grudnia. Ambrożego bisk. (Ludomyel). 
S ł o ń c " ; wschodzi, z~hodz1, 

Jutro. g. 7 m. 53 g. 3. m. 47 
Pojutrze. g. 7 m: 5,.1, g. 3. m. 48 

St a n p o go dy; W niedzielę cały (dziet 
pochmurno. W poniedziałek takżP.. 

T e r m om e t r wskazywał wczoraj 12 VI 
południe 9 stopni R.. wytej zera.. 

~~abozeńsfwo polskie. 
Wat.t~scheid. 

8 grudnia kazanie przed polutl11iem o godz. 
11-tci - po pol'u<lniu o godz. 4-tej. Spowiedź 
św. w środę 7 urg<:lnia od rana. 

Giinniil;ield. 

W niedzielę 11 grudnia kazanie O• godz. 11 
przed poludniem i o 4 po pofud11iu. Spowiedź 
św. w sobotę po poludniu. 

!Iatt· n 
\V nic '. · ' 11 grudma kaz nic po połudn:.1 

o 4 ~o L : ·. powiedź św. v s botc o po:. 
Gertbe. 

-P " iedi.. św. w środę 14 grudni~ po po
łudniu : w czwnrtek. 

Towarzystwo św. Anto ic"'o w 'cumiihł 
<.tono i sw1·m czronkom, iż w piątek dnia 2-go 
grudnia podoba1o się Panu Bogu powolać do 
wieczności nasze~o czlonka 

ś. p , Pi o t r a l\\ a z u r k a. 
Pogrzeb odb~·l siC' w poniedz:ialek dnia 5 

bm. rano o godz. 8 z domu chorych 11 łiam
born. O poboir c westchnienie za duszę zmar-
łego czfonka uprasza Zarząd. 
~\O"'<;-
rt ~„~ ~~>'i;.!;.u.i 

Bractwo Różańca ~w. ~ Wattenscheid. 
\V środG dnia 7 grudnia po potudniu bę{\'l,ie 

sposobność clo spowiedzi św., a w czwartek 8 
bm. przystępujemy wspólnie do Komunii św. 
O liczny udzial uprasza 

Weron:ka Fuwalska. 

Baczność paraiial'!c z Noskowa pod Jaro
cinem! • 

Uprasza się wszystkich parafian Noskow
skich przebywających w Westfalii i Nadrenii, 
ażeby się stawili w niedzielę dnia 11 ~rudnia 
do Herne, <lo lokalu p . Koringa ul. lialdenstr. 
nr. 20, po poim!niu o godz. 3~, w celu omówie
nia sprawienia daru dla naszes;o· kościóka para
fialnego w Noskowie. Mamy nadzieję, i2 się 
wszyscy parafianie jak ie<lc11 mąż stawią. Oco 
uprasza Kilku paraiian. 

Baczność! Baczność! 
Na gwiazdkę! 

Donoszę szanownej publiczności. ii 
mam \vi·elki \vybór dobrego i taniego zi
mowego obmvia wszelkie.goi r-0<lzaiu, ja
ko dlai .c.rzieiei ju'Ż od 60 fen. Dlu1gie buty 
polskiej wypnuwy itti -0d' 9,50 mr. Kr-0pul
kB o:d1 12 mr. Wielki \v'ybór towarów ga
Ianteryiju.yich iak fajki od! n.ailkrótszej do 
naidliuZ5ze1. C'Y\gary 2l polskim. napi-sem 
gwfa.izd!k101wym. Pu1detkw 110 IOQ i 50 sztuk 
Oprócz. wymienionych duiżo jeszcze i111nyth 
t-01wairów mam na: sikta!dzie, s.tó:s.awn:rch d'la 
!każdej mdlzi'ny na· podarki gwiazdkowe. 

Sz.ainmvni R()łd'acy, s1po<lziewam się, że 
karżdy będ'zic zadhw10.J.oiry. Hasle'ml na
szem S·\\ ć~ dio' swego. 

Przy większe1m zaikupinie dtoidamy 
piękny. pod.a.rek danno lub 15 pJ()cent ta
·niei. Z w ielkim szacm1kiiem 

S t. Ł a w i ck i, 
Hochlarmark, przy nowej kolei. „ ••••• 

goooooccooooooooooaooocoooooi 

I •prowad~l~m ~~:.: ~d~Om~!. •• u-B brania., epoclLie i paletoty i wykonywam ID 8 wezystko 

8 podług miary. 

8 ZI\ dobre leżenie i robot~ gwa.rantuję. 
Ceny bardzo umiarkowane. Rodacy, którzy- O 8 by chcieJi mic~ ubranie, niech napisz\ ku- gD 8 tę, a. chętnie p1·zyb~d~ wzill~ mia.rę. 

l
a Apolinary w ojczyński, I 

Gebenld rcłlen. ul. liarlliłfr. ~1 
v pobliżu ul. Kfreh&tr~ 

ooooooooococoooocoooooooooo 

n ajtańsze i najrzetel icjsze źródł 
rc:kupna''! 

\\'stys kie moje zeg rki są starannie ob ią
gniete i na minute ureguło '~me. Za kai<l) ze
garek daję 2 Jetnią piśmi m1ą gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej, bo coby sie podobać nie 
miało, przyjmuję z powrotem i zwracam pie
nią<Jze. Trz ba się konie zni przekona:, a 
kto nie kupi, to.: trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zam~weinia i podziękowania odziemric rad
chodzą. 

Olbrzy1ni 
Czysto srebrne najpięknic,iszc zegarld z 

Matką Boską, z 2 zfoconcmi brzegami i 1, nai
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14. 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek. 
zlocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brzegami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i S 

mr. 
· Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brz<+~a:mi 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni· 
klowe po 1, 1,25, l,50, 1,75 mr. 
Cewniki bogate ua 500 ilustracyj 
na zegarki„ laikuszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, portmonetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
format wielki. Egzemplarz oprawny w plót
no angielskie z futeralem. Cena 11,00 mr„ z 
:zlotym brzegeim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wi<:,,· 
cej. 

M. DANECKI, Miejska Gorka„ 
Gorchen. Prow. Poscn. 

--~---· Szanownym Rodakom z Bott- B 
rop11 i okolicy polecam uprzej-
mie mój bogato zaopatrzony 8 

interes e 
krawiecki. I 

wykonuję ubmnia podług mia- e 
l'y, pod gwarancyą za dobre le- • 
żenie. • 

11 • Tatarczyk, • 
krawiec polski, g 

Bottrop, Prospcrstr. m'. 38 .•• 

Swój łiO swego ! zn Swó.1 do § ego! 

Dnia 7 grudnia rb, 

77. w BE = ~ przy ul. Dworcowej, 
otwieramy 

E, Bahnhofstrasse 77, 
~ ; obąk firmy Sthrełber & Co. 

~ skla · t , warów 
obok firmy Sclłreiber & Co. 

ki 
na eo niniejszem szan. Roda.kom uwagę zwracamy prosząe ·o łaskawe poparcie. 

Z wysokim szacunkiem 

LENARTOW8KI & TALARCZYK. 
łJeiiY stałe l 

--
«Jeny {,ale t 

li 



}JOlecam perki 

agnum b ~~m 
iniech 140 fontów rr.> f) nu. 

l'crki ta.ot z ;uie „1::1geaheimer • 150 funt. 
po 4 r>O me. 

Dalej p lec •• m pi\\o w IJutelkacb i 
s~db.\'11 w li::.żdej ~iclkcści 

2!lm6vv!eniu Yvy1~om1j~ piesz•1ic. 
D:-i tarczu„:1 \'l' BZ ·st!rn w wvhorow:vc11 
g::.~uuk:i.ch. • • • 

Jó&fd Che.hfh~~ńzkL 
]tił:rendo.a.·f pn'\y 131 mm. 

Schulitr. nr. G. 

-
~01.)oooooco~~o ooocoooocoooooo~ 

~ .3.~rd10'\Ynym Hod 'lkom polecam g 
o na'>j n 

g · sklad kownialnył g 
~ w·u, cJ>·f~ar i 1m1j·~re:»ów. o 
..., \\" 1' • l I ~1 0 =::::::::_.:-_.-= lCdU wy )lll' - - Q z łOW.?fi!;J,;Ów ło10KCi(l;WJCh. g 
ę.i Ceny umiurkownne! lłzetehrn usmg.a! 8 
o JA~ ~DABWCZAK 1 c1 
rt;J "\T ogelbeh.~ pod B. Borbeck, 3 
~2 „-, - . .„ 1 ~-' - ~ , " ') Q (;1 u~~n.1„~1,. Jil • ..,, g 

~Ct;fJO~O""tJrJ®Ot\O QC'~ ~000008 

X adzv:yczajnn, 

'lri1..~l!t',~ \~,,· 11·~·~$rlił\s~~zt 
łl H .J ni\U n H .łJ\)UU 

•' 
I~ P· bajecz 1ie trnich 4 enach 
~-,~~ około 

Miałem spowbno~ć znknpić wiol-1 
-ką pnrtyQ palctotÓ\: i nlmni męz- . 
heh po lwjcczuio tanich cenach je- j 
stcm \Yit:c \Y rnoimo~ci sprncdinYać: 

U~S"ania aHIO ~~oo I 

Gus1.0t1yn fc. 

Towary . pożywcze 
kup!cie t;vlko ~ J.irnu i:-uroriov·•ym 

,,lmp -rthillM C~ ·~rnbłir' 
iv f rin ·rU; , 
najtar:iej i t:sj, •piej w mi<.'j:;c1l. 

Zarazem pó::z1kt\j pilną, pn 1)(1laku 
·• mliwio,t•t; ur~e-nd1 ę do skło.du kolo

Dinkegu. 

Dzickując szanov:nym Rot.lakom z Bottronu 
i okoHcy ZQ dotychczasowe poparcie, ośmiclr;m 
sic i •nadal polecić moje przedsiębiorst (.IO. 

Polecam książki do 1rnt~i~f1stwa, od zwy
czajnych aż do najpiękni '"iszych. Książki Pv· 
wleśclowe i historyczne. Żywoty śś. Pańskich, 
I rzyże, figury i obrazy, który oprawiam w 
wta~nym warsztacie, przyimuic także wszelkie 
pracę w zakres ramownici.wa w chodzące, do 
\", ri~onan in . 

D2lcj po:ccam n::i ~wlazc! kę portmonetki, 
c ~/S'. [l. rrtic.zki i wiele inny-::h to\varów krótkich. 

w yro\n~ papkrn·we llj). wrązarki polskie, 
k:.rdzo tauiu i karty \ :s:~dk l ego rodzaju. -
Nowornc:tnc k<!.rty przy zalrnvn:c w iq!\szcj il0-
ści spr?.edafę po cenie hllitowncj. 

LuithvU' ·'f ar·1oskC1~ 
f."' • • I . V 

t\Stęt<ff'm ~. pt- s~~ a w lhttrop.rn 
przy nowrm kościele. 

"'""9..,. 'f. . ' ~" l;\ ii ~ ftY' 1 ~~~.,.,~, ft! ?-~ (;~;1> "'W.".• , ~c --llM 
"-"' ~ ,-..: '' ~.i) "i' .'>'ł' 1!!'11, 'b<I~' i:., d,11 '!/' ,.,.~ ·~';t ~ .... ~ 

poleca wielki \vrbór cygar „Sienkiewicz", 
„Korra11ty", ż pra wc!ziwcj za11· o rskicj fa bn.ki, 
dalej wielki wybór papierosów, kart z widoka
mi, wiązarki, powinszowania, karty v.·szeU:irr;o 
rodzaju, k (6rc są cUetca: ql·: p ;lskic'. 1. - ? '.•)
bki pod drzewko z piękncmi wierszami. Sien
kiewicza k?rty ,nak!:::ciem pp. Braci R.zepkie.
wicz6w. - Yażdemu prawemu Polakowi ser.._e 
się uśmie;::hać będzie jak oświetli hojcnkę, a 
spojrzy na piekny żlóbck. - Mam także wielki 
wybór francuskich perfumó\V, ~,rocl.y koloń:.~ kie 
od 2.5 fen. (1.o 5 mr. za butelkę. 

Kochani Rodacy! nle kupujcie ży<lo\vskie, 
ale polskie towary. 

JAN OAJEWSJ(J, balwierz polskt · 
w IIerne, vl. B~hnhoistr. nr. 99, 

przystanek kolei elektrycznej, naprzeciw ho
telu Meinhardta. 

EIKEIJ~ r:.~przcr:::iw koscida katolickiego 
poleca 

polshi ~lej ~ piWv. dz~-.:rn tun~d fo ?Hi„ 
• 1' m , · wrn.i.a, i warog 1 mai.: 

już tern-: jfst .v m0im składzie do nnbycin.. 

paletoły P') ~~mr. 
~J po~1ir.dzy temi efognnckic rz?czy I j Rodacy! 
~ takżn ~: (:zr.foY'!~ kr;~f)rzt-,'\,ł llllJlCp- . łt ~ 

I S?~ Cn~ O~rohi cn iu, Z najlep , l'.:Cl11i do- -· ; % o~iatJ~tl ~~~~ 
c1:1.tlW!!ll. --- · J#1~ - . - ;„ -~-

N Pprasza siQ zupotrzcbo\Yanie jak .fak rok róc.u,ie, tak latosiego roku 
:· ~ najprq,.l;r,cj .zn.kupić, gdyż .zpowodu I sprowa.dzifom :Q ojcY.ystych e.tron 

taniej ceny prędkiego wyczcrpanja _,.. ... J--~~ oplt.:~t"k ł 5 -~==::~~-
spodr.ic,Ya.Ć się moina. \Vynadro- 1 

l } aby na ohczyżnie podllielić się opłatkiem 
l zenie pudr_ó:by. dotąd i zpowrotcm który pochodzi „ o.1· cr.vstvch naszvch 
m ·.zy o clpo·,, r ędmcm y:!ln1nio. 1 J J J "'~ • strnn ·~v świ~ta N arotlrenia. Puńskiego, 

l1ioi§lHi w~taga ! f bąclito \V rodzinie lub w· towarzy~twie. 
~ n h ' I Polecam irnszym towarzrhYom p )1skim I 

fi ~:"~a,~~rot.~t-c~i~~. k~)m 11 ~~ '~~~~i~ni;··~t~e'j ~{ ~:;.s,~~o~:::,;,1 o~ 
t·"' , r \vc:wsne ,r,amówicniR, abY nic bvło potem 
, 'lłF' :łs_1iko 'l~ · zupMno, kto za;:uówi zr:'późno ~am sobie 
[..~~ ll~e O·beI emarhtstr. n~·. '1tJo e.;i;kodzi. Opłatki są białe i ko1orO\VC. o 
~ l{ m:\•zglQdnicaie mego przedsiębiorshva. u-
• n.-m);::nik ul. oscnstr. prus.v.:1m. z; wyrazem wysokiego szacunku 

m !\T • • l ~ H ,..; 1n ' Ar&t~ni Cbełmif!ski, 
,_~\a_J\\_1ę.-{5~~~~~ 01.,, rl t 1 

Gdsc11 kirchcn-Bulmkc. Udo8t1~ 1. Ili 

s~~z:r1odl ! 
Rodacy! Nii g\Yi&zdkę 

polecam 

opłat i 
po 2 m:ll'ki za 100 sztuk. 

Proszę o '''czeszH'- zn
mbwicmia, abym mógł ka
żdemu na czas do~tawić. 
1\ siQgltrnfo. nolska 

.J ó~~f Oanlela':.r~ 
\YANNE, Bahnhofstr." 

nr. 80a. 

<~fi-sierniennY--

\V dniu godn:rch Imienin zasylamy z Bot
tropu naszemu kochanemu Bratu i Szwagrowi 
a przewodniczącemu To\,·arz:rst"·a św. Barba
ry w Unser-fritz 

1'owia1a turcc±ic i mak 
już teruz można. u mnie 
l.i11hy<'. 

panu ME·ofojowi Ochmanowi 
(;cny tsnit'. 

li: JanhowA •L 
Waaue,Apotbekc.1str th 

~al~ 11~.iserdecf nie_isze życzenia zdrowia, szcze
~cia 1 blogos.aw1cf1stwa Bo:l:ego, tu na ziemi 
roduny a po śmierci '" nieLic zlotcj korony. 

-Sumowuvm Rodal.om 
pel !·Cam mÓj 

f'i~sz. kocłla11.r Brat i Sz\vav.ie r niech 'l.:J 'ic! 
\\ dzteczy Brat, Sio. rry i Szv:agro'.Yie 

A. O. T. I(. I(. S:~. St. :..~. T. W. 

skład rzeźnicki 
(pozn!'!ński wyrób). 

11~ .-:um'ln Pat !. 
UE H. NE, N'eu"tr. 50. 

Uoługa rwtclna. 

=·· ., . '·~ 
~ przedaż g\łlazdkewa i ~ 

I,~ po b~jecznie nif:kieh ~~en$C~- • 
bnrnb ~it~'.de 6:00 mr., p~alet.oty rr~r;k·c ~~ 

, 6 75 n;r., zn.nety z1uv,we 3.4l> nir., !!po'3nie s 

if ~1~~:t1i:~ ~-~~o c1~1i~i>~~~~orÓ35dt:.irc,b~~~~: ~::~ ~~ 
ro szimro.-,,-11.~ia 3.50 mr., kE:masze m~.!lkie ~ 

' 3,50 mr .. 1 tri'lovfiki męzkie do eznur wr.nia ł 
8 25 m ., trzewiki dnm15 \.iC do z1.pinania ~l 
2.50 mr., huci i dam:~li:ie z guzik11mi 3.!}0 mr, ~· 
pant<Jf1e dams '- ie i:; ::k/irzancmi po<let1zl'\·&mi 
cfopfa dodszyte 1 35 mr. buty dle, chłopców 
i dbiewcząt bardzo tanio, huty d 1) pracy w 

, wielkim wyborze i niijlop}zem :"wykon~nill. 
Ii: q>&lJR,rn i c.wpki, l1t.kfo b:eliznę po ta-

~} jccz·1ic t :nich cen11ci1, l· 0:3zul0 n c ni1alno U.o l 
~. „.. pr:.\Cy. Z~kiety, prześcieradłu po cenq1~h fti.-
'"A l1ryc;rnych. Ja.czki, F-foclnie i k!.mizcl!d od 
~li 1.15 mr, począ'vYszy 
t ffoirnmn ubrań w W a.nr1c. 

PA WEł1 ROTllMANN, -. 

B:ihnhc~~tr. ~ 6~ n_«~~.!:~~:~:~ 

MEBLE: 

16żka, sza.fy, krzesełk:l , maszynG do ~otowania 
i t.d. mam tanio na sprnedaż z powodu powro
tu do Po·lski. · 

S:;ypa w Lindcn-Rnhr, H.1 łfoldenstr. nr. 5. 

tt1go ceny na moje townry 

;r,;1H.~M~·fnrn h ." tt:.11~ ii~ ~ 1t ne11 
SprzcdajQ ogromnie> fonio; 

~lVJittttłe1·J·e mtt{f, ~uku~e ~~ 
Mi, o ~~'i; i!' 1!J.'i; )';l •t;.., -4.<ł t,E;,o;;.• .d'b 'D. ~.\.!i .lit „„ c>.Jr &. ,.,1 R9«<"' "·.i ~ll, ~~ 

-;JTiift.~ >J•lllł~'. ":r.i ~ł·c·, ·r;;o.ó-e~*-v;" ~ 
~ 'U...J i.c..!f.s.. .:; ,; .lil ~ ló..K><j rx.· ~;\~-v„v}<i: Jl ~ 

~7'SJ..~OdH~e, Far~ 'till-!~hy ~~ 
~-~łh~!ht11lu:L ~ €Jubstk! ~4!1 . 

B 9 c h u m, O:Jeremarkt;:-tr. 

Polska słutąca 

po~rzeb ia od zar:iz lnb 
później. 

.J 4ł:l .&. d<l RH' '.l:P I~' s 
Vogelheim: pod B. Il->r· c 
be ck; ul. U rcnzstr. rrr. ~. s 

Skład towarów k uh :iir,„ 
-·--·---------- -·--

. I 
13- . i I 
a11 a 
'· f"*,.i ;! ~ 

1-.. I Tirnanannm 
~ "a i n •::.easzyn y . 

1 
t 

do szy ia ~ . 
są n:i.jlepsze do E>zy-1 łll 
cia ka,:;dego r::<lzn)'l i C 

I takie modueg o n,, t.:- f c 
· a~yczo~1~1) .'yyszy1·•!l.· 
\ nia. ui,mc ceny. j 
f Nauk~ bet.ph.tna I 
i H. T1mmzmn1 I 
j u ,~<:hnm, 
- przy placu \Vili d- J 

I mv'\\'Skim 19. . 
Z:ikżo :1 y 1862. ; I . 

~ -~--

~fi1X"PPZEDAŻ PO TA?iICE CEN CE 
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Z'.1 kir?y d m 1· ~c 
Koi J , e.-·;·0 d~ 1 n~1.,;.c. 

Pła~z ~i; dla. itr.i d 
Z:iki ' t.? di1 dzieci 
S:.ł~ ~ de kost5 u:nqw.; 
n! u . h. l • ~ a :lu kie 
Stilce .Ki dl\ {izie ·i 
Fnt a w 0ib :-zym :m Wj b~n:e 

BRACIA 

od 4.75 ni UtranL lfęzkie najnoY1' sXi f2~son od 8150 m.1 Koszula m~zkie normal:~ e od O 78 rn. 
()d G,50 ni. Pa.letotv n:i-•1.kit~ (lobra rnateI'J'a ul !1 .. 75 m. fi!uni.i!~Hc d1n.skie l O - r; 111 ~ " (,( 'l o 
otl ~- - 7 5 n1 • Z!lkiet.y zim \Ye męzkic, pod~zy~e od 2 9 5 m ~Lij t ~d no.;.ne u<l 0,9 8 m. 
od ] ,50 m i Ubrar:ia 1ila chł1Jpców od 1 75 lll Ubio:ki rlh. d::deci ('d 0,39 m. 
od 1 75 m I P.:let }ly dh chłopców od 3 25 m Bp1,d.~ienki d?iiec'ęce od O 78 m. 
od O, 98 m I eora.,.;}:1 elfa cbł · 1pak6w '-·d 4,GO m faezki dla d%iPt i od OAS m 
(}•' 0 45 ID ! G .~ 1 ie lll~ikie Od 0 178 11; ~ floitcjzOd Y da ~.:.• ·N. ' ' Z:Y - ta wełJ . a od 0,78 
Oil() 98 m fZ :.dttł.Y dla rzeżuik6w Csd 1,45 ni. f~fakarpc·}· mę,i,i. ; od 0)9 

STERNBERG Sternberg. 
m. 
m, 

Prz)'stanek kolei elektryc~·nej Re1~klh~ghaus~n-Sud (Bru ~h .) N~1przcci w restanracyi Schliiter. 
R~~tehliy i jedyny zdolny iint~res t~ mh~jsct!a 
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Wycłroti:d ccd~lumif.'t i: WYhti).d·!~ d1i: ~1'1~\\rj~t ~':z:ny cłl. . 
przeciplata kwarfa!na na uoczcl~ i 11 Ji3toT,vyd1 ws-.rnr.i 
J mr. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu l rnr. 92 icn. 

Wi rns Polski" zapi~any ler.t v.~ .~:cr.;i ;ku uo r:~tO'-' y.~1 
·• pod znakiem „t. twlnigch" nr. l2S. 

łarę )cz zn 1 

-~ Redakcya, Drukarnia Księgnrnia znajdaje się w Bochum. pr.zy ulicy Maltaernrstrasse nr. 17. - Ad.rea: „ Wiarus Pob ki ~, Bochum. -"l-L.. 
~--- -- --·- --- -----. -----

Rodzice polscy! Uczcie dzJecł uwe 
l.lłwłćJ czytać I pisać po polsku! Nie }eii 

fmakiem, kto potowstwl! 11wem11 znie~
tWć się poz wo U! 

a=:zmi 

Z wypadków· dnia. 
OJCZYZNA NIEMIECI(A W NIEBEZPIECZfŃ

STWIE. 

Rewizya wielka odbyła się 30 listopada r. 
b. v.· pałacu hrabiny Szembekowej w Siem~a
aicach w powiecie kepiiłskim, na którą zjecha! 
sekretarz sądowy, tłom.acz, dwóch komorników 
sadowych i dwóch żandarmów. Panowie ci 
przez 12 godzin szukali podobno oolsktcb ele
mentarzy, lecz nk nie znaleźli i z kwitkiem od
jechali. 

Podobno demmcyowano hrabiankę Szem
bekównę, że uczy dzieci po polsku czytać i piM 
sać i pieśni kościelnych, również, że rozdaje 
pomiędzy dziatwę szkóln~ polskie książki. 

FLOTA JAPOŃSI(A WYRUSZYŁA NA SPO-
TKANIE SIĘ Z FLOTĄ ROSY JSI(A. 

Potwierdza się obecnie wiadomość, że J}<}d 
dowództwem admirała Uriu płynie eskadra ja
pońska złożona z torpedowców i szybkich krą

"' żowm1,ów ku oceanowi indyjskiiemu. 

OSTATNIE DNI ROSYJSKIEJ PLOTY PORT-
ARTURSI(IEJ 

nadeszły według doniesieni.a Herolda. Rosya
nie usuwają obecnie miny w Porcie Artura, by 
się przygotować do ostatecznej wycieczki u
chodutc przed zagładą grożącą z dział iaJlOń· 

- sklch na lądzie. 

Telegramy. 
Paryż. „New Jork Herald" do.oosi z 

Petersburga: Panuje tutaj wielki niepokój o 
los Portu Atiura. l(oła WO'jskowe sądzą. że 
Stoes:seloWli powiedzie się ucieczka na statku 
wojennym do Kiaoczau. 

B i a ł o g r ó d. Król Piotr powierzył Grui
czowi zadanie utworzenia nowego umiarkowa

\ nego gabinetu. 
'I Bert i n. „Beri. Tagebł." donosi, że do 

Abesynii uda się niebawem osobne poselstwo 

t
·~ niemieckie, by z królem .Menelikiem U. zawrzeć 
1 

traktat handlowy. 
Petersburg. Na Kaukazie i w guber

niach samarskiej i saratowskiej wzmaRa się 
cholera, która pojawiła się takie już w Astra

. chanie i Taszkencfe. 

I L o n dy n. Pod Liverpool zderzyły się ·2 

I
, maie parowce, z których jeden zatonął natych

miast wraz z zalogą złmoną z 7 ludzi. 
S k w i e r z y n a. W odbytych 3 Rrudnla 

ściślejszych wyborach uzupełniających do par
lamentu ottzymał nar. łib. Biising 13 315 gt, 
soc. Antrłck il 213 g. Pierwszy zatem w~rhra
Cy. 

to n dy n. „J\lornkag Post" donosi, że Ro
-Yanre ur,U\dzili w Szangaiu ogrolllfie skład~ 
mięsa i węgli. W Szangaju znaJdu!~ się załogi 
rozbro}Q!tego kr~źownika „Askolda i 1 t<>rpe
dowca. 

Polaeiy na obczyźnie. 

z n{!.d Renu. 

lfochheidc, dnia 4 grudnia 1904. 

-

St.a11ow11a Retlakcyo! . " 
• Czytając we „Wiarusie Polsk_1!11 . po<l J1~-

1%wkiem łforntur~ nad Renem: 1~ się w bl!.
skości znajduje kopalnia. węRl~ „Rben~p.reu~sen. • 
n~ króreJ pracuje przeszlo s1e<lm n:.s1ecy g~i -
ników, iże w krótkości ma być zalozoQe to\\ a-
rzystwo polskie. . / 
. Czytair.c to, byliśmy wielce u_ra<lowam, ~: 
1Po t .j stron ie Renu nasi kocham Rodacy . r<l 

Szają, się i biorą do czynu. Z .tego po~o u 
Wyczekiwaliśmy z 11iecierpliwoś~1ą c~w1}1 • w 
której nasze towarzystwo polsloe pow1tac bę
<lz.iemh.· mogli. Dlugi jednak. czas up.fyn~l, ~ 
1-łodak, któ!y do naszego „Wiarusa Polsk1~go 
lQ Wiadomr ((~ podat, wi<locznie wcale si-ę o 
towarzystwo polskie w Homberg nad Ren~m 
lub w łfochhekl.e nic stara. (Wyjec~a~ musial 
~o Polski z pow et 1 choroby w rodzinie .. Red.) 
Zal nam serce ściska, ,iz:<ly P3:_trzymy r~a me~tóll 
rych tutejszych polakow, ktor~Y sami zafozy 
towar~ystwa g:errrianizatorsk1e , pod ~a~~ 
.,Vere1n schlesischer Landsleute „Gemutllc 
hit". 

dzić i w n:ch ducha ojczystego wszczepić, chce
my spn.nvą tą się zająć i tak pracować, by z 
Nowym Rokiem towarzystwo polskie w Hoch
heide powstalo. 

Prosimy zatem szan. Redakcyę, aby 1:as 
\V tern przedsięwzięciu raczyla poprzeć i w 
sprawie zależenia towarzystwa dokJ'adnie po
iniormować a nasz list niniejszy we Wiarusie 
Polskim" umieścić. Zwysokim szacunkiem 

Pr. A. L. Sz. 

MOWA 
posła ks. prałata St_ycbla, 

wygłoszona na ptątkowem posiedz.eniu 
pruskiej izby deputowanych w sprawie za

machu na „Sokoła" berlińskie.go. 
(Wed'lug ste11-0graficznych zapisków .,Dz. 

Berl."). 
(Ciąg dalszy). 

W o<lpowicdzi na interpełacyę ośvilltdczył 
minister oświaty celem uzasadnien.ła rozf}Ol'zą
dzenia swojego, że prowhtcyonalne kolegium 
szkolne ma prawo wkroczenia przec:wk.o nie
właściwemu używaniu budynków szkolnych. 
~ Moścl panowie, wczoraj już stwiedzili pa
nowie interpelenci a mianowic:e p. poseł Cassel 
źe Towarzystwo „Sokół" nie czyniło w owej 
sali' miejskfej nic innego, jak to, co czynią tam 
dzCeci szk<>lne, to iest ~łmnastykowanie. Uży
wanie sali gimnastycznej ze strony „Sokoła" 
dla innych cel6w, nie udało się pclicyi stw~r
dZlić aż do dziś, gdyż w przeciwnym razie by
łaby poczyniła odpowiednie kroki; zatem uży. 
wanie sali ginmastycz:rtej na sposób dzjecJ szkol· 
nych nazywa pan mimster ośWiaty ntewłaści
wem używaniem, przeciw któremu 1.Innsminy 
jest wystąpić. Tak, „gimnastykowanie polskie" 
straciłoby oo r~zu 11~bezpkczn11 ant1'państwo-
wy charakter, gdyby g;nwastycy i;ołscy wYko
nywatr ćwiczenia swoje pospotu z ntemfecki.mi. 

Pan mini.ster powiedział nam wczoraj prze· 
cież: udla czego członkowie „Sokoła" n:e wstę
pują do Towarzystw oiemieckf.ch? M. p., przy
puszczam, że chyba wiadotnem ie.st p. minłstro
wi oświaty, iź według artykułu 30 lf.oostytucyi 
wolno każdemu obywatelowi pruskiemu l~; ;zyć 
się w towarzystwa dfa celów, nie sprzeciwia
jących się kodeksowi karnemu. Gimnastyka 
zaś chyba według zdania każdego rozsądnego 
człowi'eka nie znajduje się w przeciwieństwie 
do kodeksu karnego. Zadziwia mnie tytko, że 
pan minister żądania wstępowania do Towa
rzystw obcojęzycmych, nie ski.erował tak:ie do 
Niemców, żyjących w obcych krajach. Tam nie 
bierze fm nikt za złe, że skupiaią się w wł~ 
Towarzystwa; przeciwnie, Towarzystwa ich i 
ich dzłałalność doznawają naw~t gorącego J}O
parcia ze strony ~eh .kraju rodzimego. 

Lecz rr takim razle niechże nas też p. mi
nister oświaty z naszemi polsklemi Towarzy„ 
stwami pozostawi w spokoju. Wiecie panowie 
dobrze, do czego dziś iuż doszto, że już sam 
dźwięk .ięzyka polskiego draźnł Nemców i nłe ... 
pcko~. Czy mają więc Polacy z językiem swo
im pois1dm wstępować do Towarzystw 11.iemie
ckich na to, 1\bY wywoływać w nich niesnaski 
lub narażać się na grubiaństwa? Dajc'.e więc 
święty pokój naszym polskim Towarzystwem. 

.M.. p., jaką wartość po-siadają :zapatrywania 
rządu pruskiego i argumtmta iet:.o co do polty
czncj postawy Polaków i nicbezp:eczeństwa 
polskiego dla państwa, wynika szczególnie ia
sno z wywodów JJ. posła Cassla. Mówił o~ tu
taj wczoraj, że przed niedługim szeregiem łat 
chodziło o udziełenfe miejskich lokali szkołnych 
dla .nauki języka polskiego. Mastistrat me mó~t 
wówczas :zdobyć się na to, żeby lokale na ów 
cel oddać. Wtedy odebrał cd prowlt1cyonabtc
go kolegium szt.otn.ev.o wskazówkę; żeby prze
cież oddał lokale na naukę języka polskiego, ho 
n:e ma w tem nic nieliezpiecznego, a duectom 
polskim to potrz~boo. A teraz sale gimnasty„ 
cxne na rozkaz tego same!!O kolegium s1.kcłnc
r.o zostały dla połslde~o „Sokoła" zamkmi~te; 
gimnastyka p-0tska wydaje się zaiem teraz, po 
upływje lat kilku, daleko niebertlJ':eczniejszą, jak 
udz.iełeni-e nauki języka p0lskiego przed kilku 
Jaty, które wówczas uważano za nieszkodliwe. 

Cóż teraz sądz:ć o t. zw. „politycznej po
st2.wie" Towarzystw połskkh. a specyałnle w 
tym vrzy1>adku o postawie To~arzystw.a ,,So
lrói'-'" Nie zaprzeczamy byna1mnief i Ja sam 
ut"'· myślę zaprzeczać, że Polacy trzym21ią się 
,~;zystkiemi. tętnami swci 11aroo-0wości •. ź~ sta
rają się utrzymać i ~ielęgno~ać swó1 ięz.yk, 
swoje zwyczaje, swoie. ~taś~wośc~ narodowe 
tem gorliwiej, im więceJ ~eh się z ró!nych stron 
atalfuie. tocz, ni. p., ten wzgląd, ze Pola~ z 
taU:m. sposobem myślenia sk~piaJa. sę w Towan 
rzystwo, nie wystarcza byna1mołeJ, aby wypc?'" 
wadzć ztąd wniosek, że Towarzystwa te ~ 
charakter parodowG„połftycZlł}' albo z.goła anh· 

państwowy. Towarzystwa te maj:f, tak zresztą 
jak wszystk:e i wszędzie, tak i w Polsce, pr7.c
różne cele, a jakiekolwiek niebezp1cczeństwo, 
grożące p~{1stwu, możnaby jedyn!e wywn·osko
liować z ich statutów, z ich jasno określonego 
celu, z ich dziatalnoścG. Lecz my mamy spo
sobność poznać na własnej skórze, ie nic sta
tuty Towarzystwa, nie ich cele, nic ich działal
ność, czy i o Hemożnaby ie uważać za ag,-:tacyj. 
ue lub politycznie niebez1>ieczne dla państwa, 
lecz że już sam di:wlęk i używame w Towarzy
stwie języka pclsk:e~o wystarcza. aby je oste
plować mianem polityczn~o ł dla państwa nle
bezp.ieczoego. 

M. p., mog~ z czystem sumieniem powie
dzieć, że już istnienie Polaków samo uważanem 
iest za akt polityczny i jako zagrażające pań
stwu. 

Zdarzało się przecież, że Towarzystwa 
śpiewu były tak samo jak g:imnastycz.nc uwa
żane za polit:rczn-e; (nawet Tow. św. Wfncente
g:o a Paulo, które2o Jedynem celem iest prze
cież miłosierdzie, uważanem było za polity
czne). Powfedziano po prCl'Stu, że pielęgnowa
nte śpiewu polslde20 nie dąży do nicreco imlc
go, jak do cderwan:a Polaków od państwa 11ru
skiego. 

M. p., jeżeli ta.k JłOstępować się będue na
dal, to w końcu będzie można twierd<lJić, ieźeli 
iaki Połak IH'ZYPadkiem jeść będzie kiełbasę z 
kapustą, że on s:ę przyiz:o.towuje do oderwania 
od państwa pruskiego, gdyż w teu sposób może 
si~ wzmocnić i zwiększyć swą siłę życiową, w 
ten sposób może przetrzymać rozmaite środki 
rządu pruskiesio f doczekał dnla wolności i od
wetu. 

Tak oto przedstawia się ło2'.lka rządu pań
stwa pruskiego. 

(Dokoi1czenie nastapi). 

Z wojny rosyjsko-japońskiej · 
Najważniejszem wydarzeniem na wklowni 

wojny jest wobec spokoju panującego w Man
dżuryi zawsze jeszcze zdobycie „Wzgórza 203 
metrów" pod Portem Artura. Wedlug wiado
mości japońskich panuje to wzgórze zupclnie 
nad portem: wskutek tego <lziala japońskie 
ztamtąd będą mogly zniszczyć resztki rosyj
skiej floty p0rtarturskiej. 

Znawcy zastanawiając się nad znaczeniem 
zdobycia przez Japończyków pod Portem Ar
tura fortu na t. zw. „górze 203 metrów", że ów 
fort zajmuje kąt pomiędzy fortyfikacyami pól
nocncmi a zacho<iniemi, tak, że z niego J apoń
czycy mogą ostrzeliwać jedne i drugie. 
Szczególnie ważnym jest ten fort do atakowania 
t. zw. „Grupy stołowej'', Nafwyższe bowiem 
wzniesienia „stolu' 'wynoszą zaledwo 135 mtr., 
tak, źe Japończycy ogniem z. „góry 203 me
trów" będą mogli w ciągu kilkunastu dni zmu
sić RosyCł!l1 do ustąpienia z ,.Grupy stolowei". 
z tą zaś chwilą Japończycy będą mogli ustawić 
odpowiednio swe dziala i wziąść w ogień od 
tylu calą „Grupę smoczą". 

Ataki na Port Artura na razie przerwano, 
a obiegają nawet pogfoski, że Japończycy po 
Z1liszczeniu floty zamierzają przerwać wogóle 
oblężenie twierdzy. „Daily Telegraph" donosi 
z Czifu: Japończykom powiodlo sę zatoczyć 
kilka dzicil na „Wzgórze 203 metrów". Ogień 
dzial rosyjskich zwrócony jest na tę świeżo 
przez Japończyków zdobytą pozycyę. 

l(upujm}1 , co tyllm możemy, u poJ. 
U:!ch kupców f przemysłowców. 

Ziemie polskie. 
z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Cboink.e. 16-lctni uczei1 kowalski Meifcrt 
na dobrach w Pawłowie ogląda1 nabity rewO'l
wer, przez nieostro:iność pociągnąl za c)rn~iel! 
pactl na.gle strza1 i potożyl go trupem. Sm1erc 
nastąpila natychmiast. 

Malbork. Przy rewizyi, urządzonej w do: 
mu posiedziciela Aszkowski~f.!'O w Czerwo11e1 
Budz.ie znaleziono rewohver 1 pudelko z nabo
jami, zgadzającemi się zu.pelnie z .tul~. która 
zranila posiedziciela Land1~a. Zda1e, się wi~c, 
że policya od razu trafila nil zloczyncę. 

z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
llwwroclaw. Od po~ icdzialny redaktor 

.. Dziennika Kujawskiego" p. dr. Józef Ulat~
ski został skazauy, jak donoszą z Inowroclaw1a 
do' „Pos. Tagebl.", na 3 miesiące więzienia .za 
obrazę. Oskarżony nazwal w artykule, umie
szczonym w „Dzienniku Kujawskim", pewnego 
v;Iaścicicla z powiatu strzelińskiego zdrajcą, po
nieważ on na wesele córki zaprosit .także ~y
.dów i niemców i Jila weselu r0żmaw1ano WJele 
po niemiecku. 

l(ępno. Dwa wiece. W niedzielę odbyly 
s.i<;: w Kępnie dwa "iece, pierwszy o godzin e 
pól do 3, dla dalszej okolicy, drus( o R01.1zinie 5 
d!a miJsta i bliższej okolicy, oba byJy li z e. 

Na obydwóch wiecach przemawiali p. Hu
lewicz o ogó.lnem naszem polożcniu i o naszyc\ł 
krzywdach. zaś posel dr. Nicgolcwski z Pozna
nia także na obydwóch o ustawie osadniczej i 
środkach obrony. 

Prócz tego na pierwszym wiecu przema
wiali gospodarz p. l(lobus z \Vieruszewa, aa 
druRim zaś &'OSpodari p. Latosik; obaj mówili 
przekonywająco z serca. Wiecownicy podzie.
kowałi wszystkim mówcom i rozeszli sic do 
domów zagrzani na duchu i z postanowie11icm 
~orli\vej pracy 11a utrzymaniem s\\'oic!I ognisk 
domowych. 

Janówiec. Grupę lokalna hakatystów za
lożono tu w tych dniach. Czlonkami za rządll 
są administrator fiskalny Klaassen z Wloszano
·wa, lekarz dr. Blocl1, 11auczyciełe Mielkę i 
Oacrths. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Wybory w Koz.:etsko-Głubczyckiem. Par

tya centrowa się już krząta kolo wyoorów. 
Odbyto się w poniedziatek posiedze111ie komite-
tu wyborczego w Glubczycach. Postano.wio-
no jako kandydatów pp. dr. liagern z Rudy. 
dyrektora dóbr hrabiego Bałlcstrema i posiedzi 
ciela Richtarskiego z Ostrowic (Osterw!tz). 
Nie przyszlo jednak do porozumienia; niezgoda 
zapanowa.ca nie maJa, wskutek czeio 12 irrudnia 
rb. ma się odbyć ponowne posiedzenie. Tak 
donoszą gazety centrowe. „Dziennik Slązk:i" 
dodaje do tej wiadomości: P. dr. ttager ani 
po polsku, ani po mora ku nic umie, chociaż 
powiat kozielski liczyl w r. 1900 już przeszlo 
52 OOO polskiej ludności, a tylko 5000 Niemców, 
a w powiecie ~lubczyckim iest prieszlo 3000 
Polaków a przeszlo 8000 Morawian. P. Rich
tarski z OstrO!wic iest gorącym zwote1mikiem 
znanego „bundu" wielkich posied~cieli i jako 
taki bardzo często w gazetach lokalnych i na 
zebraniach od dlugich lat zacięcie i ostro wY· 
stępuje przeciw centrum, jego zapatrywaniom 
ii poslom, np. Klosemu i innym wraz swoim· 
przyjacielem amtowym ttillebrandem z Henry
kowa (Hennersdorf). Bardzo się dziwić nale
ży, że gazety centrowe wymieniają go jako 
kandydata. Widocznie w obozie centrowym u
tworzyl się roziam, który <loprowa<lzil do nie
zgody. Czy teraz nie wychylą glowy konser
watyści, rządowcy, hakatyści, których miano- , 
wicie w Kozielskiem nie brak? Przecież oui 
tylko czekają na takie sposobności. Ciekawe 
się m~ą Wyiworzyć stósunki. 

Katowice. O rozwoju przemyslu hutnicze
go na Slązkl. w ostatnich dziesięciu latach mó
wtt na zebraniu niemieckich hutników asesor 
Witte z Katowic. 

ROtZ\vól ten najlepiej uwi:doczllia się w 
produkcyi żelaza surowego, która w roku 1894 
wynosila 513 tysięcy ton, a w tym roku wynosi 
740 tysięcy ton. :Ekonomiczny stan i znaczenie 
przcmys.lu zależy jednak nietylko od iolści pro
<lukcyi, lecz także od cen. Aż do roku 1900 
trzymaly się ceny jako tako na równi; w roku 
i900 spadly ceny żelaza Od razu ze 176 na 123 
marek; w roku 1901 nastąpila da1sza zniżki;) 
cen. 

Pod wz~lęuem materyalu palnego, potrzeb
nego do pro<iukcyi żelaza, są stosunki dla hut 
ślązkich bar<i.7..o korzystne. Dwóch gatunków 
węgli potrzebują zazwyczaj huty i Jh.::_dwa ma
ją na miejscu. Gorlej stoią huty śla1kk. pod 
względem rudy. Aż <lo roku 1870 zuż. wa.ty hu
ty ślązkie tylko ru<lę miejscową. Potom zaczG
to inż rudę sprO'wadzać, tak że \Y r. I 895 polo
wa zużytej rudy byla obcego pochodzenia; 1,a 
w 8 lat późnie,i w r. 1903, już tylko % og-óluej 
ilości· zużytej rudy pochodzila z ziemi 'ląz.kief. 
Pochodzi to ztąd, że ruda ślązka zawiera trl ko 
30 procent żelaza. podczas gdy sprowadzana 
skądinąd ruda zawiera ~o 60 procent. 

Pod względem dróg zbytu także niezbyt 
korzystne jest polożenie hut śl~zkich. Z za
Rranicy tylko Rumunia i Dania sprowadzają 
żelazo ślązkie; w kraju zaś wielką ko:nkurencyę 
dla $lązl ·a stanowią zachodnie prowincye West
falia i Nadrenia. O po"\\-ięk:szeniu produkcyi t e„ 
laza na Slązku tymczasem niema mowy: da.to
by się to osię-gnąć jedynie za pomocą jeszcze 
większe~o obniżeniacen. Koniec koi1cem, niema 
wi<loków. aby przemysl żelazny n<- ~).azku do
szedl do takie~o rozkwitu, jak n . p. ~ Au~m. 

Wiadomo, · ze 'wiata. 
SEJM PRUSKI 113 rosfedzeu:u ponłedzi.ał

kowcm orzehuzał rządo ł ! ko materyaf wnk>
sek: o opod kowanłe wielk „ ' młynów celem 
ochrony DH 1eisiych I zatat Ił jeszct.o z ca-
łym szere iem r<n:nycb pet ie do 
Wllłosko ~ komlsJl 

Aby Rudaków naszych 2 tej droii sprowa-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



W PARLAMENCIE ~I.EMIECKI.M rozvc
czeła $ę v; poofedzia:ek dyskusya nad etatem. 
Posrowie nie stawm się zbyt Uczuie, nat001fast 
przedstawicieli rządu była niezwykła liczba, 
pomiedzY nimi także kanclerz BueJow. 

Poseł Sp ab n (ceittr.) twierdził, źe do po
lcrycia niedoboru w etacie Rzeszy trzeba za· 
żądać wyższych dokładek od poszcze1itól11ycll 
lJaństw zwi~zkowycb. Zresztą Rada związko
wa powtnna byla poczynić propozycye co do u
:sumęcia niedoborów; przeciwny jest mówca 
epodatkow2niu vłwa i tytonłu. W dalszym cią
:u omawiał Soahn st6sunek Nemiec do Anzlił i 
Ameryki, żądał równouprawmerua katołilió": 

r21 protestantami a więc przedewszy Udem mle
"1enia parairafu 1 ustawy jezuickiej, w końcu 
4om~ał się Spalrn, by Alz~c~·J i Lotaryngii 
przyznano wreszcie przedstawiciela w Radzie 
związkowej. 

Poseł B e be I (soc.) krytykował ostro 
.rząd, kanclerza Biiłowa i iego politykę. Bebel 
twierdzłl. że rząd lekceważy sobie parlament, 
JtowWien byt go zwołać z powodu wydatków 
Ila stłumienie powstania w Afryce. Połityka 
l!olonłalna tylko Niemcom szkodY przynosi. 
Wojsko i marynarlm pochtania}ą za wielkie su
my. Trzeba opodatkować bogac:iy, którzy to 
hzustaunle domagają się powiększenia armłi 
łądowcj i marynarki. Dalej krytykował Bebeł 
taryfę celną, stósuneic Niemiec do Rosyt, P'O· 
trącając pnytem o proces królew.ieckL 

I(anderz B u e I o w odpawiedzłał dość sła
bo Heblowi. Co do powstania w Afryce za:ina
czyl p. Buelow, że murzynom odbierze sie broń, 
<Łniesie ich naczelników i pozostawi znacznłel· 
ti"Zą siłG wojskową na m:lejscu. W końcu bro· 
nił kanclerz wydatków na wojsko. twierdząc. 
t..e .saród, który wydaje 3 miliardy na napoje 
wysk<>kowe, może miliard poświęc:ć na swe 
łrezoieczeństwo. 

NieJ;Jlcy. „Local Anzeiger" twierdzi, że 
ltraktat handlowy z Austro·-Węg-rami przyjdzie 
do skutku. Decyzya zapadnie w najbliższych 
-dniach a w razie korzystnego obroitu traktatu 
wraz ; innymi traktatami hlandlowYmi. zostanie 
Jtrzedlożony parlamentowi niemieckiemu .do za
twjerdxcnia.. lir. Blilow odb:rl w spr~"\v1e tego 
traktatu dłuższą konferencyę z hr. Posa<low
-skim który zapatruje się optymistycznie co do 
moi~ości nawiązania ponownych rokowań han
ełowych z Aastro-Węgrarni. z japooli. Japoński posd za\viadomil se

'Q{retarza stanu, że Japonia otrzymafa zapro
szenie, prez. Roosevelta na dragą konferencyę 
pokojową i jak najrychlei przedloży to zapro
szenie parlamentowi. Z tego wnoszą, że Ja
ponia życzliwie jest usposobioną dla projektu 
'Roosevelta. z Watykanu. P•· zniesieniu Państ•wa Ko
śdelnel!O i wcieleniu :Rzymu do now011tworzo
lłell:O królestwa w.loskiego, powstala kwestya 
-stałego uposażenia Stolicy św., poz?awi-011ei 
~ecnie wlasnych dochodów. Komec.znoscl 
wsznaczenia uposażenia takiego ni_kt me z::i
prze~zaiP, podzjelone b y natychmlas_t z<lanr~ 
co do formy, w jakiej no us~uteczm?ne byc 
m~o. W parlamencie wlosk1m, ~toqr n~d 
sprawą tą obradowal w roku 1871. po1aw1ly s1e 
~'·Ó'wczas najrozmaitsze ,projekty: jedni chcieli 
uposażenie to ujCJ,ć w form~ listy cywilnej, in~i 
·uważać ją jako staly coroczny wydatek pan
stwowy. wobec czeg-o zarówn<;> trwu!osć: jak 
i wysokość jego, zależ.ne mus1alyby by~ .od 
każdorazowei uchwaly parla~entu. Zwyc~ezł'l 
.pr()!jckt rządowy, wcdlug ktorego uposazeme 
.nabr?,fo charakteru nie~mienne1J:o i za~waranto· 
rivane by.l'o ustawami zasadniczemi. ,.. . • 

Upostlżenie to, wynoszą\:e 3,22.J.00~ hrow 
1:ocznie, przebnaczone bylo na utrzymarue o~o
łł~ste Papieża irozlicznych pot;zeb ?tol~cy 
Apostolskiej: na utrzymanie pafacow pap1esk1_ch 
ma pensye gwardyi i urzędnikó~ dworu_ pap1~
"'lóego, a wrnszcie na utrzymanie muzeow, b1-
'bliotek Itp. Upo:sażenie to wolne bylo od_ w~zel
kich oplat i po<latków i nie mo~fo byc nigdy 
?Jmniejszone, na'Viret wówczas, idyb~ rząd _wlo
ski wziąl na siebie koszta utrzyrnarnta, zarowno 
i»ib!ioteki, jalt' i muzeów. . 

Ustawa zatwierdzająca to uposażeme, o
e;Iosz-ona zo'sta!a przez króla Wik\ora. E:nanu
ela n dnła 13 maja 1871 roku. w zyc1e 1ednak 

S1f:RiSZNY DZIADUNm. 
Powieść Maryi Rodziewiczó-wnej. 

(C1ą~ clalszy.) 

Więc eonu~ częściej P . .i twarz T>1eso~et!O 
dtfopca występowały cienie, coraz mniej się 
śmiał cor~z rzadziej żartowat z par.Ją Dulską 
i swa~out z Bronią. Z Żabb~ inż się •i~dy Ale 
draźruł. 

Życie upomlna!o slę o swe prawa ~d nie
frasobHwą, śm1ałą, a serdecxa<; duszi sieroty; 
ro.;:taczato wo.i.wro n! ... ~o v-0nure mgły, rzucalo 
11a s~~ne b2rki coraz to ,nowe ciężary. 

tiie stało mu cz~su na swawol~ i wytchnie
nie musai1 praco1 a.ć na dwoie teraz; a gdy, 
po~·~mo trn.du, odzywała się ochota do żartu i 
tawędy, to ia z.ab'ij~ł kas~cl Ża~by, krótki~ suM 
cky złowieszczy. Chtop1ec zwieszał głowe. 

'Bron~ był'a mu iedy:ną otu.cha i llOCi~chą 
w życiu przy~·iązywał si·~ doniei z dnia na 
dzień co~az silniej, pozn2t, jalL drol!ą mu była 
po tym strasznym · iepoJrn111, gdy ją 1n6~ł uh'u
cić; odt~d s~rZCI!·! j~, j:>'.k o!.'.~ i •fe Of}HSZCZai 

n:tf.ł~·. 
Rzadkie wolu dn•.riłe i świ('ta spQdzał .,„ 

t!.emn z •i~. wnytui~c e k.-0.leiaaki i strapieu!~ 
klasowe, prze<>·tąd~ja.c rysmlłt.i. po iJ::<1j:4C łep:c 
fi!Ittrki. . 

Kottłl:iy śaieli się z aiet:o, ~ht~ ~cłernl! 
ciotka ruszAltn ramfonmi tyilm, 4ziecke dzięko
w-..t-o ,leszcwt~. cieszy!e si~ z ewyck c)lwił l!a 
tYd~lŃ 1rzedte• i t~ i:• .z24ewahaiało. 

Pewaei;o 9wi~.? wyckeb~c z htstyt 1tu, Ża~
łfl ; ro.zal~ł sJ~ t fii ~•Qiiiaem. Tłum tofegó'VI' 
tąl rez.lziełłł i Ut · sa~ ruszył Im 4on10•· . 

,i Przy~t:~ł s~•t~. i 'r~w~~M błł tek- , 
icrł . .t1~. •ł-'c:tie t ehlec;tł wra~ lłÓ.Źlo, w~c 
·za~fr•lf] 1\1 s~tu~ ~'"•C\tyu~ •• •r••łę. 

.tlotąa nie weszla. Pius X 11ie przJ·iąl uposa2e
nia i dopiero po śmierci jc~o. spadkobiercy 
hrabiowie MastOli-Perretti wytoczyli rz<:i,dowi 
proces o wyp!acenie wszystkich zale~lych rat. 
Proces skollczyl się wyg-raną rządu, ponieważ 
uposażenie nie by:O oS-Obistym wylą,czcnie do
chodem papież~ lecz przeznaczoae bylo ~ló
wnie na wydatki kościelne. 

Leo.n XIII. posze<U za przyktadem poprze
dnika swego i przyjęcia uposażenia odmówil. 

W ostatnich dniach sprawa ta nabrala cha
rakteru aktualnego. Oto jeden z dzienników 
wloskich <loniósl, że obecny papież Pius X jest 
w spra\vie uposażenia tego odmiennego od po
przedników zdania i że zamierza zażądać od 
rządu wloskiego wyplaty zaleglych rat wraz z 
procentami. Po;;loskę tG znikąd zresztą nie 
potwierdzaną. omawiać zacz.ęfa prasa wl'oska: 
oświadczono przytem, iż papież nie może so
bie rościć pretcnsyi <lo wyplacenia mu owych 
sum, w myśl bowiem praw wloskich, wypisanie 
renty upada, jeżeli dana suma po uplywie 30 
lat od chwili wyznaczania jej nic zostala pod
jętą. 

I byloby tak rzeczywiście, gdyby nie istnia 
ly specyalne rozporządzenia, dotyczące aficyal
nego uposaicnia papieskiego. Jezuita Bra.ndi 
w artykule zamieszczonym w· „Civilta Catto
lica", udowodnil, na podstawie szeregu doku
mentów, że papież <lziś jeszcze ma >11ajzupel-
11iejsze prawo do uposażenia tego, a to na mocy 
praw wyjątkowych, na jakich ono jest oparte. 
A suma ta, od roku 1871 wzrosla wraz z pro
centami do pokaźnej cyfry 115,132,000 Hrów, 
co reprezento\vatoby 8,707,500 lirów rocL.nego 
dochodu. 

Jakie stanowisko wobec sprawy tej zaj
mie stołica Apostolska, trudno przesą<lzać. Za
znaczyć tu tylko naleiy, że \vyrzeczenie się 
uposażenia tego przez jednego lub dwóch pa
pieży, nie może być obo\vięzującem dla trze
ciego, tern bardziej, iż uposairnie to nie stanowi 
osobistej \\.rtasności papieży, lecz przywiązane 
jest do Sto.Ucy Apostolskiej. 

Z różnvch si ron. 
Altiwcssen. W nocy z niedzieli 11a ponie

dzialek, utopil'a slę w rzece Emscher dziew
czyna 19 lat Ecząca, 11~zwiskiem J:lders. CQ 
ją s.powo<lowato ·do samobójstwa, nie wiadoma. 

. J. L 
Gelsenkirchen. Na zakladach fabrycznych 

„Schalker Grubcn- und ttUttenverein" dosta~ się 
szesnastoletni Bernard Rybacki pod kala wa
~onu i stracil obie nowL ~- W tejże samej fa
bryce został okaleczany robotnik Franciszek 
Filipiak. 

Gełsenkfrchen. W roku 1903 w kopalniach 
obwodu górniczego Gelsenkirchen, do którego 
należą kopalnie: „I(onh;sgrube", ,.Hibernia" i 
„Wilhelmine Victoria'', razem 16 373 osób. Naj
więcej górników zatrudniala kopałnia „Pluto", 
bo 2129, a najmniej „Wilhelmine Victoria", gdyż 
1103. Poddanych niemieckich bylo 15 754, z 
których wiekszą. po.towę, bo 8383 tworzyli Po
lacy. Obcokrajowców bylo razem 619: aus
tryackich podda.nych 477, holendc rczyk(., .• - (::S, 
wfochów 37, rosyjskich poddanych 22 i 15 pod
danych innych państw. Samotnych bylo 5 842, 
żonatych 10 349, wdowców 173, rozwi~zlonycłl 
9. Niżej lat 16 byfo 570; od 16 do 20 lat 2 332; 
od 21 do 30 lat 5 802; od 31 do 40 lat 5 613; o-d 
~l do 50 lat 2 347; od 51 do 60 lat 81Z; od 61 
do 70 lat 100; rnbotników nad 70 lat byfo 3 
górników. W roku 1903 przyjęfo w tymże ob
wodzie pracę 7199 górników, a pracę _vorzucilo 
609i. 

Oberhausen. Chciałem się dziś zwrócić do 
Rodaków na obczyźnie z pewną ważną sprawą. 
Oto wiemy, ie gazeta chcąc się utrzymać, musi 
mie6 ogłoszenia . Nikt jednak więcej nie może 
się eto tego. przyczynić, jak wlaśnie my czytel
nicJ.'. Oto radzę Rodakom, aby '1:dY idą do Ja
kie~o sklactu co kupić, zawsze się pyt:ali kupca, 
dla czego nie ogfasza we „Wiarusie Polskim·'. 
jak kilkunastu Polaków i Polek kupcowi zwró
ci no. to uwagę, to kupiec zdecyduje się ua pole
cenie swego interesu we „Wiarusie PtJlskim". 

Przt~d drzwiami przybytku w:.edzy b~·to ou~ 
sto. Dz~eW\:Zęta iuż sł~ rozt}lerzchty do do1r,u. 
Ra cał'e dwa tygodnie. Była to wlaśnle sobota 
przed św·jęta.mi Bożego Narodz~'lia. Żabba 
wshu1i~ du maj{)mcgo str6ż2, u htóre~o Broni~ 
czek:.ała czasem na przybyere. opiekunólv. 

- Posila już - objaśnił stróż. 
- Sama? 
- Nie wid.z:atcm. Wyszedtem na m.i~sto, 

Oil kiedym wrócił, nie Złl.Stałem }ej. Będzie te
mu pół ~odziny • 

Litwin trochę s:Q zauievokoH, ale wnet po
ruyślaf, że może RuCio ~o wyprzedził i wziqi 
dzcwczynh~ do sklepu farb. Od mies!ąca ma
n:yr~ o m~łow2niu. 

Poszc:H do domu na svóin:o'lty obiad. W 
rr:ies~:J.:.ot11ju cic.tl.rn byfa sama drzemi~c01 ~~id 
poi1czocb~. 

- A adzic to Brouia? - za:;admit 
- Ni"nrn i.esz 'Ze. 
- A oo j ·w i;,;~mnaiyum 1f ema ! 
- Znajdzie się. N~ twój kłopot. Je,rz 

s~o!rnjnic. Coraz trnd;tiei zebrać was na obiad. 
Lit·~vin LJmilkr, ~le co chwila był nies1mkDl

nic~szy. G<.ły skończył, 7;amiast ·,;ypocząć, ciło
dził od ck11a do okna i mruczał. Mi:v.ęto parQ 
r,odzin. 

- Czy to pan 1iiCł'01 im aziś aie J)i'Z~ idzie'i' 
- z.afadnęła ciOtk:a trasobliwie. 

-Z3raz będzJe. Poszedł u lek:cye. 
Żab!Ja z~valil l:lPfi!ę w swojej izdd•ce, afo 

ci:;:t:ić ai.ie m.6gł; n.u;łud1·:wał. 
Naresr.cie rozte1::ly się kroki n sdwciaclt; 

m.~r(l11iJe •rsz.edf, ale 1)aM. 
- G.Gfziil Brootfat? - zaweta.ł Lit"-·:-.. 
-- .ł•kto, ftzie? Nie cll.odził•ś ltO ai41? 
- 01';sze•, a\e •i tJOl'>'iefzia!to, że ty z.a-

lłrałeś. 
-- Ja? Vsz~kż•• ci ••~·ił, „~,e 4.ziś J:i• 

wróc• aż wicctoręJI. Bytut na dru1i• k:oicu 
JM.iasta1 

-N{e re;r,m~i~• w ta1'i• ra;de ! atJecka 
•1' bvto u strefa. r:tl:ym zasze•ł. i tletąe i.ie , 
\niech. ·"r 

• ~· •• ' ł ' 

Takim sposobem n;y czytelnicy nic nie straci
my, a n«sza gazeta zostanie poparta. Gdy zaś 
kupiec oglasza we „Wiarusie Polskim", wte<1y 
przyszedlszy do niego, powinniśmy zawsze mu 
powiedzieł, żeśmy wyczytali jego ogloszenie 
we „Wiarusie Polskim„ i dla te~o przvszliśmy 
•do niego kupić. Dobrze bcdzie, jeżeli zabierze
my „Wiarusa" z ie:_~o or-foszoniem i okażemy 
je kupcowi. W ten sposób przekonamy kupca, 
iż oglaszanie w gazecie polskiej mu siG oplaca. 

Przy kupowaniu powinniśmy trzymać się 
tej zasady! Odzie możemy towar nabyć u Po
laka. to od nie~o kupić i.;o powinniśmy koniecz
nie. Gdzie zaś u Polaka czegoś nabyć nie mo
żemy, \Vtccl.y przcdcwszystkicm w tych skta
dach kupować winniśmy, które 5;~ polecają we 
„Wiarusie Polskim". Zaradny. 

Kiru w Na{}renii. Na dworcu tutejszym a
resztowano czeladnika rzeźnickiego Oskara 
t!udde z Schalke, na ktGrc~o padlo podejrzenie, 
że zamordowal ks. prcb. Thobesa w I-lelderi
bcr~en. 

Oldenburg. W procesie o obrazę honoru, 
jaki wytoczy! minister R.uhstrat redaktorowi 
Schweinertowi, sąd postanowil świadka Maje
ra uwiezić z powodu po<l.ejrzenia umyślnego 
krzywoprzysięstwa. Swiadek Maier zeznal 
by/, że minister jeszcze kiedy byr wyższym 
prokuratorem paiistwa, uprawiał gry hazardo
we. W dalszym przebiegu posiedzenia obaj 
obrońcy zlor.lyli swoje mandaty z po\vodu ogra.~ 
niczcm swobody obr'(l1Y i z powodu osobistej 
obbrazy. Sam oskarżony redaktor Sschwei
nert oświadczyl, że z powodu choroby~ 
spowGdowanej więzieniem śledczem, nic może 
brać udzia:lu w dalszych posiedzeniach sądu i 
rezygnuje z dalszego przesluchania świadków, 
również nie ma żadnego interesu w obrnne. 
która nie zna stosud:ów oldenburskich. 

Przeciw \vyrokowi s]\azującemu Schwei
nerta na rok wiGzienia, zalożyli rewizyę obrof1-
cy. którzy jeszcze tego1 samego dnia otrzymali 
od oskarżonep;o pelnomocnictwo do dalsze~o 
prowadzenia procesu. 

St Johann. Kościól katolicki w G.uichen
bach okradziono w nocy na piątek. Skradzio
no też monstrancyę i kielich z hostyami, które 
wysypauo na podlogę. 

Ncwyjork. ZamieszkaJ'e.i \"'\' jednym z hoteli 
Nowc~o Jorku pannie Tadwick, u<lalo się u 
wielu banków i cale~o szeregu osób prywat
nych wyłudzić miliony dolarów. \Vrele osób 
zruinowanycl1; jE;dL)n z banków z'<'wiesić !lJU
siaJ wyplaty. - Dane prze-z Tau wickówn~ 
gwarancyc c·kazaty ie bez\varto~ciowemi. 
Tad\viczkówna podaw2.b sie za córkę miliarde
ra Carnegia, który temu jednak z~.przeczyl i 
oświ.a.dczyl, ie jej wcale nie zr.a. - Sprawa 
przypomina żywo aierę Iiumbertowej. 

Roznu1Uości. 
Dla biednyd~ żc!r:\erzy. Ksią;~ę Orlow (do 

g:enerata-kwatermistrza): Ekscelencyo, oto 
daję panu czek 11a milion rubli dla nasz;ych bie
dnych żolnierzy na dalekim Wschoctzie. Gene
ral-kwatermistrz (do lrlównego kasyera armii): 
Niechaj Bóg bJ'ov.os.l'.awi .najclostojnlejszeg9 
księcia Orlo\V2 ! Oto oddaję pa.nu pól mili.ona 
rubli, które otrzymafr.m od niego dla naszych 
biednych żc<Inierzy n.a dalekim \vschodz:e. Oló
,wny lrnsyer armii (do drugiego kasyera): Oby 
tylko święta Rosya miała dużo takich wielko
dusznych clobroczyr1ców, jak ekscelenc)·a ksiti
że Orlów ! Zajmij się pan tern, aby te 250,000 
rubli, które ksigżQ zlożyl dla armj, obrócone 
zostaly na przeznuczony cd. Drugi kasyer (do 
intendanta korpusu): Ks,iążę Orfow rąQIZyl naj
łaskawiej ofiarować na armię wysoką sum~ 
100,000 rubli, któr:1 to kwotę oddaję panu do 
użycia jej na rzecz. bied:1ych żol'nierzy pallskic
~o korpusu. - Co? pokwito)wanie?„. Nie, 
-ctz'.ęi;uję, nic potrze;ba. I11ten<l::i.nt korpusu do 
podinten<lenta): Panie putkownilrn, oto 2000 ru
b)i, które ksią;~ę Or:ow przc:'.!12.CZJl dl;.'l żol'nie
rzy. 

Wyją,tek z rozkazu dziennego: Z d:;irów 
nactpfynęly: Pudclko czekolady od. pani l\1u
szin, trzy pary welnianych spodni - ofiaroda-

tlieronim zb!~dł j~tl ściana. 
- Pcw!:'l.~e G05:t:ta sama i fdz[eś Z:ł.b!ą.dzffa ! 

GwaHn, jcs.:cze i•l koni~ z.z.fr2tul~ ! Chotlimy 
szubi:! 

Pl"s:;~!i r. poi 1imo trznsk:ti~ce2:o •HOZH, szu
LrnU wytnv2Jc do póinej nocy. Ciot·ka darmo 
iclt cr.ełrnł'a, nie poj!!mj··c niez!:.::ratn<.lści. 

\Vr6cm wreszcie be;~ tcłm I srr, i bci d1Jc
ck~. Żabb!ł o-powi:.u.fał r1ieszcr.ąbcie ciotce, mc
ro;.;m p~ó! na M<H·1J i płak~t 

N>tzai:ttr~~ catv instytut wi~'1r.at o znnm;ę.:. 
cru żony B;P!Gpiotro\vicu, wiedz~ł:l policy2, 
c!r.rcH;k;uze, ł,olefankr, proiesGro·wie, •wiedziała 
c;;:«. fa:'~ng~ mfodzleży. 

Prz~ iac:olc r!ic ie,m, 1fe spaii, rrle nocowali 
r::nvct w d mu, sr.Hb';li, t:le szczędząc ;'eniG
d2::r~ r:.rośb i sfarii~. !Jaremn:e. 

Darcmn:~ r~ucio zwiedza~ nai-::rn1" :ejsze sto 
teczne 1~ory, daremnie polkye! rozesf.i.Ia SWl)1ch 
a~cutów, o~rcum'e koledzy szreran i(~żcly z 
o~o?.m~. 

Dz:ccko z~!nęto, j~ll :-:iarnko pias.ku m.l. vu
!:.tyn·, bez fl~du, be.z wieści; została rio niem 
~2rstb rnr,;foci, k.Hka z~hawck, f~ure·k z chle
h:i, r.1.·su!1ldnv i straf,:".fl:l pustka dla dy,rócil mto
ayd1. co, ;10 dv:tit:\ zod~:lowych poszukaniad:1, 
~.trHciwszy re·sztę aa<l~iei, Wl'acal ""' zmroł.ti.u, 
n1 ;1cząc, do domu. 

N.·„ tkn~i: jad~a i, 11by uxHrn~ć cieka:wesci 
i 1~t~'5ki•1/t*i ciotld, PlC·szli ~'prnst do ~wej sta!!
cyjki. 

'naiufrz upływa~ t rwh1 w~!&:łCY.i śTl:ąteM 
cz1ycs; zatJ:&li!i l~m!'~ i "'·zi~B się dtt aai ~:. 
1'.:iłden 11łe 1wś~~t o kurs~ck. M~!śl.~H e ciasnej 
~~awcc, co h ie 111ie.sięcy, pocllylonół aad sto~ 
łe~. ld>ll'J.otfJ."..V!'łZYł~ i• •ckocze; •\'ś!ełi • ;ej 
!"rehr·zysty& ~ai1cku, co rozrywał ia suc~e 
formuły, o' ayśi~cyck, serdecz•yck 1tciętacil i 
tl.~ b11~j sosta~i 41zieck.a. 

Ną stele •;,tlały si~ iej Ztizyt.y 1 ksi~żtk 
ldlka; uta się, że we!dzi• co chwtla, pr.zy!n)i : 

.sią ł!e l:)YeroRhna, g"'·arz:tc ht9 '1\'f~aj~c ltl..c:r~ • 

Y.-ca nie z11::i:;y, 1 rubel od ekscclcncyi ks"ę i„ 
Orlowa„. 

Miliarder urzędlłikiem ambasady. P. Kor
neliusz Vanderbilt, znany miliarder amer.Ykai:
ski, ma zostać pierwszym sekretarzem amba. 
su-dy amcryka!iskiei w Berlinie. P. VanderbiH 
jest dyplomowanym inżynierem cywilnym, m1t 
obecnie lat .11 i sta.rio\viska dyplomatyczneg 
dotąd nie zajmowal; ze specyalnem upodoba
niem prncuje nad ulepszeniami w lokomotywaci 
i prowadzi od czasu do czasu pocią!i!, siedząc 11a 
lokomotywie. 

Vanderbilta cesarz podczas jego odwiedzit 
bz:il specyalnie wyróżniać. Doznat on w Gd<1i
slm ze stroEy wla<lzy przyjęcia książęcego. 

--
Ostatnie wiadomości, 

Rzym. „1\\~d. Zrz." donosi, że kardy11ar 
.Merry del V.i.I powiadomił katolickie komitety 
wyoo-rcze włoskie poufllie, iż papież zniesie za. 
kaz udz.iaiu katolików w wyborach do parr~. 
mentu włoskiego. Komite_ty mają zatem sle 
starać o zorjitanizowanie sHnee:o stronnictwa 
katolick!:eiiO. 

P e t e r s b u r g. Przybył tu dotąd na'1~ 
zwyczajny poseł szacha persld~go Riza Khan .. 

M a d r y t. Ustąpił wskutek zaczepek mi~ 
nister spraw wewnętrznych Guerrn; mie~ce 
ie~o ob1ął dotychczasowy mfu1ister rolnictwa 
de Salazar, któr~o zastąp!ł Feceroa. 

H a m b u r 2. Wczoraj, w wtorek, cdpły. 
nąt do Airyki parowiec z posiłkami ZiQionymt 
z 48 oi.icerów i 501 cilfopa. Prócz t~o wiezie 
parowiec 996 kooi. 

L o n d y u. Władze aniielskie wskutek 
nalegań Japonii zatrzym~.ły rm razie w l(andr· 
te 2 okręty niemieckie zamicrzaj~cc z wę~:lem 
angielskim odp!yn~ć do rosyjskiej noty bał
tycJdej. 

P e t e r s b u r ~. Tor kolejowy uszkodzili 
chuncltut1 na linii Cba'!'b!n-·M:1kde1z. Pocl~v; 
zatrzywru:io dotć wcześn:e. Szkodę naprawiają. 

; ~maleadarzli 
Srocla., 7 gro<loia. Am hr •Żf'gr1 hfak. (I„udom7:~!). 
Czwartek, 8 gru<lnia. N.ep. Pocz :N.MP. (6ln

wo 11ir). 
S t o ft c e ; 'W\ sohod:,,i. !Wlahotlmt 

.Jutr~. g. 7 m. 53 t· a. m. 47 
Pojut.Tee. t:· 1 m: 54 g. 3. m. łC 

S ta Jl. pogody; W niedzieli( cdy [<lzień 
pochmu.rno. '\V po11ieclzi11łek tn.kże. 

T e 1· rn o 111 e \; r 'W8kazywał wcznr&j l ~ v; 
połud!:i~ 9 atopni R. wyże.i zer&. 

OPŁATKI! 
· Tmvarzystwom polskim oraz. Szan I 
I(-0<lakom pofecam na gwiazdkę opłatki. 
Oplatki te są mego \vyrnbu a nie fahryc.z~ 
ne ani łakie.rowane, jak to polecają rożn! 
agenci. Za 1 OO sztuk 3 marki. O liczne ~ 
rychfo zamówienia uprasza stary dostawca 

Hipolit Sibłlski ·- " .,-
w Bochum, K:losterstr. 2, przy przystanku 

koJejki Kortlander. 
-----------· 
~0000~00000000 OOCOOGOOOOOOOO ' o § Towarzystwa, g 
O którcl1y chciały na G''łia,zdkę r.woje połrz.e- 8 g by n mnie za\upić, pro~zę 11.łiy r.echciaJy O 
O Z.i.mówić 8Ż do 15 1rndnla, bo czem pl'\\- g 
8 dzeJ 1tltl tirnitJ. g 
o Ioaey Jatn t1nki, o 
g W.ANSE, .Apothełersir. nr.~. g 
~ u 
OQO~-OQOC~OOOOOO ~~0'..:30~l0000 

~~"":!~~~ 

aH:rn us:t.!dzEe lrnfo Żahby i prosić b~czle o cłe
kaw:il, str~.szn:.t histo.rye. 

Po dłnz.iem mllczcll!łu obadw::i rwdnieśli je· 
<lt:6·~ześnie v.rowy, S:lO!rzeH sobk wz~.tem rt 
oczy i otarł! par~ nafrętnycb ~ez. Trncm ]cciY· 
ną rndość w życiu. · 

Te; same.i ti<lc~r Żabb~, v:yczeqiany ostate· 
cznie, dostał vi~rwszer;o knYłotc·!m i uazajatrz 
lężał bez si!, hllldy. zestar~.>:ały Q ente lnta. me· 
rnnim poszedł ~:;m n:.\ kursa i fokcye. 

Cor~z czarniej robiło siG na !wr;.;zo1~de !::ie· 
daka. Ze wszech stron op,..~fa.ło go zyde, owo 
isto1X!e, c~ężkre, str2sz11ę, iak: moc piekielna; z:i· j 
bierałv m1.1 1~fH0;6 m!·o<foSci, wi~rę w s~re w!a· 
.s.nc sUy, po~odę dasz:,-. Bez przerwy, bez cdC: 
ctmienia, spad~i'y nafi troski i bóle, z~rwcdY .1 

c!wrnby; nieszczefo!c 1?w:.d~fo sic i:rn podeptac. 
zdruzg;ot„ć, niszczyć. 

BoryLiał s~ z uol~, ia.k mó:i:t op~<łzat si~ Gd 
mar zrowieszczyd;, co g,o i we ~nie rm:oś!2· 
dowaJy, rtr~cowr'J, za::m~ciat slę, mezon. 

By.~a j2dm11J! trosli:a, której pr~ca nie mogi~ 
zwalczyć, ó!a które! nie bylo U{Jlt, troską tą bYł 
i~·~bb~. Choroba p:ersklwa, di;.,vna, zwalczana 
m!octoiścła, t~Jooa może dfo~c, j;oom!uowata 
11:·reszcje orjl:.młzm, powama fo, jak rob2k walł 
stuletnie sos~y. . 

Od oweiro r.ier~'S7:'1!f!O k:rwiotokn już me 
l\'ró-.c!ł do dawnycu sił, choć po ld!k dni~cłi za· 
cząf mów cl.:001~ M~ Tt:urs;.; pracow~ć wicczc· 
raud. 

· Eyfa to i117. cfarć~r 1Jr~c~. l!tyh' t.e .iu:.l: Jrnr· 
sa bez przvszrogc~; wy~:iąd~t ju7„ .inkbY ll6 

śm!t?rć m1.zswrr. fa ~wy1u RJOrz~dkm~rym 1tum~· 
rem, !inż blit.1".111:. K.to Tiie, JHC-żo n to s~• " 1' 
dział, clłoć Mikz.af f.'O sT.roi,emu, skdmtY r.lld 
itr"r.~. te truJ"~C si~ z c1dodu. fo dy~z~c z ze· 
"'-~,'ątrzr.~eo żarn; oi'e i.e~o łcrótkGWi~ZPice. 0• 
c,zy ~1idz:i:dy •aiej, ciż rt-szta hulz!, ~dy ł~~~c 
1nzse.Fic ~ r&cy, ,łt't:rz:1f hfę4w!e r;rze4 s"""ie 

(Ci~t: •·~Jsey nst~µi.) , 
' ~-:...'!(':, ,, 1 



DOM 
nieszkalnY wi~szy na 4 familie w mieście 

or- Jp0..,1ec11, jest pod bardzD Jrnrzystnemi wa-ar.- .1u 

fJnkami, przy malej wp.facie o·d zaraz do 
brcia. - Przy domu tcm znajduj{! si~ 

8~ nwrgi ogm<l:i, każid.~ chwili d-o naby
ja. _ Zgt.oszema przymmie 

M. C h a r a s z k i e w i c z 
w Poniecu (Punitz in. P.) 

Pokwitowanie! 
Dobrowolne skladki na chorągiew dla To

-.rarzys~va św. Jó.zefa w Dahlhausen zlożyli 
JiastępuJący ~anowi~: 

St. Chm1elewsk1 10 mr., W. Podeszwa 15 
ntr., J. Buchwald 5 mr., J. Szczepaniak 3 mr. 
1. Olejniczak 1 mr., St. Pawelka 1 mr., F. Pa
wlicki 1 mr., Ign. l(ępa 50 fen., fr. Stein· 2 mr., 
!{. Scheer 1 rnr.. K. liilgenstock 1 mr., li. Rut-

2. inann 1 mr., f. Nase I mr., J. Reiz 3 mr., fr. 
le Rołtde l mr., li. J(ipper 50 fen., fr. Domaser 

l'a 50 ien., .M.. 9rzybowski 20 fen., liel. l(och 1 m., j 
J. Karwacki 1 mr., W. Domaser 2 mr., I(. ttelle-

'1· mann 3 mr., J. frydrychowski 3 mr., 1. l(up-1 
czyk 50 fen., Fr. Adamski 50 fen., I. Gandecki 
J mr., W. Kosmala 50 fen., Pr. Prydrychowski 
1 mr., Fr. Bednarek I mr., J. Kcpa 25 fen., J. 
.'11.aichrza:k 1 mr., J. Wieteczka 25 fen., A. Ko
ifewski 50 fen., M. Rutkowski s mr., P. Rut
kowski 1 mr., Wt Tomaszewski 50 fen„ fr. 
Koiic~ 1 mr., W. Dorczyk 1 mr., fr. Greski 50 
ien., Sz. Jankowski 1 mr., Fr. Rynek l mr., A. 
ryklewska 3 mr., T. Jehn 1 mr., J. Walewski 

J mr., T. Os1owski 50 fen., P. No.w2k 70 fen. 
A. Pi~larski I mr., fr. Szczot 2 mr., M.. Ni~ 
kłewski 50 fen., Pr. Orychta 2 mr., St. Jopek 
40 fen., St. Przybylski 50 fen., fr. Tomiak 50 
ien., J. Stama 50 fen., J. frąszczak I mr., P. 
Lakomy 1 mr., W. Mądry 50 fen„ T. Naidkow
ski 50 fen., A. Nowacki 2 mr., Fr. Naglik 1 mr„ 
g,dtala 50 fen., J. Bfaszczyk 4 mr., W. Ansz-

• ciak 1 mr., A. Józefiak I mr., St. Bloch 50 fen., 
- fr. Pietrzak 1 mr., J. Skotarek 50 fen. 1 J. Slcnk 

IO mr., J. Poor 2 mr., W. Gabryś 5 mr., Jan 
nomaser 50 fen., J. Dominik 2 rpr., P. Józefiak 
iff fen., J. Smyk 50 fen., Ign. John 'l mr., Jan 

). \Valnik l nu., A. Olejnik 50 fen., M. Szymański 

PIWO GRODZISKIE 
Uchwaloną na walnem zebraniu 

dywidendę w wy,ookości 5% 
w~·placać będziemy od 15 b. m. za okazaniem 
książeczki udziafowej i to w Banku Parcelacyj
nym w Poznaniu lub też w Grodzisku ~ biurze 
browaru. 

Na 1~yczenie Szanownych Członków odeślę
my także pocztą po potrąceniu portoryum. 

Nowy browar Grodziski 
.E. G. m. b. li. in Graetz i P. 

Baczność Rod;icy w W 2ttenscheić ! 
Polecam szan. RodakQm mój bogato zao

patrzony 
skład towarów kolonialnych i tłuszczu, 

oraz cygary Korfantego, Mexiko, - papierosy 
z znanej fabryki Pawlowskiego z Bydgo
szczy, oraz wielki wybór win polskich i zagra
nicznych. 

Podarki gwiazdkowe tylko najlepiej i iiaita
niei sprzedaje 

J a n P a w ł o w s k .i, 
w Wattenscheid, przy ul. VOdestr. nr. 32. 

IO ftmt. paczkę mięsa wolowego, cielęcego 
lub baraniego za 3,40. Na pieczeń -4,60 
wieprzowa pieczeń, 5,50 mr., za zał. 

f. Gunia, Lipowitz, O st-Pr. 

Polska kapela! 
S1,.anownym Towarzystwom polskim, l(o. 

tom śpiewackim, Gmazdom i Rodakom w West
falii i dalszej okolicy donoszę, iż zniżylem ce
nę za muzykę, tak, iż odtąd wykonywam muzy
kę za taką cenę, iak drudzy kapelmistrzowie 
polscy. Muzyka u mnie zamówio·na. będzie 
jak 112.jlepiej wykonana, a więc z zaufaniem Ro
dacy mogą się do mnie zgłosić. Muzykę wyko
nywam wedlug życzenia przy wszelkich uro
czystościach. O laskawc względy prosi 

uniż.ony 

P I O T R I( U I l(, kapelmistrz 
. w Herne, Neustr. 83. 

Pana Brzezii1sl{icgo z ttamborn 
jego adres. - 50 fen., W. śmigielski 50 fen., r. Kalużny 1 

mi·., M. Szutkowski 50 fen., .T. Kohacki 3 nu., Na zbliżające się święta 
J. Mes 1 mr., Fr. Cymnda 50 fen., M. Samole-

7 wicz 50 fen.„ J. PawHczak: 2 mr., J. Michalak jako odpo\viednie 
'6· ] mr., J. Lis 2 mr., Wl'.. Stępniewicz. 50 fen., Podarki' gt..i·1a~dko•Al8 ! 
n A. Palik 50 fen., J. Tomasze'\vski 1 mr., Wal. W liił W' „ 

f(rawczyi1ski 50 fen., L. Zaręba l mr., J. Bucho-
wski 50 fen., P. Standen 50 f@n .• J. lioryza 50 CYGARA, 
fon., J. Pietrzak l mr., A. Staszewski 5o fen., pi~kne opakowania gwiazdko·we, po każdej ce-
.L Wawrzyniak 3 mr., W. Grabarczyk 1 mr., PAPffi~osv 
J. Droszowski 50 fen., J. Orlowski 50 fen., I. k 
Dopierala 50 fen .. T. Staszak 1 mr., .riesmann 50 rosyjs ie - tureckie - egipskie, 
· J Ol k 50 f St N f I TABAKA DO PALENIA. wn., . ap a en., . orek 10 en., . Ta- DŁUGIE I J(RÓTl(IE w:iArvi. 
la~a 3 mr., J. Talaga 5 ml-., St. Standem 50 „ J-" 

fe)1„ J. Malicha 50 fen., Fr. Kowalewicz 1 mr., INSTRUJ\\E~f~lk~UZYCZ1'"E: 
J. Banaszak 2 m .• A. Schmhdt 2 m._, St. Schmidt 1 b z mr., J.. Stanek 2 mr., A. Orni 1 mr., A. Lako- s ffzypce, trą y, cytry, mandoliny, gitary„ klar-
rny J mr., L. Tala~a z mr., J. Pietrzak SO fen.. nety, harmoniki ustne i do rozciągania, okaryny 
M. Bartylak 1 mr., P. Lizop 1 mr., J. Marcin- i katarynki. 
koi\Vski 50 fen .• St. Stalewski 70 fen., M. Gro- NAJLEPSZE TOWARY SKÓRZANE: n 3 A S 1 k' J J k portmonetki, sakiewki do cygar i papierosó,v, c acz. mr.. . uczy1 s 1 1 mr., , . Jrasinows i torby poctróżne i ręczne. 
J mr., W. Blaszczyk 10 mr., fr. Waśkowiak 5 NOŻE l(IESZONKOW.E. 
mr., W. Szczęsny 1 mr., A. Wojtkowski 5 rnr., 
~- \" Laski w każdej cenie. n. v awrzy!lsłd 3 mr., J. Koł1czak 5 mr., J. cy GAR N I cz I( I 
Siodek 2 mr., J. Woiaczyk 20 fen., J. Kaczór 
::? mr., A. I(aJmucki 50 fen., T. Pawlicki 1 mr., z piany morskiej i ·drzewa. 
W. Cymula 50 fen„ St. Orzechowski 1 mr., J. Albumy do fotografii ii kart pocztowych do PO· 
v stawienia. 
l\azmierski 20 fen., M. Mucha 1 mr., R, Kostrze- Przedmioty z fOi/:U jeleniege itd. 
wa 2 mr., St. Kaczmarek 1 mr.. N. Żągolewski FRITZ MOL THłG w łlerne, 
2 mr., P. Kurzawski 1,50 mr.. T. Szlachetka 2 
mr„ W. S(}bczak 3 rnr. -- Razem 244 m. SO fen. róv. uGc Bahnhofstr. i Heinrichstr. 

Wszystkim ofiarodawcom za ich dobre ser- w R.eckłinghausen-Brnch, stara poczt~ naprze-
\:C skladam w imieniu Towarzystwa św. Józefa ciw ul. Maryańs>kiej. 
i Dahlhausen staropolskie „Bóg zapiać"! Najstarszy interes tego rodzaju w miejscu! 

St. Chmielewski, prz:nvo<ln. Tarue ceny! Rzeteti a usfufa! 
-------· ----- - - ---

Na kredyt 
dla każdego. 

I 
..L 

ndpła 

dla rnężezyzn 111asz~1n ~n n. nt I ~11·1!! ,A 1 i ehlop~ków. ; J u~ ~~ i.an R, 

~ I e~le urządzerl'ia 
i żakiety damskie itd. domowe itd. itd 

')om kredytowy ,,Zom Bergmann" 
Bochum~ a~ududmir. 30. 

~~~Sfil~~::.:.------

N:a lrJgodną 

•łif?rat4. 

ns h i r 
RODACY, t PlJJCIE TYLKO S 'OICH! 

Rodakou. z Watteo_cbeid polecam wsze kie 
TOW ARY SPOŻ 'WCZE 

w dobrych gatunkach przy tan"cb cenach. li 
także tureckie powidła, olej siemie1U1y, jagly, 
dobrą tabakę do zaży an·a, a jllko svecyałno~ 
polecam dobrą paloną kawę i różne itatunki 
win i dobre odleżałe cy2ara. 

Mam także na skladzie ubrory do pracy i 
wełniane koszule, wszystko po jak najtaf1szych 
cena h. 

Rodacy chcący mleć dobry a tani tn ·ar 
na r,wlazdkę, mogą go zakupić tylko u 

Fra o sz a o aka 
w Wattenschcid, ulica liochstr. <f3. 

id! 
RODAKÓW! 

'ajle~ze cygara: Korfanty, Sob:eski, So
kofy, 1cx1ko i Japońsko-ruskie; również pap C· 
ro_y różną tabakę do zażywania, oraz sła · 
lildery 1 1ałewki, okoló 'ki, K ... rpató Id i d. z 
zncwej Ś\\'iatowej firmy 

B. Kasprowtl'za Gniezn 
zakupuj ·ę najtani j i naj{ p j u 

FR. 'RAJEWSKIEGO 
'ntt nsch fd. 

łiurio ;1.:ny interes i generalny zastep jedyn 
polskiej fabryki B. l(a pro icza z Gniezr.a. 

HotC .a· n & Co. 
Właść: dilra3111ff ODS Kle ze 

53. GELSENKIRCHEN. Bahnhofstr. 
- Dom narotny z 5 og.cnan1ł , ·yst~nl·owemt 

'\V niedzielę ro.zpoc.zqła. sią 

rz Atłaż • w1a.z ............ _ 
pn niebywałych dotąd tanich cenach. 

U rania dla mężczyzn 
najnowsze kolory 6 75 

cl gn.nckic ~~·ykonanie 
cena :r.mzona. 

Wartość do 15 mr. m. 
Spodnie dlą mężczy. 

podpadaJąco tanio,. łac.lnc 375 
modne i czarne matc1·ye 

N a.jnowszy krój 

Cena wyja~tkowa. m. 
Sp1_,dnie 70 

do kopalni 
niebieski l szare fen 

Około 300 ubrań 
naj lc1)sŻC matcrye, najlepsze 

dla mężczyzn 975 
wykonanie, najlepsze dodatki 
w wszystkich kolorach także m 
czarny kamgarn i najlepsze ' 
~ot, 7'Upełniy jak według miary. 

Około 300 ubi·\( i1 
dla ehłoi t9:ó~v 

tylko nowotici w wszvstkich kolorach 
i wielkościach, foson:y blu:zek i wy

soko zapi~ nc. 
Scrya: I. ~.''IJ. III. 

di> wyszuk. l.55~2--:45-;-3~65-

·Ubfania dla mężczyzn 
Nowości., także cznrne, kit>szenic pro
ste i skośne trwnlc odrobione ceny 
\Vyjątkowe .„50 wartoM do 

~m. 1950 m 

~d~~~~~~-~~.!!!>«>~~~'!!~~a_~_!szta pod~ó~y 

damskiel~:n;~~ur. 250 
hucikówn m 

r.cnn wyjątkowa 
~--~-- --~~--~~-· 
f';~t 'fr,.-ł Pmtya 

damskich trzewików 
z sp:rząezłi ą 

czerwone lub czarne 
ccrnt uyj ątkow a 

----y.>;rtya-

damskich bucików 
%apinania i ~znnro" :rnin 

w ohw6dką tylko -----Partyn. 

bue~ków dams rieh 
du s~-:;.a urow i :r.a1,iuan: a 

::mfian. eleg. f .Jsony 
ci•nMwy,jątko" a. 

ni. 

75 
m. 

-· Partya n~5 
kamaszy dla męż':zyzn ·lJJ · 

tak:~c do ~111wrowani< 

skór~1. ki1l'lska, cena wvj~ . 
-- ·-·--- Partya ---

11fli dla mężczyzn 
, h(Jrzc.ną zelówką i obca

( \ma wyjątko m 

Pari~·:i 

b · tów do pracy 
z łtwoździami 

Cena w.:,iątkov,;a 

Ptlrt:a. 

trze ·ikfłw gimn. 
dia di~eci 

1. 

Party a 

butów dJa dzieei 
s,,,kólnych z ko1h1kicj ~J·óry. 

Marka: ,,Ei.;en~;ta:rk" 
Cena wyjĄ:tkmva 
Lepsze obuwie 

~ 

dla męż „""yznll ui. 
wl;m~t i dzf e~ł 

mamy w zadziwiająco -tiieH(m 
wy bor.w. 

-hntya 

WQ't,!A!'!,k/.; 1'h t'Jć!Jl,f~ U 
;;~~:V _. . ~ - J. „:.n.__. . w • 

Cena wyjątkowa 

P:irty:i. 

butóv1 safianowych 
dia pa.nieu 

<'O Y.fi pinanin. i sznurowania. 
Cena \vy,jątkom.~ 

,----E;;tya ~ Uli 

butów safiano ych i 
dla mężr~zyzn 

7.GO 0,30 

la panfon 
.:::kor.zanc zelów]·· ;.; obca.sem 

c.zcnnrnc lu 1J czarn~ 

nec1ar trwał' 

Trzewiki do praoy najl·.p za.. 
pod 



ft bozeńsfwo polskie. 
Giiu«feld. 

Naheż~stwo polskie z lcaza.łea .tbedzie 
~ię w 1tiedziele dnia 11 ~rn<.Inia o godz. 11 pr~ed 
poludniem i o godz. ~ po pol. -posobność do 
spowiedzi w ojczystym języku jest „,, sobot~ po 
poi. i w niedzielę rano. 

:.111111111111 111111111111111111111111111111• = t1WIADOMIENIE!!! llJi 
- Od ten.z aż (6 metrów materyi na suknię <lomową) W atteusckełd. 

Sposobność do spowiedzi św. od środy ra-
11a .... ii bm. W CZ\Yartek ($wieto Niep. Pocz.) o 
~otlz. 3612 ?.' poludnie kazanie polskie, po not 
o godz. ~ także nabożeństwo z kazaniem pol
skiem. 

'1-Ctw. ii••· „Sokół" li w Wanne-Zacbód. 
Zwyczajne zebranie odbędzie się w niedzie

le ehiia 11 ~rudnia. o ~odz. 04 •' lokalu p. Gor
de9manna. z powodu za!ożenia oadzialu śpie
wak(rw, jako i zmainy ~odzin ćwiczeń, jest u-
4ziaJ wszystkich zdrowo myślących druhów 
pożądany. Czolem! Wydzla!._ 
To;;;:;;ł~lrn-kat. św. ~arbary w U_nser-frltz 
odbędzie w niedziele d111a 11 j!rudma b. r. o 
gocfa. ~ po poludniu ~ lokalu p. Loe-ye1t swe 
miesięczne posiedzeme. Upr~sza. s1e .s~n. 
cz!onków o liczny udziaL Goście mile widzia
ni. Za!~~ 
~0~1arr.ystwo św. Marcina w Kray. 

= o pifE"R NE, 
·wielki 

„ ~I ·~i) ~~~\j)ftlll ii:IDWW 

·~ 'Zn1•elna w~.-p1°z 
C... \ zupelnej wyprzedaiy z powodu zupel-

ahnhof str. 11r. 50 

Wszystkie meble łóze 
n&praciw ulicy N owej. 

i t. d. i t. d. 

Polecam 
prawdzhvą kaszubską tabakę Kachliński iunt 
l ,60 do 2 mr, 5 funtów dostarczam franko • 

August Donałsk1, 
Laugfuhr-Danzig. - fabryka tll'baki. 

~ 

1~ 
I~ 
!ih~ 

Miesięczne a zarazem walne zcbrame od
bedzic siG dnia 11 irundnia o godz. 4 po. P?l. 
Będzie także obór 11owe11:0 zarządu. Cy;.to,1k~~ 
wie winni koniecznie wszyscy prz~byc, gd1'Z 
prqp~ tego będą także obrady o ~w1a~dc~. . 

„ Ro<iakom sposobność dana do zap1santa się 
na czlonków. Zarząd. 
Konferencya-św. Wincentego a Paulo w _Br.uch~.· 

. ne~o zwinięcia interesu ma każdy dobrą spo
:=:, sobność zaopatrzyć się w najrozmaitsze towary 
;:;;. na gwiazdkę. Sprzedaję tanio: kopelusze dla S-. mężczyzn i <lzieci, futra, pólkoszulki, kalnierze, 
~ mankiety, męzkie dziecięce czapki zimowe, 
~ parasole, krawatki każdego rodzaju, także 
~ wszelkie towary krótkie. 

~ JAN 11An1N 
' Bruch, ul. .l\faryar1ska nr. 10. 

Potsi.a tabakv. '.._~ 
Brr.ciom naszej konferencyr donosi się, !Z 

zebranie odbędzie się w święto Niepokalanie 
Poczęcia Naiś1v. Maryi Pam~y po wie~ki1m I:Ja
bożeństwie o go<iz. ll Vi . Liczny udzral pozą-
da11y. ____ _ _ Zarząd._ 

Towarzystwo ginm. „Sokół'~ w I(~stro~ie. 
Zwyczajne posiedzenie odbędzie się w 

czwartek tj. dnia 8 grudnia o godz. 3 po pol. 
Na porządku dziennym bardzo naglące sprawy. 
Zarazem wzywamy tych druhów, którzr, ~~ 
składkami zalegają, aby się z takowych msc1h. 
O · liczny udzial upraszai ~ydzlat. 
Baczność Rodacy z Merk.lin.de i Boving:hausen. 

Szan. Rodakom z Merklinde i Bilvinghau
scn oznajmuiemy, iż dnia 11 gru~nia. to jest :v 
niedziele. o godz. 3 po po.l. odbędzte się zebrai:1e 
w celu zal'ożenia towarzystwa ~olsko-kato~1c
kiego na sali p. Gillcker w Merkhnde, na ~tore 
się Ro,daków jak najuprzei1Diej zaprasza, azeby 
te sprawę poparli. K0<młtet. 

-- Wiec w Gerthe. 
Wiec „Zjednoczenia" odbędzie się w 

czwartew w święto Matki Boskiej, na sali p. 
Sekulanda o godz. 30. Omawiane będą roz
maite sprawy robocze i organizacyi Zjednocze
nia. Zatem liczny udzial Rodaków w wiecu po

= ~ 
1.:1'" = Interes ten jest także do nabycia lub pod 

korz:rstnemi warunkami do przejęcia. 

~ ~~***$·~~1P~~·~~··~'f;·(J ~<~~~·~~ • •• • • ~* 
~ = \~ 
~ -~ 
' ; . Restaurant „Zur Giesserei'' ~ ' ·- -. M.:: :S Q W GELSENKIRCHEN-HUELLEN =- _..._ 
~ c :: (telefonu nr. 1345). 'i;:,;> t 1 i 0Na ołdbyć się mtaią,cy wbśrode łdnlat 7 b. m. ~ : 

4~ 1 ~ ms rumen a ny ezp a nr ~ • 
<IF f 'fż koncert .I:. • 
• :; ~ z powodu otwarcia odnowionego lokalu za- ~ • 4* &: ..:i praszam niniejszem wszystkich przyjaciefi i ży„ ...,_, @o 
.A.. 11\ ca człiwycb. ~ ~"' 

lk." .-:e ~·~~ •• Ziednoczeaie zawodowe po s '~--"-- ł „ ... Innych zaproszeń nie wys:rlam. A~. 
---·---- Dom murowany - : N n T 
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~~ ,~ „ a1 epsze pi.wa. Czyste wina. Dobra ku.chnia. ~'i :·· 

żądany. 

z takimŻd chlewem i ...,,,. _. Z szacunkiem W 
stodołą (resztę z par- • BERNARD NACHBA~SCH\JLTE. = ' 

1 
celacyi) 'V\'rU z 4 mor- .A. A ~ 

• ~am~ oe;rodów w Lu~- 1fll"' v -:ą~ 

ł ko wie poc1 j erki\, gclzie ... ~ • 
bę<l.zie kopalni.a węgla, ~""- !!'h.. 
sprzedam za 4200 mr., V ~~ 

Tim manna 
maszyny 

przy zaliczce 2000 mr. ~ · A. 
1•. Łopiński. ~ " · · Y 
Kosten (Posen) 1 --·-*~ł>ffff*C.-*ff•*~* 
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BOCHUMSKI' INTERES WYSYŁI(OWY 
.MARGARYNY. 

Bochumer Margarine-Veriand~ 
Ha us. 

Józef Sto1nn1el, 
BOCHUll, :Koftenpfad -i. 

Oszczędne gospodynie! 
Chcecie przy dzisiejszych wysokich ce

nach za maslo odpowiednią margarynę nabyć~ 
spróbujcie proszę moją najlepszą 
ŚMIETANl(OW Ą MAR.GAR.YNĘ STOLO W A 

a będziecie na pewno stale u mnie zamawiać. 
Tylko co najlepsze polecam! 

Wysylam paczkę pocztowa okolo 
9 PUNTÓW 

NAJLEPSZEJ MARGARYNY za 6 mr. 
franko i zobowięzuję się, w razie gdyby się 
J)()dobać nie miało, wziąć z powrotem, płacąc 
sam koszta przesyłki, Dlatego bez rezyka . 

Oszczędzicie przeto pieniędzy, ieże\i wprost 
sprowadzicie, gdyż za mało p.fenięd-zy odbierze
cie nailepszy towar. 

Proszę zamówić na próbę przez kartę po
cztową, a na pewno każdego zadowolę. 

Z wysokim szacunkiem 
JÓZEF STOMMEL. 

do szycia 
s11o najlepsza do szy• 
cia kaidego rodzaju 
także m odnegl) ~rty
styczneg o wys~·a
nia. Tanie ceny. 

Baczność :Rodacy "flV Bru.chu i okclicv ! 
......._ Uałkow·ita wyprzedaż -I 

Nauka bezpłatna 

H. Timmann, 
B~e.bum. 

przy placu Wilbel-

l mt;J~·skim 19. 
· Założony 1862. 

obuwia z powodu przebudowy mego składu. Zatem każdy może tan.ie i dobre obuwie na zim~ zakupić. Wszystko będzie sprzedawane po cenach., 
zakupna i niżej, co uczyni lU 20 procent taniej. Z szacunkiem 

Lodwllt l.oblaczyk, mistrz szewski, 
Beeklinghansen·Bi·ueh ulica Maryańska 

w blizkości kościoła. katolickiego - naprzeciw · składu obrazów p.Szymańskiego. 
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todzienntl pism(i lado-w(} dla Polakó · n.a obczyźr. t ·, 

WJChodzl c~.b:l1HJB~ilł !J wYJrit!t.i~frl ~Iii ~ .r.o VJ'H\~E:cznych. 
~rndvfat1 kwartalna u~ poczc11>: i ~ L!towyca \Yynosi 
l lll·r. 50 fen., & z odnoszeniem do domu l mr. 92 irn. · 
W!1.rns Polski" zapisany Jest iV cenniku i~oczt~N .P il 

" pod znakiem „t. poln!!tch" nr. 128. 

eo' · lad . ·raz sp a o 

I ę1 

nar o 

:a m er ty pl cl 1ię za n ru paty o 
O'!loszenia zamieszczon przed h15eratami 40 fen. ' 
C2"Sto oglasza, otrzym& rabat. - Lis~ do •• Wi!'t~ 
Polskiego„ nalety fr~nkowa(: i oodać w nich dok „ 1 

ny i!dres pi!zacesto. Reko1>is6 · 

-~ Redakcya., Drukarnia. i Ksicw 0 rnin .znu..1c1u,ic :.,ię w Bochum. przy ulicy - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ~ 
=--- ---

RoW:!ce i•ołscyt Uczcie dzieci swe 

6~wlć, ~zytać i pisać po polsku I N;e Jest 
Pcł;.1tiem, kto p:otomstwu swemu iuiem„ 
fl)'Ć się pozwoli! 

Strejk górników w Langendreer 
koipa:!ni Bmchstrassc dotąd nie zak{}1i-

11z.ony. P<Y\viadem strejku byloi rozporządzc 
1ic zarządu kopalni, wcdl1ug :którego kaiż<lą 
zydite z wyjazdem iprzcd1u.żiono o 0-t:4 

todZiny. Górnicy .odbyli zebranie \\'' l(}
icalu Spmedta i wysla1li 3 z.astępeów ce
iem ukfadÓ\\ z dyrektorem kopałni, które 
icdnaikmvciż nie przyniosty pożądlairne1go 

sku1~rn. 
Przc!dstawiciele górników, udali się z 

reg-0 JXYV1 oidu dio Miilheim'u, by s.pra1wę 
prz.e<ls.tawić p. Stinines.owi, 1nie 1zasta1i go 
jedl1aikiowoż w d-0mu. · 

P-01icy.a strzeże k1opailir1~; dotąd pa1no
wał wszędlzie spokój. 

Roosevelt o kwestyi narodowościowej. 

1W mędziu do seJ1atu i reprezentamtó\v~ 
:ta\11ÓW Ziednocz.onych da~ prezydent I--(oo
sevdt pogląd'. na ()gólne pntożooie we'\\ 1nę

rrme i ze-vv111ętrzne Ameryki!. 
Przechodlząc do stósunkórw narod'ów 

po.między sobą powia'da orędzie, xe gtów
nym celem ludu: amerykafrskie'go, jako i 
wszystkich światłych narodów jest zbliże
nie dnia, w którym zapanuje na.i Ś\\'iecie 
pokói oparty na sprawiedliwości. Różne 
rodlzatie p-0:kc<ju są w tym s:atmym1 stutpniu 
niepożąd!a:ne i· ni'szczące, co wojna1 jaka 
bądź. Celem nar-0du i ·cailej lu<l'zikości wi
nietn być p-0kój oparty na spr:awiedl'iwości, 
pakój, który p-0wsta1je, jeże.li każdy nairM 
jest upe\\~niony nietylko c·o d1o wJasny;ch 
praw, lecz także ·roz.pot,naje i \v„y'kc1nu~e 

obowi·ą;zek '\Vobec irnnych. 
Obowiązkiem fest pamiętać, że naród 

żaden nie ma prawa innemu słabemu lub 
silnemu narodowi czynić krzywdę, tak i.ak 
nie Posiada pr(l1wa teg'O cz.tm\ 1iek pojed1yf1-
czy WDbec sweg·O' wspót,OibY\\aitela. 

Te stmrn ludzkie i wnlivsJe pojmu:j4 
dobrze \\·.orni obywatele Stanów Ziedno
cz10!!1ych i stąd! wyprzedzili pod każcfyni. 
WZ1g:lędiem i in.a każ.de1n p-0·lu i1rnne narn1cty. 

Czy trafią one do przekonania taJkze 
niektórnn narndlnm eur0opedskim, o tern 
"ątpić należy. Slmva I~ooseveha obli
czone ·były na serca i rozumy Judzkie, a 
nie nadludzkie, jakie przecież posiąść pra
gną syrnoi\vie Gemrnnii. 

Historya świata od kongresu wiedeńskiego. 
Pod1 tytulem .,Caimbridge Modern fii

story" wyjść mai w Anglii1 zbiorowe d:ziel'o, 
dotyczące historyi świata odi kongresu 
\\ iedeńskiego. Jeden z red:aktcrów tego 
Wyd'awinict\va czlD11ek Akademii !ionid-y11-
skiej Stalt~y Le.at hes z.wróciJ się do pirof. 
Szyrnon.ai Aske:na!Zego z prośbą o ·opraico
Wa:nie dziej.ów polskich z tego okres11 ob
Mośd okofo 8 a.rkut5ZY' dmku. P. LeaJthes 
PO~ w liście, 'ż·e los Polski budzi w 
Anglii szczególniejsze zajęde, że redakcya 
Pratgnie a·by dii~i'l ten jej wydla!wnicnva byl 
iaklna1.ile

1

piej opraicmviany i 11 tego pov.'t.Xiu 
WJlaiśntie zwraca s.ię <lo prof. Askenazego.i 
którego badania znane są w Anglii. tto
noraryum w tern '\\"}'dm,·ITTictw,ie wyrnos~ 20 
lrol"Qlrr o<l stfOlnicy t. j. 320 k. Z:a' arkusz 
{fl'IUku. ' 

Pocieszający objaw. 
W kasie OlSzazędrrośó Banku Przemy

Sfidwców w Poznaniu wpiacono w Iistopa
~ie ·rb. 885336 05 mr., ai wypłacono 
643827 97 mr., w r. z.. w. Iist.p.ad2ie wpła
cono 913057 47 mr., a w:y{J':ta.cano 925279 33 

mr .. od. 1 stycztr1. rb. \\'plac-0n0i 10563997 24 
nu., a \\ yplaconio 8 570 204,24 mr. St:rn 
obecny nw 1 gmdnia jest: 9 958 121 ,98 mr. 
\ , r. z. bjrlo marek 7 846 870,21. 

Pomyślny rDZ\\ ói naszych poi kich 
spół ek, to obj3.\\ bard? o p oc': :: ~.'Z3. j ący. 

Telegramya 
Berlin. Komisya budżetowa sejmu 

przyię.ła projekt rządowy tyczący się za
kupna „Hibern ii". 

B ei r I i n. HNordd. Ałlg. Ztg." donosi, 
że układ tyczący się utworzenia połączemia 
kolei pruskich z rosyjskiemi pod Skałmie
rxycami i pod Herbami już podpisany zo
stał przez pełnomocników Rosyi i Nie
miec. 

O I d en b u r g. Minister Rułtstrat za
mierza usU}pić. 

Rz y m. Papież Pius X. przeziębił się 
le1kko. 

N owy-Jork. W Wenezueli wybu
chło znowu powstanie. Rozruchy ro.zpo
czął j ,2n2rał Mantiłla na czele 50{) ludzi. 

B e r J i n. W parlamencie toczą się w 
w dalszym ciągu rozprawy nad etatem. 

P e1 ter s bur g. Według „Magd. Z." 
pozwolił minister książę Mirski na wyda" 
wanie 12 gazet liberalnych w większych 
miastach Rosyi. 

Ber I i n. ,.L. A." donosi z Peters
burga: Rząd rm;yiski zalmi)łł od rządu ar
gentyńskiego i cbHijskiego statki 'C!e.nnc 
za 60 milionów rubli. 

B o c h u m. Na posiedzeniu zarządu 
knapszaitu odrzucili przedstawiciele robot
ników proiekt wydatków knapszaitu na 
rok 1905. 

Polacy na obczyźnie. 
OJ 

Przeciw robotnikom polskim z innych za
borów. 

Z kól ha11dlo\vych .w Bielefeldzie wy
słano do, odnośnej władzy podanie w sp.ra
wie zatrudnienia zagranicznych robotników 
polskich w !Zaldadach przemys!'{)lwych. 
WnioiskOOa:wcy -0trzyma1li <Jtil władzy od
poiwiedlź. że '\\ edle r-0z1porząd1rnnia mini
sterstw a sprarw. we\\ ~nętrzmych za1:ruoolia1-
nie płQlskich robotnikÓ\\ obcokrajmvców w 
zaktadoch przemysfmvych jest bez: wyuąt
ku zabironione. 

Wtadza1 bmviem nie \Yid'zi p·otrzełYy 
zniesienia: lub też ()grankzen.i-ai i&tniejąc-ych 
przepisów, w ob-ee corruz bard:zfoj, zwta
szcza \V ostatnich czasaich, wystę.pujących 
p0Isko-naro<lowyd1 dążności,, przeciw!rlie 
musi dziaJa.ć w, tym celu, ahy sta,femu o
siedJa:niu się p-olskich rob-Otnik6v,,1 we west
falskich i nadrei1skkh. ob\vod'ach przemy
sfowych tamę polmyć. Zalięcie za.ś z.agra
ni1:znycl1 polskich robotnikmv• w rólnictwie 
j'est dozwolone ze względlu! na brak n'ie
mieokiego robotnika tytko nar czais oigrani
cwny każde'gu roku ka:lem<llairzmvego.. 

ttaJrntystoo1 przypad'lw t~ od'pU\\iedź 
baJrdlzo <l!o smaku. 

Diissełdorf. Dnia 27 lis.topadla urządzi
liśmy tu· \vfoczQ·rek kU; ucziczeniu pamięci 
kró1w poet&w Polskich Ad'aroai Mickiewi
cza, którego obraz piękriie prz,ystrojl();no w 
zi1eleń. Przewod:Iticzą,cy wyjaśniwszy p0 

krótce ceł zebrania u<lizielit •gloou p. Aug. 
flisikoV.'skiemu' do wykladlu o życiu Ada
ma! Middewicm. Po śpiewie W'Spóhlym, 
\\'-ystą:pil ze śpiewem p. Kierczyński iz: ro
dlziną. Potem byl odczyt p. Boro/Wickiego 
o wieszczu· Adamie. Po dekla!ID3.cyi p. 
WaJ. Chl\viarkowskiego wystąpił p. Kier
ceyńsld z rodziną re śpiewem. P. Sieracki 
mi~~ następniie c<lczyt o mlodośd Mickie-

\\ kza. \V koi1cn \\ ysh\piili 7.c. śpie :\em 
0Jin-0śni c z d klamacyc.\ pp. l(ierczy{1ski, 
Chwiailko 1wski, Glębo \ 'Ski. f~ozakow:cw
W:l. Do śp ie.\\ u plrzygrn\ al skrzype1l' p. 
Wal. Tysi. 

Rl()l<i:akorn, którzy siG zaJGli urz..1dz -
niem wicozorku. nal eży sic szczere. uznrn
ai i'c. Jedz.n z obećnych. 

Z wojny rosyjsko-japońsk ' ej. 
P<J<l ct·atą 6 grudnia donosi Reuter z 

głó\rnej k\' atcry jcncraJa Oku w Mniti
dżu.ryi: \ ' sz:·vstk.o \\·sJrnzudc na to, że Ja
poi1czycy p1rzczamudą \.\ obecnych stano
,v,iskach. Mrozy nic \\ p1!ytwtaią ujemnie 
na st<l!n zdrowia· \\'oi'sk 1j.apońskkh . 

. . Brożew1a, Wged'." c1oniQ1si, że jenerał 
Oku zaclmraw~ migle. Ta sama, ga'Zeta 
dlonosi· z Mnkdcnu, że chunchu21i ukry\rnją 
siG pod Tid:1ngi2111 oczek.ując soosow~1cj 
p.ory. by zniszczyć tor kolejowy i p-0wy
sadlz.ał mosty w powiatrne. 

Ro~yanie wykonah pod' Pmtern Artura 
" ., 1mcy atak na1 „\Vzgórze 203 metrów", 
lecz wstali odparci z ciężkiemi straita1mi. 
Rosy:a11ie stracili przrtern pono 3000 chło
pa. 

Z Tokio cl<mie:si Reuter: Ze spostrze
żenria poczynionego po'd Portem Artura 
w1~nika, że Rosya:nom brnk żolnierza1. Pra
ce oblężnicze p.od f.ortcm Sunsunszan i przy 
tortaich ws.chod: kh ppstGpni:ą zybk . -
Pa!rn111e przek'o~1anie, że Jtl!por'1czycy \\'y1ko
mtict atcvk ogólny, który zapm\'ia<la' sic 
pomyśl:nie. 

Zaprzeczenie ministra 
a rzeozywistość. 

l(siQ<lz prałat Stychcl \vspomniał w 
mmv ie, '' y.gloswnet.i w piątek w Izbie de
putowao.1ych o zakazie mówieo:iia1 w d'omu 
po polsku wystosowanym di() nauczycieli 
Pol.akÓ\\i. Minister Studt zap'rzeczyf temu, 
iżby taki zakaz wydano. „Posener Neuc
stc Nachrichten" zaś cytują dbslownie taki 
zakaz rejencyi gdańskiej, wydziału dla 
spraw kościelnych d szkólnych, ·datowany 
5 J)aździ,ernika 1898. To rozporządzenie 
bmni, jak niżej : 

„Z urzędO'\vego referntu1 do\\ ieM;ieliś
my się o następującym zatlZiwiauącym fail<
cie, o<llnośnie do stan10wiska: nauczycieli w 
naszym ob\n><l1Zie w1 obec niemieckości; 

Nierzadko się zdarz.a, że ·cz.fonkowie 
rodziny nauczyciela, mianowicie żona w 
d:omru i w oboowaniu· z, ludźrni pies.ługuje 
się językiem pol'Skim, że :nauczycici nie 
sprzeciwia się temu ene.rgiC'znie, lecz ze
zwal:ai na to, aby jego dzieci po p-0lsku 
przygot<J'\vywa.ty się do Sakramentów św.; 
naireszde, że o:n przyi wyborach, kiedy je
dynie PoJacy walczą przechY' Niemrom, 
sądzi, iż d1ostatecz:nie zastrzegł swoje sta
nowisko, 'Skoro nie gtQsuie na P-0laka, lecz 
wstrzymuje się od glosowania. 

Takie zaipatrywantie nie zgadza się z 
okólnikiem iv dnia 12 kwietlnia r. 1898, o 
którym 'll'\Viadomiono naucz.ycieJi. Wedlug 
tego okólnika \V obwodach mies.zalfl~ch pod 
wizględ'e:m jęz.yka ludności i z przeciwień
stwami narodowościowemi jest to osobli
wym ooowiązldem nauczyciela, wspierać 
dążności, skiewwa.ne ku utrz.ymallliUJ i 
wzmocnieniu niemieckiiegO' poczucia. nairo
dio\veg'O' przez cale urzędo\ve, PQ.zau.rz.ędo
we a: na'\\"et towarzyskie za-chowanie się 
w ten sposób, alby przyczyniać się eiler
giczni·e do spełnienia tych zadań i do pod
niesiffiliG niemieclciej oświaty i· nłe:mieckie
go u-sPosobienia wśród ludności; nau:ctzy
cieł ma tu być wzorem. 

Przy nale-.Lytcm ()o:c11 i0nh1 ty h \\ yż
szy"'h obowiązków n'ic mo~i..na t go U\\ aż;ać 
za rzcciz dozwolo111ą, aby \\ <lrnnu mrn ZY

cicl<'ll j~zyk polski byl pielG&llO\\allY; ra
cz.eij rnmczyciel winien ene;rgicznie 
starać się o to, aby i u czł-011.ków j g() ro
dziny język nócmiccki Jako uży\\ any \\ ro -
7. mO\\.~ie Z11pcfnc zy kat zina 'Z nic. 

l~ównicż winic!1 nauczyci:cl 11·\\ mać 
za przyslugujące jego dzi ciom pra".\ ~i, 

aby c1ne po inemiccku siG przysp.os.a:b:aly 
do Sakrament6w św., tego f>O\\ inicn ()ill :i..ą
dać energicznie. Skoroby ksiądz mictj co
\"Y temu się opierał, winien zwrócić ię 
z zażaleniem <lo biiskup.a a gdyby :\"brew 
oczekiwaniu otrzym~t ocLpp0 Yiedź o dmo
\\ ną, zlożyć s1na'\v'!~ w ręce nasze. 

Przy \ szellkkh wa1kad1 wyoorczyd1 
\\~ których Polaicy walczą naprzeciw Niem
com, nie wystarcza• by111ajmniej, aby nau
czy1Ciel1 obojętnie się usuwał ~1a bok, Ie..:z 
jest z;obo\\ i:ązany i przy tej sposobności 

zaznacz.yć ctwa.rci~ i niedwuzna·c/inic -swo 
je niemieckie usposobienie. 

Prosimy Pana1
, abyś na po<lstal\\' ic 110-

\\ yższych komentarz.y PoU·czyi nauczycieli 
w swoim ob\vo·dzie 01 znaczen'iu okólnika 
mini'stersh\11a stanui ,z dni,a 12 kwictnta! b. r. 
i uczynit im ten okóbnik zupelnie zrozumia
łym; nie ziatadaj Pani i tego, ie nnc bęci2ie
my zn10~ili w urzęd'Zic n.auczydcla, któ
ryby nie byl doibrze po niemiecku usposo
bil()l11Y i nie postępował \Vedtug t0go." 

· po.Op. Moch rs. 
T-0 rozporządzenie wysrano d'o po'\vtia

to:wych inspektorów szkólny.ch. 
,,Pos. Newcstc Naichrichtcn" ogtaszają 

daleij poniższe •rmporz4dzenie: 
,,P'O\viatowa inspekcya szkólna JNr. .. 

2990 Schoneck, 10 paiJdziernika 1898. Pan 
otrzymujesz odpis rozporządzenia.i z tą: u
walgą: oczekuje się od Pana, abyś po.u 
każdym względem stosowal się do. wska
zówek, zawartych w rozporządlzeniu kró
lews'kiej reiencyi 

p.odp. RJtte,r. 
d.o Pa.ina Nauczyciela~ 

Dalej pisze '' spomniana gazeta: 
Wedl'e wszelkiego prawd0po<ll()1Jii·ci'1-· 

st\\ a1 p.odobne rozporządzenia \v'-yd:aJy tak
że rejencya poznańska i byd'goska1. Czyri,
byminister ·oświaty tak mato miał wiedzie~ 
o tem, co się. dz.qeie w 'ie1go zalkresie urzędo
wym i miat pOIZOstaw'ić pirezesom reimcyi
ny1m wydanie talk daleko sięga,Jących roz
p.orządJz:eń? 

Minister Studt wyparł się tego zaka
zu, a: konserwatysta Jnnlcr p-01\viedlzia~, że 
n:iemądryrn byłby rząd któryby: zakaz po- · 
dobny wydlal. Wobec tego pisze berli(1ski 
korespondent "Dziem1ka Pozn." co nastę
puje: 

Ja:kikowiek do pewnego stopnia o
świa.<lczenie ,ministra uważać można za ko
rzystne r za trafne potępienie sprawy przez 
mówcę zachowawczego, to przecież :'\\"O

bec Jstniejącego i n·iempnzeczalnego faktu „ 
na tych oświadczeniach pa·przestać 11ic 
można. Trzeba będue sprawę wyjaśnić 
db g-ruintu, a miinistra z.niewolić, ażeby o
ś i\'iadczeniu swojemu publicznemu dal fol
gę praktyicZTJą i tych gorliwców, którzy 
bez jego wiedzy ( ! ?) roz.porządzenie po. 
dobne \\'Y<lali, }X)Ciągnąt do od'powicdzii.al
ności i postarat się o zniesienie rozporzą
dzenia.. które sam publicznie potępia. 

Nauczycietc zaś, którzy. podlegli ta
kienm naciskowi ze strony nadto gorli
wych zw'ierzclmików swoich, z: oświadcxe
nia miinisiJra mogą. nabrać odwagi do opar
d~ się równie gŁupi.m, jak ie nazwali p. Irm
ler, jak bezprawnym i okrutnym ro:ziporzą,
dzeniom. 

Z tych ·wtzględów, interpela(:yai nie mi„ 
nęl'a dlai nas bez dobreio skutku~ 

I~ t J 
··- · t · -·-



Z Pr „ „ Za•1łrf:d·-ue' 
z dyec.nyi chehnińskie!. Przesicdl2-

ni z.ostali :ks. \\ ilrnry Gliszczy(1sJ-i z Brno
zi ado Luz·na, ks. ,'obierajczyk z Luzina 
jako aictm=rnistrator do Bucz.ka, k~ :.ldm .t1i
strator Sy, icczl·o\\~Ski z. OsiUJ j ko wikary 
do Walicłm6\ . Ks. a·cl'ministrator Wacho
\\ ski Z' Kaz2Jnic j~iko foki do Z\Yiniarza. Do
tychtzas char) ks. I3uk-01r: zt0stał ja.lw Y:i-
kary w Brzoziu nsta!ony. . 

świecie. W nocy z s.oboty na rne
·d.,.,idc I'•CYWiesifa się właścicielika domu ,„ < ' , • t 
.tiahrL Ody mąż jej późno \\ 1:ccy \'.roc1 
do dornu. z:i.st::l.t ją Już nieżywc:i,. Co ją ~o 

amobójczego kroku spO\Yodowat.o, nic 
wiadorrno. 

Działdowo. RołJ.otnik Schulz, zajęty 
byl na dwurcu koldowyrn w nowie zmia
taniem śnic.gu ze zwrotni·cY, przyczem 
wuochail na niegD iedcpchnięty wa1g-0n i na 
miejscu go za:b1t . 

Grudziądz. Poseł Wiktor Kulersk1 po
wa.żnie zachorował i nic m{)że brn6 udzia
łu w .pracach parlamentu. 

Z Wi~l. Kso Poznańshlego. 
Pozuafr. \V kasie oszczędności Dain

hu Przcmys!owcÓl\V' w P1oznanin \ ''pła:co 
no w list·opadiz!e rb. 885,336,05 mr„ a w.y
plGt!comoi 643,827,97 mr., w ro1ku zcsziym \·/ 
listopadzie W1plc.cci:10 913,057,47 mr., a wy
pt"·r'.f''l""~' 1)..,5 ;79 2 3 mr · "..l 1 ~:tv ..... z1:i2 rb. 
~l'~t~.~~nio- io,563,997,47. \m„ a \~ypfacono 
8,570,204:24 mir.; stan ()bc~ny na .dmiu! 1 
:grntlnia jest: 9,958,121,98 mr., \V rnku ze
szłym by~o 7,846,870.21 rnr. 

Poznań. Prze.chc1ctzący w nicd'ziel'ę o
ko!o godzl1ny 9 wieczmem placem \Wlhcl
moiwskim. mieli zaba!\Vne widicrwi1skoi. O
koło sześciu' chl.opczyków z lud'u, 5 d:o 7 
lat m21jQcych, przech1cdzqc -Od Rycerskiej 
ulicy po1ludu1iową stroną placu WiiheJ.rnoi\v
.skie'gOi na tretoarach, śpie\Va1lo 113! 1ca1e gar
<liło: Boiże oo·ś P1olskę" ! Od:v: już P'rze
śpiew'~li dwie. z.wr{)tki, ziaiw1ił siG poli1cyant~ 
ale ch{101pczykmvie prze1strze1ni rozsiypah 

ie, K.ozJówikO' giospiodiarstwo \.V\ P0obielowie. 
ża1dnego1 z nich nie przylfapat 

Gniezno. O polonizacyi w Trzemc1sz
.nie r w powiecie mcigileńskim dlonoszą. do 

Gnes. Qeneiralarnz.": OcL nieidawna1 przy
~zlyi z; rąik 1n1iemieckiich w polskie n;all~tki 
J(rucho1wo, Krz.yż,o1wnica, Brz.ezowic.c, 
mlyin w Rudkach, młyn w Zieliinie, pe,w~a 
posiaid'lość w Trzemeszinie, ma1ątik~ św1.ę-
1e, I(oztówko, gospodarstwo w pob1elow1C', 
~ g<Jspodarstwa w1 Bystrzy~y. , . 

Poznań. W tym ty1g-0dmu opusCil mu
. y więzienia.i i granice: pa.11stwai 'P.rus.kie\go 
J>. dr. Rakowski po pirzesita 3-letnim przy
mus-0\vym wypoczyn1m. 

Czern:ieiewo. Gospodarz. fr. frącko
wia.k sprzedał swioje gD'sp1odarstw101 w: Zie
lo:nem polu, -obszaru 141 mó11g bcrlillskie
nm lan<lbankowi za 55,00 marek. 

Mielżyn. Przy uzupełniających wy-
horach· do ra:dy mietskiej wybranio1 oberży
stę p. tfofogę i mistrza piekarskiego P .J. 
Swals.kieigo, obaj polacy. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Lipiny. DyW'id<einda sp6ł1ki. hut c~nko-

1\.'ych ma znów 17 pr.ocent \\ yn.otSić, jak 
izcszleigo roku. 

~ Kró!. Huta. Tute:iszy sąd nakaz~i -0d-
kopa.ć zwfoki pO'chowainc·go na ewangeli
ckim cmentarzu robntnikz.1 Alfred~ Kalischa 
z, Bismarkhuty, · który zmarl 21 zeszłego 
mies:ąca:. Istniej"' bmvicm podejrzenie, ~:c 
K. nic zmarl ·naturalną śmiercią. 

- Z Król'ew·skicj lluty dono'SZO.. {) no
wem Gszustwic i przeniewierstwie, jakich 
1.v ostatdi. ... ; czaisie mieliśmy dość d'ui{)I na 
Górnym Slązku. By!y urzQd1!ik pcidatko
wy Kandzior, Uóry już prz.ed 5 Jaty sika~a
niy Z-"Ol.Stnl na 2 Iata \Y·ięzimja za sprzcmc-
,rierzc.nic. pieniędzy micJs1kkh, z.ddat sobie 
~~ cstatnim czasie zdDbyć za:ufa1nic blach
i11ierza S<l!do.ws1kiego w Kró.I. Jiucic, który 
g-0 w tych dn;ach posraI doi Tam·. Gór, skąd 
mla:l z: ka:sy knaipszaf:owcj przyiw;cść:. 4658 
mr. i 82 fen. W Ka~1d'z1:iorze odez\Yata się 
nai nmv10i ż:yJ.lrn zlodzicislrn, g.dyż o<lebra
"'' iszy picni·~clze z; lrnsy, ulotni! s:!ę. 
!!""'" ~ii.."'.'!..!'_ ll:p ~_Ł<'~ec.~~-tUB~':_IW ,::,:a;' 

Wiadomości ze .świaf a. 
Z Węgi€!i'. Posiedzenie Izby odhęd'zie 

się 12 ... go lub 13-go b. m. Sytua1cye p-0g>0r
szyly si~ obecnie, bo '{)piócz Pr. Kosstrlha, 
App:onyi'ego i Banffy'eg-o także Juli'us.z hr. 
Anidrassy przystąpił do opJzycyi przeciw 
1.nowcmu rcigulamin8v.i Dh1·o:d. Op:::rzycya 

1 "Sta11:::\ ila S\\ cm postępu\\ 2.niem zn~u ić 
Tiszę i Perze la, aby zarządził~ ''YPfO\\ a
drnnie sil~ posłów olJQZYC::.~nych. 

Z1ch·Jdzi pytanie, czy gwardya. parla
mentarna -0.:rn:ełilaby się ct:otknąć Kossu
tha, A1pponyie.150 luh Andrassego. Wid:ok 
tych posłów, wya1oszonych s.itą, WY'-' 01!a~
bv w Izbie rzeczywiście niez'\vyklc ~ceny. 
Można przypu'.Szczr._;, że przysz/.o,by do 
rozk wu kn 'i. gdyż już tera?.. nieJdórzy P.O'
slo1\\ ie odgrni~;::,·ją ~;" ę, że jeż.cli Tisza zarzą
dzi wypr-O\\.adzanie, z 0 strzelą go. 

Z<i'cbadzi przyp-uszczcnie, ż.~ Ti·sza 
ro'ZJ.wi~żc IzLQ leszcze przed J. o v~.rm Ro
klein i rozp·iszc no\·.~ wybory; icst en bo.
wic'ml zdan1ia, że Izba może by(: rnZ'H'iąz'.l
nq, pc:rnimo n;c włatwknia prowizoryum 
bud1żcto1wcg-0. 

Z Rosy i. Na w yldr.-tl \\ to\\ ~rz:ystwie 
prawniczcm który m:ał ;~ -odbyć 'dnia .2 
b. 1111. \'. sali sz1koły TenisZC\\ a. zcbrafo SlQ 
je.szcze przed rozpoczG.:iem ()dczytani,1 
spr~.wozdainia, 800 osób, podczas 'gdy. snl~ 
11110.gfa pomieścić tyllw 650 osób. L1czm 
studenci zebrali się p.rzccl! dornem i cl.oma
gali siG wstcpu do sali1. Mi·mo z;ar.,v,iad:-0·
micnia, że \'.-szystkie mfejs·cai są zaiete, oraz 
mimo przedstawicf1 ze srrony p1refekta po
Ucy[ f·ouU01nai i dyrn:\tora .wsp.omniarnej 
sz:koły Ostrogsky'cgo, Uum \Vzrastat ,co
rnz: ba1;·dziej i d-oszedl do J OOO lndzi-. Kilka 
csólb iąd1afo, aby wykfad odbyt się w in
nym lokalu. Gdy i;ol'.cya wc-·z·wa~:..i~ tłum 
doi mzciścia· s:,~, przYiGto1 to wez.we!nie o
krzvka·n:i. gwizdaniem i t. d. Prefekt .po
licy-i .1mpominal Uum kilka1 razy, aby usłu
chał wcz\vania· \\"ystosmvancg.01 dc0• niego, 
gd'yr2 w przeci\v1nym: razi~: nms;afoy s.ię u
cier do g\Valtu, aby polo'żyć koniec n!epa.
kojnm i przywrócić komuniirncyę, poczem 
zaiwezwa! pól sz\vaclrornl' koinnei żamd:u
muryi, która rozpędziła tlum. 

K·otlo1 gcd'ziny 10 wicczorc.m z.apa1nio
wat znów spokój. Podczas zg~eNrn wiele 
osób zusta.to1 skaleczonych. Polkyal1't, z 
którym Uurru ile się obszedt ( !) zostat od
stawiony d·a. szpitala. Inne slrnleczcnir, po
wa,żnieJ.szej natury nic wydarzyły siG. 

z rótn~łth st ro no 
Bochum. W szybiic 6 ko·palni .,I(IOn

st8.!i1'tlln" wybuch! poża1r. GórrrLcy musieli 
z tego po:wodu wy1jechar~ z kop.alni. 

Bochum. D:yrekcyc poczt wzywaią 
pubHcznnść, a.by z vvy<S)'ia:i1iem p2czek 
gw.iazcl1kow3rich nie czeka:no doi ostatniej 
chwili„ gdyż po;c.zta nie może potem wy
:d'ąiżyc z. wysyllką i1 nieJed:c111 1odbierze ocze
kiwany prez'ent d:npie:no poi śv..- iętach. Dla 
ultwie:nia 1J1racy tHzędnik·om trzeba prze
·dewszystkiem: 1) paczki opai...l\:ować mo:no 
il tr:waf e, bo urzędfnicy nic madą czasu na 
poprnwia·nie, opakow~niai i przyciągainia 
szniwr'k6w; 2) adlres wypi1saić wyraźnie i 
ta:k, żeby się z. pa:cz!d' gdizie nie zadiziaJ; 3) 
mteisce przeZJna>czcnia, t. i. pocztę, <iio1 któ
rej pa:czkrn id'zfo, wypisać na: aidresi~ wicl
J·dcrni ig foskami. 

Hamm. W 1oh\\ o-dzie tutc'iszcg·O' sądu 
.na:dziem'ia!1skie;go je•st 240 1wtaryn1szy czyn 
nych: w Do.rtmun<lzic 14: ·\V Essen 12; w 
w· Bielefeld' 7; w· fiage1n 9; w M-011;:isterzc 
9; w Duisburgn 10; w Bochum 11. Ogól
na bczba niota:ryuszy w pr:tf1stwic pruskicm 
wyn1os!Ia w :r.oiku nbieigłym. 2050: 

Langcndreer. Gó.rnicy zatru,dnicni w 
+wpalni ,.Bruchstr:?.,ssc" strejlkuuą. Wśród 
górników paumje wielkie r·ozigoryczcnie. 

Vomisyai wysłaim1 do p. Sthm2sai nie z.a·
~:ta'·ai tegoż \'. d'om 1. Od'byly się iwż diwa 
z.ebrarn'.a1 \V tej spral\Y\ic. 

Rauxet W kop21lni ,.Graf Sc.hwcri'n" 
spadly km 1ionic górnikowi Jano\ ;i Tauc
„wskienrn na gl>OiWę i p.okalecz.yły g10. Ta
kie samo ;1iicszczQścic spotk:a1b tctmżc gór. 
nika Jv11atcusza Brnzia:k:a. 

E5SC'1. I(("maln:a .,Iid:.;nc Amalla" bu
duuc iHJVvY szyb. 

Oberhausen. K{)!ei elektryczna p. 1·ze
i ed1afa starsz.ą kol.JictG Bicseman.n Koła 
wo1zu ucięły Jci -0bic nio.gi. 

Bu~r. w kopal!ni nHugD" były prm
szkndy w· pracy, bo zgiąl sir. cylinder m2.
szyny utrzym1~·jącei w ruchu· kosz. Gór
nicy musieli z powodu tegQi ziaśYvięt.o·'.vać. 

Buer. Uma.rl tu· ks. ,,\·ika1ry Averdcm 
skoł1-::zyw.szy; 87 lat życia. 

Herm~. Fabrykn:rt Braun pDd8.fOf\Val 
miastu 10 1Yl3ię.cy P.KlfCk nc> za·kJżcnie 
p:'..rku. 

Petersburg. W ministcrst.w'.1c wsyj-
skicm rozważauą proickt zmiainy kalelllda
·rza iulia(1skiego, który du!tuic 12 d1i1i pó2-
niei, na gre-gmyański uż wa.iny w ca tym 
świcde cywilizowanym. P-odbo zą się iuż 
takie gto1Sy \Y Rosyi, żądaiącc. aby pi·smo 
i1os:s1iskic ·zamienić in pi'smo z literami ła
cirJskiemi. 

Kułm ia. Z~ l0l:i L.I 1a1łYL'. 1 prze\,()Ż:O
rw · oryc'hczas kolcią .telazną \', dal~zc 
strony Z\\ yk1.;. w,; \'. :·~onach zal· ryt} eh. 
przez·m;:cz~uych picrn.otnk. do trnr.sportu 
b~~d!a. Pc<lcbny transport: zmarl:,:cl1 mu
siat \·:iclok~otnie razić uczucia' osób, które 
śmierć żalobą dotknęfa. 

Obecn·c u1r:~~dz•o1wJ no\\ e \':a.gony u
myślnie dla p:·zewożenia zmarh71Ch poLu
diowa!ne, k~órysh 1::i.o n:~zi_ 4 Dddain.o· do uży
tlm za zgodą m:nisterstwa robót publicz
nych i to po jednym w Berlinie, we Vw
C·b\\ in, \"'v" K·oionii i ~r:mkforcic n::t<l Ni.~
ncm. \\1 e w~T"tiach ty~!1 rrządZ(J!le są 
trzy 1m:cdz'ały, i d,•r1 dl?· z ;\~Ck samycll '" 
rodzaju bplL~zki, z~ szybrmi .nieticskiemi, 
dwa; zaś dh dla l{)SulJ Z\\ Jo.:c.om tnwa:;:zy
s::::'lcych i to iedc1111 pier-;\·'Szci, ·drugi ct:n11gic; 
klc.sy, każćy na 6 o~;ób. Wzg.c·ny le mogą 
być \ :sm;ięte do każd _g.:::i pociągu. 

Wk<lizii. \V niedzielę o 1 i przc.d po
indinicrn na 7."._:;:·amad:::.e:nili strcinnict\Va l'i
bcra1ncgo niemic 1..:kieg·o, dla znprntestowa
nia prz~ciw nch wale szkolnej, pGwictcJ 
pr,z z. sejm dk::!no-anstnr2.cld. zIT:a·rl nagle 
IJO·Sd niemi cJri 2dwubt cl'r. Schi.idcer. 
V/ła1ś:nic sk..ni'iczył ·O~r mmvę do zigrnm2Kl'>~c
nia. i ·gdy rvz1c..gty sie dingDtrwafo {)·kbski, 
zacru\';iaJ się ·paglc i pr~d, rażo1ny l poplek
syą_ 

Chicago. BndO·\',·ę ttmelu pod s,iyn- 1 

nym „I-lorscshoc-F~Jl's'' clopmwadz·on.o jn~ 
d „ koł1cJ., t.:..~~ ze turyści rl!ogą obecnie be·z 
żad'ncgo1 bezpieL'Zc(1stvva1 a. n1·wct przemo
czenia pioidzi\V'iać ca!ą masę ''vV1Qd1m1, \Vpa
dlaJącą \V prz.epaśr.;. Zbndowaino t:wn 11a

s~mprzód głęboką na 39 metrów sztolnię, 
cd której \\ yk11.1to. dtu.gi na 240 metrów tu
nel, plrmva<lzący p0d y;'Cdnspadern. Obec
nie po pro\\ a<lTn:Y~ zos~3.I1'1 odl tunelu gale.
rye d'o1 i.:·okcik6N, Z2.•o-riatrzc·nych w. okna1 i 
wy·g-oid\ne siedzenia. Jak<:l śr·odiek komu.ni,_ 
ka1cyjiny z: powierzchnią ziemi ·służyć bQ
-ct1zic kn1 wyg.od'zic publiczITToś.ci elektrycu1a 
wind:a. 

Berlin. Do „111-org 0 npost" donoszą ze 
Sz.czccina. że y;;c~dzc pruskie \\ yclaliły na,
gle \\·szystkich robtników p.olskich z Króle
stwa. zaiQtych przy bu<lowic lh1ii koleiio
wcj Stamgard'-K.istrzyni. 

W M.oguncyi zaistrzdil siQ 27-lctni -0-

Lccr hnzar6 :v· Dietz z Mag<lcbu:rga. Sto
sunki jego n12:iątkowc były )ak na·Hepszc. 
Dietz: byił pilnym i tardz.o· przez podw1l'::.
dnyd1 uibia.nyrn. 0ficcrem i jed'yną pc:de
clJą ma•t'?l:i. P11ik10\\ nik zrnartego roz
gJ:osU, że samc·bóJsh,·oi nic stoi w· żadinym 
zwi1ązku z s~użk1 ~go wousk101wą i że po
\\i10idC'm nicszczęs1ne~go czynn by{ st·osuITTck 
zmzi.,rłcg:o1 do pe\V•nci da.;t11y w Wiesbade
nic · z polecenia pułkOi\\nilrn cldwicdzit pc
,·d~n na.dp:ornczni'k redakcYG pism mlO'gun
ckich i podl sl·o\vcrn honoru zapew·nial' o 
prawdzie po1wyż'szego twierdz.enfa. Tym
czasem porniQdz.y po·zostaJ01ścią zmarłego 
z.n.al'eziono zapis.ki jego, w których Dictz 
skarży sic gmzko na ·n ieuza.saidhilone przc
śladaiw.ainie, ja1)~ie z110sil od pulk{li\\·1nika. na 
ciq.gie ,jego szykany, i \\ których wyra•źn~e 
pisze, że oclbicrn sobie życie, gd'yż me 
rniQ'ŻC ·znieść dhlżei cizi;g!ych napaści zwierz 
ch;nika·. Prz.cci\v1 pulkowniko\vi z:ost2mie 
prawctc:pcid'.c'bnic w·yt:oczone śledztwo. 
Ml;ody '°fa.:er zaręcz011y\ był z, pewną pa:n
ną z Wiesb2.d1enu i z<nęczynyi miały być 
iniczacHugo. oficy2Jnic 01gk·sz·o1nc. 

BerHn. Do· be-rlJiskicg-01 .,Borseti-Cciur
ricrai'' drn:osz.ą z Med'yolanu, że z.aróiv.J1'v 
tam., jak i \v„c \\'szystkicłi innych rni~·st~ch 
w1f.askic11 nmsia:1w z repertoarn skreślić 
\\ szystkie sztuki tca'lr:.ilirc, które, bn.<lż t
Homa.czone sq z. n;cmieckiego br~d'ź mzgry
waii.:t siQ w nicmi~ckich sumach, Hc.:kroć 
bcwicrn na scenic ~oja1wi s!,ę rn1u1d'ur ·11iic-
111icdd lub chi0ciaż,by bursz, publicz:ność n
rządzai przykre dla :\·1/.2,c.lz, d'emcinstrz.:cyc 
poHtycrne. 

Z Nm.vcgo Jorku d·uncszą, że \., kunal
ni \v c;gla p·cd miastem Zcigler \\' si:a'B:ic Il
linois w Ameryce p(Jłnocnej pow!Stail streik 
górników. Strcjkujący górnicy, O]JU'~ci
wszy miasto. ukryli się w rozmaitych miej
scach odimnnych i zaczcii z. rcvv;olwcrlmr 
i kc.rabin(Jw s1'rzelać d'o rnia·sta;. - Ogie{1 
trn at calą no.c. a z d3.iellów 'kamieini-c odpo
wiadafa mikra strzafami z dzi3·f. Strei
kn'.ący nie zranili nik{}go, czy po ich stro
nic S<l jakie straty, nic wia:d-01mo. Kopalnia 
W' Zdgler jest \Vłasncścią Józefa Lcitera, 
.sz.wwgra 1-or'Cl\a Curzon, wicekrólai Indyi. 

W'iadonmść tai brzmi trochę przcs::.
d'nto, 2.lc w· Aincryce \\'1sr.ystk·o możli \·c. 

Raimct%itośd. 
Arcybiskup Colm, .ia'.- donosz.:t z O~o-

111ui'1•..:a, nie prz:y1rą~ tytułu biskupia, Pelu
sii:rn. Organ klerykafny ,,Bily Plapor" pi-

S7e, że c,lrrliÓ\\ ianic t~ p-0.:ią~ni~ 
niemiłe skutk: dl~ bis•kupa.. ~ie tylko I!t 

ci dcchody ułomunicckiego ibskupstwa. -
zr.msznnym ziost2Jnie do· z:amieszk::.mia 
Rzymie. 

Operowany przestępc2. ;sn:o ur. 
gielskie ,,English Mcchainic" oipisn1je cie.'· 
wy wyµ::.·cUck uleczenia s.ldonnnści Prz. 
s„c;pczy(:h na drodze opcrncyjnej_ Ot.a i: 
żądanie maH>i p-0ddano· ści's! 111 „ ględ . .dn-cn 
lekarskim 15-letniego chtopca, k.t6ry P~P~'. 
nia,ł stale różn:; cir'obne przestcpst 1','a i \, 
góle by! typGwym pTzy'kia<lcm modzony..-1 
pop~dów zbricdniczych. Ba<lnl!ic wylrnz„. 
lo, ż~ chf.opicc ma uie w pmządl:u cza.szk 
i pewne •objawy d1-0rnhmve w mozgu. PG
strnno\v imw podid<lt g'() cipcracyi i uist ni1,:: 
chinirgiczinie istotnie znalezi'°aie a!m}rma~ 
rnosc1. Od >0P'Jra1cyi owej miną! j11ż re 
b1i~1ko, clllop.a1k j•:::st zdrów z.upc!nie i Ps1 
chiczn:e zrnic1nił się nic do po'znainia, z C:a. 
wn~;dt złych sldc,.,:;r~ości nic pozostnlo a~ 
ślccdn. 

Niema już okularów. Jeżeli się pe. 
twierdzi sensacyj'lrn wad>Cni:Vść, otrzyman 
z. Anglii, \VI najbliższej prz.ysz~cści nikt nL 
będzie p0otrzebio1wai użyYva-ć ani okt1l3:1·611 
'1ini t-:•nokli. Okulista· w szpita1n „B?.'tt~r. 
s<:l~J Pa,rk„. dr. Szeptcu Szmith obmy51iI 710. 

wy sposób leczenia osób, kt6re skutkiem 
pewnych zmiz0n \V apan:cic wzrokU\Y}"Ill 

były zmu·sza.nc n·nsi·~ szki~ staic. lub rod. 
czas pra!cy. Dr. Smith poddał obseF\\ o.cy 
trzydzieści osól::, na których stosowat sw~ 
system. Z wyjqtkicm jednego, ·wszyscy c 
pacycnci po t,plyiwie dość krótkieg10 czas· 
zaprzestali używać sz1dc1, czyta·ją bez na;. 
mniejsze trudności. Smith nie ogl·osil dQ. 
t:r2hicza1s szc.~egółG.w I.:uracyi, którą za:miE· 
rza dbskonoilić w dalszym ciągu. 

Wybuch ,vuHrnt.ów· w Afryce środko. 
we~. Dziea11ik .)(cingo" c'.oEieisi, ż;; w n1:xy 
nai 14 maja b. r. na póhw:;1c •Gd kzi-0ra I(ivu, 
przez kilka d'ni. miały m:e.jsce wybuch) 
ZU1'alldające się pc<l powierzchnią w1cdy \\ 
zaito·ce 3ezforn Kivu·. Jak gwałtowny by 
wybuch tego ostatni\:g.01 •\\'ulkól.nn, świad. 
czy fakt, że \\"•od'ai \V' za:tsce 110.! przcstrzen 
10 OOO metrów k\vadratc\v-y eh 0yla \Y:rą 

) .. 
ca a nai jej po\vierzch!1i ptyv;aly tysiące 

nieżywych ryb. 
-----·------------------- ·~ 

Dzień. dobry Jasiu! - A, dzieli. dobry. dziet 
dobry Stasiu! - ctasiu: Jak się. mamy?~.!'.· 
siu: Jak o siebie dbamy. - Stasm: U c1cb1c s:.~ 
t:rlko kpiny trzymają. - Jasiu: Kpiny i nie. kp!· 
ny się trzymają. \Vidzisz mó\vię jak o s1eb1e 
dbamy i jak swoich pop'.eramy, bcś ty to, P~· 
wnic innej myśli, ale za przeproszeniem, by~ s1~ 
tcm nie obrazu, ale patrz, co od J_o.:10.wslnego i 
niosc, r1iosę polskiego oleju dla rno.ici zony. -· 
Stasiu: Od Janowskiego oleju rolsh:icj[O ( a t~lll 
co masz w tern \Vielkim koszu? - J asm: 1 a· 
kiś ciekaw:/, to z niego ci bGdG w~·cią.g~t P~ 
troszu, Oto niech ci na.przód p0\':tcm, ze n.1 
siq powiększyfo moja familia o icd.ncgo syid· 
ka. Nakupifo1;~ więc wina polskiego, c~er;w~ 
11n0'0 ~&rte,,.o Samos szynkę wyborną, J...1c.b2 
„J~.' ~ , t:) ,\ ' ... ta 
sy polskiej, serów róinych gatunkow, mas„ 
od kwwy. - Stasiu: Masla od krowy? - Ja· 
siu: Ta.k oo. krowy. Dalej iabfok smaczny~\ 
grnszcl;:, śli\vków i t. d. Co jeszcz.c n:e p~nlię.: 
12.m. ale pa:rz tu jest wszystko· su:sanc 1 1c;L~t 
po drugiem dane. - - Stasm: A. ta'.11 co to _ie,_ 
za karteczka? - Stasiu: Jak w1dztsz, ZD.nto.\\ 1

• 

lcm paczkę fila rodziców, i to ,trod1~ sfo11111}: 
kiełbasy, kaw3', cukru, l_·arr:ietkow, ,; lll<"'~ ort~z 
chów i t. d. J:u10wsk1 m1 to sam odcsle , ' \ 
mojej fatygi, a o rodzicach pa!1_1i<';ta.ć, to~ ~o .o0:,: I 
wiazek 1w.sz. -- Stt1.siu: Myślisz. %e nu ,et 111

• . 

st::i.;1ie na paczkG dla rocizicÓ\'-? ja ta~:tc. 7J~ 
raz pospieszę do J '1.no\vskicgo i zamo11,v'.G 1: 

iuntów k2.WY, 7 funtów słoniny, 2 fronty karu;C• 
kr)'1; pude.lko cvuar ,,Nlcxulrn", czckol::idy, c-„. ,y,, ,) \1"' , .• 
rzechów, wiiw.. a dla ojca zapiri'T.Q ~· ~ian·:~ 
Polskiego", <l dla mojc;:•o małego bn~.ciSZK~, eL 
mcntarz:. Co mó\Yisz Jasiu, będzie ces.re? -: 
Jci.siu: Toś ty sir, jeszcze lepiej 0·!rnzal, Ja'.~!~: 

· , · · t ] · 'l · ~ \V1.1rU (l.le się \Vrocę 1 zapiszę a .;:ze u a oic~· •: ·. :r 
sa Polskiego". - Stasiu: A teraz, aby. st~ ion;,1 przysfo2:yć, kupię takie od fanc'\\vsk:e~o1 '~lei: 
polskiego, powidel polskic!1, t\V'1.rogu, k1e1ba:~.' 
polskiej ld~zld z J<aszy, bo lubi żona z .kaP,U5·~: 
flaszeczkę winka, a dla mnie tabaczk1 do z~
żyw<rnia, bo cd .fano\vsJ.:icgo bar<1zo ctobra2 .. '.'.~. 
dcłko cygar, dla oj .. a 2 funty tabaki. tHa i;rMl_.. 
cie la po·ls!d :iydck oraz cygar i p~rpie:roso"'.· !J'c 
Jasiu: To doskonale! -- Stasiu: A ter:.:i.'.'. so :e 

· · 1 · · · t 1 H. · · l1e1v· 111 
zaśp1ewa1my c 10c1a1z a (: „ e1ze, · ""'. n· 
żartujmy, kiedy można to od swoich kupi!Jll ~: 
uoć i oni nlc żartują, a w czem mog_~ to i~as ~~t 
tują. A by ha~1~· s yói do S\n~;o !llC \V} g~Via· 
-- Jasiu: T? mn!e cieszy, pod~imy to ~~o •:;ci ; 
rusa Po•lsk1ego·', a .Janowski .niech "~~!~: z:i 
basta. - Stasiu: Tak, to zrobnny. pr<l1)IS" 
nie~o. 

Z szacunkiem 

Franciszek Jan~wsld, 
B1·Rch, 

ul. .M.arya11sb, obok kaścioła katot!ckiego,>: 



aczudć lfotfaey ! 

O &'l ·;, 'tlti ~m ~ 
Juk rok rt)C.zr.ie, h>k 1uto8icgo 

sprowuthilcm z ojczystych stron 

---=.:-= oph~.tłc'", ~-= _ --
nby na. o bczyżnic podzielić siq op laf Idem 
ktÓry pochodz.i. L OjcJjystych naszych 

· stron vv 8\Yi~ta Karod::cnia Pai1~hicgo, 
badito w rod:z;inic lnh w tom1rzy_.;twie. 
p;focam nnszym townrzyst\vo:m p~łskim 
110 jo.knajni:h;~:cj cenie przy wolncr:n do. 
~tawicniu w <lom juk znws:r.c. Proszę o 
wc.zcsne .zamówienia, nby nic było potem 
7apó7no:. kto 7'Iltr.Ó\Yi zapó;.lno Huru sobie 
Bzkod.zi. Opłatki są białe i koloro,ve. O 
m\J;glQclnlenic m~go przcclsiąbiorstwa. u
pr.'.!SY-an. i ''-yrazemY1·ysokieg~ s;;rn.cu.nlrn 

Asrito:rni ćtE~i1~łmii2s~1~, 
Gelscnkirchen-Bulmke~ Uclostr 1. Ili 

M~ 
B 0 ~ h u 8 , Ooertmarktstr. 

' ·· -'' uapr.zeci' ko~cioł katolicki f:,O 
poleca 

po~sl:i olej i prawdzb1e tnre ~:ie p 
widia. Twaróg i ma v 

jrż h„rns jE t w moim ekładzie do no.bien.. 

po~lhiig m1r:.1·y 
oraz 

~,1szelfde pra 3e 
·w zakres krawiectwa ·wcho

clz~cc, 

wykonuj~ 

f.JUStDWTie i ta.nfo. 
Roman C.~.sz•„ k. 
Kra~y Ek.k 1~rrn~·hei<lerstl'. lO 

już teru.z można '~ . ! L. 

llabyć . 

Ceny tanie. 

i~ . .Jfnn%o'\\t· ~~d., 
vV i.im1e, A poUi ekc.rntr. 60. .,. _______ _ 

r_ai1 :n n1amnm 
ma~z 1\':ay 

~ "<l~· szy~ia 
są n~jlopa~e do f1zy ... 
c·.ti k;.adego ro<l::nJu 
taki:e modneg'.l :::rty
st.yc:mego wys.zywn.
niQ. 'l'anie ceny. 

Nauka bezriłstna 

H. Timmann, 

Choroby 
na żołą<lck, płuca, })0-

dagrn i reumatszm. Cho
roby ekórne, łupież, 
iiwierzbicnie skóry i 
crłowy, sti·upień. \Vy
~ndanic wło~ów. Cierp. 
uerwowe, ptt<lnczlrn., l:c
moroi<ly i wrzcd,.... Cho
r•lby n:.i. robaki, dzieci~
ce i kobicc:·', blednicu, 
gruczoły C'ł:oroba nn
gieli>kii i inne zo;it11Jy ;v 

wielu przypo.dk~cb ze 
i;kutkiem leczone vncz 

pani 1..V o1ft~ 
.Bo-cJ:u:m. 

Krcuzalr. 15 (W -poLJi
fo d worcaBnhnhof.· Siid). 

o ts, 
mill11ow\cie dla nowo· 
icńc',w polecam c.i.łko
wite pi~kne wypr1<\Ty. 

O gorlhve J:lOp<1.rcie 
mPgo intcre3U serderzn\o 
upraszam. 

M • . Miedziń 
Derae, uHca. No\"ł'a. 

Właść: 

najnowzzc 

clcgttnddo wykonanie 
cena 7niżon11. 

\Vano;e do 15 rnr. 

S )Odnie dl9. n ęż ./~~Y 
podpadaJąco tanio, fad:ic ~~ ~~, 
modne i czarne 1Jrn,tcrye O fJ 

Na.jnows~y krój I 
Cena wyjątknwa. . m .. 
·-----_,,~·---

Sp :.~dnie 7· . 
·o kop lni 

niGbieski 1 szare 

(lkołc 300 ubr~.ń 
dla mężczy~· 

na.jlcpsżc rnat0ryc, najlepsze 
wykonanjc, najlcpSl'.C dodatki 
w \Ys;i;ystkich kolorach fab:c 
C)1nrny kamgarn i najlepsze 

75 
m, 

n. s, 

sr.c\vi~t, znpdniy jak według··-mi~--------

Odbaorcom z obwodu 5 ~ 1il zwr.a 

Partya 

damskich sznur. 
bucików. 

cena wyjątkowa ---P-tirtya,__ _____ , 

da1nskich trzewików 
z §p ·~ąc~ką 

czerwrmc lub czrirne 
ccn~i wyj~lko, ·a 

Party a 

damskic11 bucików 
.zapinania i s;mul'owania 

w o nv6<11Gł tylko 
-----"'!"l'Srty~ 

bucików da.mskleh 
do szrrnro w i ~~ ~.T~-~'ła n.~a 

t.afian. ekg. fa·,ony 
___ (_·enn wyjąt!··'-o_,_\':t-· __ _ 

l 'urtyn 

kamaszv dla meiezvzn 
w! • .! 

także tlo ~:t.ntll'o\\·nnLt 

skóra koils\a, ~en 1 W\'.iąt. 
----~·--1)~!.\'t)-;;;:-----···-----~ 

~ pa 1 q,f1i dla mężczyzn 
7, ::iKórzaną ?.clówk~ i obca

Cona '""yjqtkowtt 

· P~rtya 

butów do pracy 
;-„ p·woź,tziami 

Cri a. v.'5~1lhJ ya 

Pnrty<. 

trzewików gimn. 
dla dzieci 

Cena w:vj~1tk. 

, ___ _ 

Trzewiki do prac 

Party a 

butów dla uziem 
s;,,kólnych z końskie.i skóry. 

95 

m. Marka: „ Ri ;ien~ta.rk'" 
Ceno. wyjątko\va 

- - ---" I.cpsze ohm.t.'ie --- ~(ę 
di . :[u1e· ~ ~„~~]1 ~ • J.ra~c- 5~ „ . 

/l . ' . ~„ .„. rl ~ ~ e .1 . 

Imamy w z~ diiwi ją~o wielkim 
n·ybnrze .. 

~- ~;-----~~~ 

UHY~k ~ 1''.hv trz _) ~.\i_, 
to 

skonmnc zdówki 7. oucasem 
czcrwon Iuh c.r.inu~ 

ncda r trwałe 
\Varto 'ć <lo D 1ń0 •.· 

najlepsza :H;Ct.iHl. robGta 
pod gwarau<~·Yif 



W poniooziaek dnia 5 grudnia tz. ran~ • 
o godz. 6 podobafo się Pa:rrn· Bogu p0w0ttać 

W~elt- polski 
w Wanrie-Zachód 

d\:J wlicczności naszego 
synka JA N A, 

urodzonego <inia 8 grudnia 1902 w Ma,rten, 
a zmrurlcgo dnia! 5 gmd1ni~ 1904 ·w, Ober

Ya:rxloh. Poigrzeb odbędzie się. w CZ'\\ ar-
1ek o go<lz. 70 z rana. Krewnych i zmjo-

1ych upraisza się o Iicrny udzia~ '~ pognzc
tiie. 

w 

Koło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w 

zwartek 8 bm. o godzinie 2 po pol. będzie 
Jekcra śPoicwu. Cztonkowie winni się wszy
·cy stawić, ponieważ będzie ćwiczona nowa-, 
icśń na Boże Narodzenie. Goście mile widzia-

.~ł·i . _ Cześć pnlskici__?~eśni ! Zarząd. 

Koło · śpiewn „W anda" w Laar 
p0Jaje swym członkom do wiadomości, iż w 
l1:cd1.ielQ dnia 11 grudnia o ~od'l).. 6 \Vieczorern 
odbędzie s:ę rnczne walne zebranie i obór no
' ·ego zarządu. Jest koniecznie pożądanem, a
~;cby się czfonkowie licznie i punktualnie sta
wili. Goście mile widziani. Cześć połskiej 
pieśni! Zarząd. 

--- -- --
Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
Przyszłe zebran1:e odbędzie się w niedzielę 

dn ia 11 b. m. o godz. 4 po pol. Ponieważ jest 
'Io ostatnie p 'rzcd świętami, dlatego uprasza się 
o liczny udzi2! cztonków, zwfa~.z;cza tych, co 
mają dzieci. aby podo.li ich liczbe, aby doklad
nie wiedzieć. jak g\viazdkc urządzić i w roz-
(;}zielcniu ulah\"ić. Zarząd. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
donosi swym cztonkom i wsz:vstkim Rodakom 
,. Liitgcnctortmund i okolicy, i:i, od 7 do 14 bm. 

jest sposobność do spowiedzi Ś\\'. Nabożei1stwo 
polskie w święto Niep. Pocz. Naiśw Maryi Pan
ny i w niedzielę l l bm. po poludniu zaraz po 
Nicszpor<!cl1. O liczny udział w I1abożeńst,,· ie · 
prosi Zarz~d. _ 

DO~\ POLSKI W HER.TEN ! 
... ~ ktadki na dom polski w ticrten zfożyli: 

Bilawski 50 fen., Gordon 50 fen., W. Ryclnval
ski 2 mr., A. Skopowsk•i 2 mr., K. Wojtaszyń
ski 1 mr., P. Chmażyński 50 fen .• E. Walccr 50 
ten., T. Joppek 1 mr., L. Grocki J mr., .J. Bie-
ia<la 50 fen„Wt Skopowski 2 mr„ Nt. Nowicki 

' mr., W. Zawadzki 1 mr., J. Krupski 1 mr., 
fgn. Sz:ymkO\\'iak l mr., A. Gzy! .1 mr.. J. J\fa
~kowiak I mr. - Dalsze skladlo na cel ten 
priyjmuje: Józei Dąbrowski w lierten, Baku
merstr. nr. 1. 

Calkovv·itą sumę pokwituie"llY p<'iźn•iej. 

Tow. gimn. „Sokót" li w Wanne-Zachód. 
Zw-vczainc zebranie o<lbędzie się w niedzie-

. le dnia i 1 grudnia o g-odz. Yi4 ~v lokal? p. 9~r
cesma1ma. Z pol\vodu zaloże111a oddz1alu spie
waków. jako i zmainy g-odzin ćwiczef1, jest _u
dziaI wsz:rstkich zdrowo myślących druhow 
pożądany. Czo.tern! Wydział. 
--------~-· 
I(onferencya św. \Vincentego a Paulo w Bruchu. 

Braciom naszej konferencyi donosi się, iż 
zebranie odbędzie się w święto Niepok_alanie 
Poczęcia Naiśw. Mar:ri Panny po wielkim Na
bożeństwie o godz. 110. Liczny udziaJ1 pożą-
vany. Zarząd. 
!.....~-~· . • .a-:-::~~~~~~ 

TowarzyŚtwo gim~. „S~kót" w K~stro~i~. 
1 zwycza)ne posiedzen~e odbędzie się '' 

rz.wartek ti. dnia 8 grudnia o godz. 3 po ~?~· 
1a porządku dzieml')'m barcl.zo n~g_Ią~ęJ.pra\• ~, 

Zara.zem \\"Zy ~'amy tych, druho\\, ł{lvrz~ .z.e 
sk!adkami zaleg-aia,, oby sic z takowyc~ m:c1l1. 
o liczny udziat uprasza "yd11ał. 

-t'.>ac:mcść Rodacy z .M.erktinde i B.ovi~~g~1aus~n. 
Szan. R.o<lakom z M.erklinde 1. Buvt~~bau

sen oznaimuiem) , iż dnia 11 ~ru~n1a. to icst ':v 
niedziel~ o ~odz. 3 po po.r. odbędzte się zebra~1e 

• celu zafożenia towarzystwa ~olsko-katol_1c
!d~o na sali p. Giilcker '~ ~~rklmde,_ na k_tor~ 
s i ę Rodaków j<Ji: ~ajuprze1m1e1 z<:prasza. _azeb) 
tę sprawę poparli. l(om1tet. _ 

- ---- --- - -
---Wiec Polek. 

w G2lsenkirche11 
odbędzie s\ę d:nia 8 grud1:ia o go·dz. ~. P'O 
J}Oludn::1 \Y sali p. Baumc1stra Ufotel Ger
mania), ul'. Alvinstr. (dawnie.i. Iiermannstr.) 
o liczny udzial R-0daków 1 Rodaczek z 
Gelsenkirchen, Iii.'t11en, Butmke .. Ue~~ei1~ 
dorf, Schalke, R<Jtthausen .i cale1 bhzsze1 
i dalszei okolicy uprasza Si.ę. 

Szanowne Rodaczki zechcą się licznie 
zebrać aby radzić wspólnie o naszej doli. 
Mężcz~źnł tyle mają towarzystw, organi· 
zacyj„ ·wieców, potrzeba więc, aby i Polki 
się zebrały na wielką wspólru\ naradę, w 
jaki spasób możnaby się b~onić ~iskute: 
cznei przeciw germanizacy1. Mozna ~yc 
pewnym, że nasze Polki liczni~ na w.iec 

f)Ospieszą, przez co dowiodą, ze sprawy 
narodGwe nie są im obojętne. 

-,-Wiec w Gerthe. 
Wiec Zjednoczenia" odbę.dzie si'ę w 

·czwartew .; święto M.atki Bos~iei, na sali p. 
Sekulanda o godz. 30~ Om3:w1an: ~edą roz
maite sprawy robocze 1 on~arnz31cy1 Zi~nocze
nia. Zatem liczny udzial Rcxlakow w wiecu po-

żądany. od łskł " .,.Zj.ednoczenle 7.aw owe po e • 

odb~dzic się \\ czwartek dnia 8 grudnia 
o! godz. 4 po pol. w sali p. Ge.rdesma'!lna. 

~ ~ a wiecu omawiGM1e będ~ spra\VY ogólne i 
rob-Otniczc. O liczny udział Rodakó"r; z 
Wanne i okolicy uprasza się. 

Wiec w W eitmar. 
W\\ eitmar przy Bo:chum odibędzie się 

w niedzielę, dnia 11 grudnia o godz. 3 po 
p.oludin'iu 

wiec Polek i Polaków, 
na który Rod:aicziki i RiQ·daicy z Weitmar, 
Linden, Bochum, Wiemdhausen i, okolicy 
liczrnie zebrać się. zechcą. 

-~~----~-~~~-

Baczność parafianie z Noskowa tlod Jaro
cinem! 

· Uprasza się wszystkich parafian Noskow
skich przebywających w Westfalii i Nadrenii, 
ażeby się stawili w· niedzielę dnia 11 grudnia 

' do Herne, do lokalu p. Koring:a ul. Haldenstr. 
nr. 20, po potudniu o godz .. 30, w celu omówie
nia sprawienia daru dla ll?.Szcg-o kościóka para
f ia:lncgo w Noskowie. Ni.a my nadzieję, iż się 
wszyscy parafianie jak jeden mąż sta'.vią. Oco 
uprasza l(Hku parafian. 

„SA · OPOMOC" 
polskich kupców i pn:emysłowców. 
Szan. czl-orrkom do1msimy, iż w.alnc 

zebranie 0d'bG-dzie się 110 Ś\\''iętach, \\" cza
sie. przedświąteczinym n·ic kajJdemu poz\\ o
IUby cza·s przy1być na posiedzenie. 

Z ar z ą d. 

Wiec Polek i Polaków 
w GELSENKIRCHEN 

-odbQdzie si~ dziś. \\ czwartek, 8 gmdni.a o 
g.o,d.z. 3 po p{};,lhdlniui w sal·i p. Ba.nmeistra 
(Iiotcl Gennrunia). nt Alviins\H~. (dJa1wniej 
lienmmnstr.) O licz.ny uidzt~at Rod.alków i 
Roda1cz:ek uprnszla. Siię. 

tl\ilł J~. 

· DLA 
tysiące Redaków narze-k:J· na licho wyko

nane i źł·~ leżące ubrania? 
DLA TEGO, 

ż.2 nie znając dostatecznie swych krawców 
Rodaków, idą do żyd.a i tam jedynie sµryt" 
ni żydkowie znając dobrodusznego Polaka, 
narzucają mu przy sposobrrości zakupna 
ubrań, towar wprost bez wartcśc:, a ubra
nia licho wykonane a nadn1ryczaj wygó-
rowane ceny • 

Ald.ant 
KRA WIEC POLSKI W BRUCKHAUSEN, 

u. Griinstr. nr. 10, 
wykonuje i poleca na sezon zimmvy pła
szcze, pal~toty, ubrania marynarkowe, sur
duty itd., naw.et podług najwybredniejsze
go gustu·, j{!dynie z rra!łepszych materyj 
kraj-0wych i zagt·anicznych, pod gwaran
cyą za d<?bre Ieienie1 sumienne wykonanie 
i po d\()tąd niehywale niskich cenach. 

Rodakom zamieiscowym, zamawiaiąc 
u nmie ubranie, zwracam koszta podr'Óiy 
\Y obrębie 5 mil. 

A ZATEM SWÓJ DO SWEGOt 
Z ,,-ys.·rnkim szacrnnkiem 

ADAM SŁOMA, 
krawiec polski w Bruckhausen, Griinstr. 10. 

.UMIMIJ#A .S!MFM MW•& ~ 

g Wyprzedaż gWiazdkowaf 
po ba jec:znie uizkicb cenach. 

.,. brari :J. m((;:;liie 6.90 mr, p11Ietoty 1r.ęzkie 
6,75 n -. , żaliiety r.im;,nrn 3.45 rnr., spo<inie 
męzkiP I.: O m·., ubiory dlo. cl1łopców 1,75 
spodnie <; \ ·\ chłopców O 35 mr , m~zkie buty 
ro szauroiv' a . .iia 3.50 :mr ., ka.masze m~zkie 
3.50 mr., trzel'l'iki męzkie do sznur wania , 
3 25 m ., trzewiki damsbie do zapinania 
2.50 mr., bnci\\i damskie z guzikami 3.90 mr, 
pantofle damskie z skórzauerni podeszwami 
ciepło dodszyte l 35 mr. łmty dltli chłopców 
i dzie,, cząt bardzo tanio, buty do pracy w 
wielkim wyborze i nnjlepszem fwykonaniu. 
Kapelusze i czapki, tnkże bieliznę po ba
jecznie t'!nich cenach, koszule normalne do 
'Pracy. Za.k.iety, prześcieradła "PO cen„ch fa
brycznych. Jaczki, npodnie i kamizelki od 
1.45 mr, począwszy 

Konsum ubrań w Wanne. 
PA WEL ROTHMANN, 

Bahnhofatr. 'i 6. '\~ onn"' Il, Bahuhofotr.76. 

WFM+YWi\'!ł-!lfi!l_l!lmBZB•mi&i&gm 

oooooocooaooooo ooaooaoooooooo 
o o 

O

Sg Towarzystwa, Io 
któreby chciały na Gwiazdk~ swoje potrze
by u mnie zarnpić, proszę al)y zechciały 
zamówić aż do ló grudnia, bo czem prę-g dzej, tem ta.niej. 0 

~ I1tnacy Jankowski, 8 
8 \VAN~E, Apotłljf. erotr. n,r, 6. S 
~0':')000000000'j0 ~0('\0!::>eOOO"'JOO O.Q 

I 

•••• Nie b~dzłemy nic pili 
. w świ~ta Bożego N urodzenia . 
Jak tylko polsLifl miody krakowskie i kasztelańskie, oraz polskie wina., 
Oalewki, Zgodę, Owocówkę, P;dbinogę. Arii.ki, rumy i koniaki od 

IGN. KWASNIE\VS.KIEGO w Bohum, 
· przy ul .. Gneisenaustr. nr, 9. 

•• 
\Vyayła on każdemu na żądanie 1rncztą lub koleją do domu franko. Trzeba 

tylko nie za.późno zamówić. Ma. on także tanie i najlepsze cgary, jakie.,na: świecie ist
nieją w tej cenie pod nazwą 1,Flancery" i ,,Colindy", oraz „Meksyk:i.ńskie". 

Destylacya i hurtowny skł~ul c-ygar i papierosów. 

Jan Fr. 

' skład garderoby 
męskh~j 

podług miary 

ul.Turmstr.14:. 
wEsseno 

Ro'1ano'iwa białego z ~~arny1n, 
C:iarny. Dzień dobry, jak się masz v.rzyjaci.elu biały'? 
Biały. Ddeń dobry ty czarny, tak jesteś nie ~m·ały 

Tak eh od.z sz po ulicy jakiś zabłąka.ny 
Czy c1 co brakuje, powied~ mi kochauy 
Ptzybyłem tn do E~sen zwiedzić r-koli~~~ 
Tu mi si~ lepiej podoba jRk w Afryce 
Kraj jest ta wspaniały, a.i "'Spomuieć przyjemno 
Ale to nie d.ibrze że tu bardz l zimno 
Doradź mi kochany cóż ja mam uczynic~ 

· „ '' i : r~.J Ahy sję przyscroić i ubrauie zmienić 
B. · · '"" Dobrze przyjacielu to rzecz łatwa, taka; 

,Ja Cię za.prowadzę do krawca p 1laka 
'renze mu na składzie modne materyę 
Zam~wisz palto, to on ci uszyje. 
U niego wybór nawet bardzo wielki 
Robi on zgrabne spodnie i kamizelki 
Ubra.nia czarne, palta i czamarki 
Sokolskie ul)ra.nia litewki i fraki. 
Krój jego modny w okolicy znany 
On za.dow-0lni wszystkie w ś wieci•1 stany 
Do niego dążą Czesi i Polacy 
Moskale, Francuzi, Anglicy i kto wie jar-y ! 
Ktorzej z dal ~ka tn clJtąd priybywają 
Uniego tylko w:;zygcy zamawiaj21. 
A gdzie on mieszka? i jak on się z owie 
Niech mi pr~yjaciel to je.sicze opowie. 
Ztąd nie daleko tam dom jegn włas ·y 
Przy Turmstr. a numer czternasty 
Czytać ·nie umiesz? Zatem nastaw udrn 
N a macaj palcem firmę I 

J .ana Fr. Blocha . 

Nauka wiary i obyczajów 
kojcioła katolłekłego 

0 
oocoooocoooo oooooooccoooooog 

8 Baczność? Baczność! g 

i Obuwie zimowe i 
§ _ro2maitego gatunku g 
8 

w wielkim wyborze, g 
p) cen uch jak najtańszych poleca 0 

§ Jan Bręborowicz, 8 
ł) 't ki o o mis rz szews o 
g w llruehu, ul. Bochumska nr. 31. 8 
rt (naprzeciw Grullbad). O o o 
u ~cooooo:ooocoo oooaoooooocoo 0' 

.... --·--- -----------

MEBLE: . 
lóżka, szafy, krzeselka, maszy11e do gołoWllua 

wYlożona obszernie, stwierdzona i objaśniona 
miejscami z Pisma św., Ojców Kościola pr2y
kfadami z życia, oraz przewodnik życia dla ro
dzin chrześciańskich. .Egzemplarz oprawny w 
plótno angielskie, bogato zlocol\e wyciski z pu
delkiem. Cena 16 rnr„ z przes. 16.50 mr. 

i t.d. mam tanio na sprzedaż z powodu powr · 
tu do Polski. 

Szypa w Linden-Ruhr, u.l Iiulden!str. nr. s. .,,„ 
~ 

I 



Po-wieść Nfaryi Rodziewiczównej. 

{Ciąg dalszy.) 

Nig<liY się nie iska:rżyl, alni na. ból, ani 
ua slabość, aini. nai ·swą. mfo1d.ość straoo:ną. 
,t3yrl spoikojny, pog:odny, cichy, jak zawsze. 

Kto wi·e, może się mamił nadzien'ą. 
ttiemnima, na myśl 0i przyijadelu, dfa

·witY lz.y; inie mógł patrzeć w jego wpadle 
ioczy, słuchać jego cię.~kiego oddechui. U
cieka~ n.a mi~1sto, spr:oiwaid!zal dloktorów, 
:z.rncsH, ctalde mógł, przysmaki. DO!ktor<w„ ie 
móiwili: „porwietrze", inaczcij, petersburska 
wło'S11a: gio weźmie, nie Zlnfosie po<lttnuchów 
:tad·ogi; dawali iaill:ieś pólśnxiki, które nie 
przy1no1sil'y ża:d!ncj ulgi, i odcho<lzili, zabie
rając ostatni grosz studcnta1. Żabbai mru
czał niechętnie na te od\v,ied'ziny.. 

- Dafoyś pokój. Ja:k zdooiy e:gzaimi
nru, no odpiocz.nie:my. Tl(), mi przejdzie. 
Głu!pstwio ! J alóś ty zarw1sze niecie.rpDłwy. 
R.uieiu; chciałbyś z chm:iobą r:az.praiwić się 
w trzy sfor'IJ..-a. Trzeba mieć cie.rpli-w:ość i 
czekaić. 

- Czeg·o cz.ekać? - rzudJ się zroz,p3.
czony - śmierci? 

- Nai wszystko trzeba czekać - o<l:
pa:r! Utwin spoko.lnie, -OiStrząic ()ltówek bez 
1,rzierwy i1 prz.y1krośici. - Po klolei vV'SZY
stk-01 prz.e1idlzie. A jak śmierć, to1 co? 

tliet1ooim zagryzJ wwrg·i, by nie jęk
nąć. 

- Jak śmierć, to koniec! - .wyszep
tal, dławiąc się łzami. 

ccoooccoce~ooo~ooouooacoocooo o c 
·g Prnbu'ilki gtwiażdkot.vej g 
O bę-lQ lp.toś tanio sprzedawał Mam mi. skł.a- O g dzie wielki. wybór chust do okrywa.ma, g 
o chusty na głowę, cJrndty podługowate i jed- o 
ft wabne sza.le dia niewia,t, fartuchy mieni~ce, O g wszystko w wielkim wyborze a bardzo tanio. g 
O lgmu~y JatD.łUlfW§ki,, vVanne, O g Apothekerstr. nr •. Ga, obok koscioła. kato- g 
0 lickiego. l'.J 

~~~~~~_p~~~~~~~f?_f! 

Do kroćset tysięcy plynie rok rocznie z 
volskich kieszeni na wydatki gwiazdkowe, w 
której to sumie niepoślednie miejsce zaimuią 
bezwarunkowo wydatki na pierniki. Znaczn~ 
ten a nieraz ciężko zapracowany gro~z pols~1 
przez dlugi czas przeclrndzil w ręce niemiecki~ 
2 tego prostego powodu, że polskiej fab:yk1 
pierników nie byfo. Brakowi temu zaradzi!. p. 
.Markiewicz w Kostrzynie, którego przedsię
biorstwo rozwija się coraz pomyślniej i ·daje mi~ 
możność stawić czo.to wszelkiej obcoplem1enne1 
konkurencyi. Nie wszyscy jednak korzystają 
z tej sposbności zaopatrzenia się u R~daka i 
popierania swojskiego przemys.lu. Wielu w 
;niczem niuzasadnionem uprzedzeniu nic prz~
staie utrzymywać, że „nie ma jak toruftskie 
pierniki niemieckie!" 

Jest to zapatrywanie z gruntu nies.lusz1.ie. 
I\ażdy bowiem przemysfowiec, . rozpoczyna!<L
w przedsiębiorstwo konkurencyme w bra_nzr, 
z ustaloną dobra reputacyą, nie tylko starac s1.ę 
będzie o dorównanie wyrobom konkurency1-
a1ym, ale nawet o ich przewyższenie, gdY:~ tyl~o 
w takich warunkach interes jego roz~11ać s~ę 
'może pomyślnie. O s.ruszności tego. tw~erdzema 
każdy przekonać się może na ptermkach p. 
Markiewicza z Kostrzyna. Stopmow.o uleps~a
t~ie wyrobów tych z roku na ~·ok zicd~aio 11!1 
obecnie opinią tak pochlebną, ze. kto nie ~POJ
rzy na napis firmowy, w nicze.m ich ,~d. naJlcp-
8Zych produktów toruńskich me odroznt 

Oczywiście utrzłmanie fabryki na ?becnei 
'Wysokości i jej rozwój zależy w w~sok1?1 s~o
Pniu od poparcia publiczności. .N1ec?a1 W1ę~ 
Przy zakupnach gwiazdkowych, ~ikt .m.e zapom 
•a o tern, że zaopatrując się w p1ermki ~ roda-

a., P?Piera polski prz.emysl i tyc~ p~ski~h. pfo= 
mocrnków, którym w pewneJ m~m1eck1~J _a 
1Jryce pierników zakazano poslug1wać się 1e-
1Z--kiem. ojcz. st m.-. . ~ . . mww~ ------

W Lubatowłe 
foowJat Śrem) mam 2 morgi ogrodu z komplet-
11em1 budynkami zaraz do sprzedania. z~rosić 
tnażna sie ido 

Piotra Spycba.fy w Rnsocbt}.J 
(poczta Maslowo). 

- A jak komiec:, to co? - ciągn~ł flieg
matyczi!lic Żabba, jakby mówili o m:t·obo
j~tnicj zym przedmiocie. - Kar1icc, to <l'li

br?_ rzecz. Od <lzie.cifrstwa Jmniec nas nę
ci; kof1czyć napęclz;:1jcl; my sarni, czyśmy 
kiedy prz stali ma1rzyć o kn-11cn? W h1~:
deij klasie g1mnazyum, na I ażdym knr::i.:, 
·za\\. szc wzdychamy, żeby też prGdLei 
s1~a1{1czyć. Nie tak? 

- Wcal~ .nic tak! - mrmknąl Hic.ro
.nim. Nie wzdycham wcale, żeby: się ruz
staić z1 tobą. Ty toi nie masz czucia i ner
·wów, tobie "\Yszystko jedno, żyć, .czy un-
rzeć, zostać ze mną, cz.y rzu.cić mnie sa
megio n.a świecie! Jak 1ii:1 z,i-0ść, nie chcesz 
jeść, o co cię pmszę, ani przestać clmdzi6 
do instytutu·. Tybyś rad ·slwf1cyć, wierzG ! 

Żaibba umirrk! pod gradem zarzutów. 
B:Wa to je.go zwykła taktyka; ·upór swój 
bez.micru1y kryl p'Od.! tern sr-0kl{)ljncm mikzc
d1iem. Przelrn1na.r~ go i upriasić nie' byio 
sposobu. 

A tliemnim d'zief1 i uo:c myślał () tern 
1dofbmcz.ynnem powietrzu, które miało 
·wiró1cić przyjadeloiwi życic; myślał, gryz!, 
1się, posępniail, przcklinal bied1G. 

Ludzie z. upraignienic.m .c.21e'kali wil()lsny, 
oniby ją raldl odsunąć 1na1 la.ta, ·wykrnśtić z 
kakndiarzai; wiO'Sina ni~ niosła mu cid:mdze
.n~aJ i 'Slł'ońca, 'niosła mu· śmierć i z.gubę. 

G1-.osz po gr()lszu, QSzczęd'Zajiąc 'Się bez
miernie, nic prnwie nie jed'ząc, nie śpiąc 1 
cho1dząc pr.a:'wiC' vv·1 laichmanaoh1 zebrał 
sześćdziesiąt rubli. Więcej nie rnógt 

A wi1oisnw na:cl:chc<lzila tak ·szybko, jak 
11i·gcfy, ai ŻaJbba sechl w oiczaichJ. 

Starn doilkai miałai •oornz. częścied z.a
.pta!kane 101czy, szyła coś 1ncica1mi. Ody się 
zeisizH z Hieronimem, \V'Zid:ycfi.alt obole. I 
dnai byta bie<llrra. Żylai ze studeTiltów, aJ to 
1dJość p.Glwiedzieć w Petersburgu, a: jednak 
•i ona1 myśfafa: o tym .\vyjeździe, ~ di.Uli zibie-

, 

ś 

rała grosz do :grosza. równie z trwdnaśc"ą, 
jak Biafopiotr·ow!cz. 

i ra współkę mieli sto rubli. 
Pewnego wie-czom, w marcu, Iiiero

nim zast~ł w mieszkainiu av:iza'cyę db ie
bic, na ośm<l.zic:siąt rubli. 

-- Co t10? Zkąd t-0? - pytał Żaoby. 
-Z poczty - odpaTł mruk. 
-Któż mi może przysyfa.ć pieni~dize. 

-Zobaczysz, jak i0dbic.rzesz. 
Chi-opiec p.obierrl ,ile miał tchu. vV 

biurze, przy gazowym p?omyku, przeczy
tał co naistępwe: 

, .Jesteś marnotrafl.\r.ca• i prólni3k. Z ra
b ileś mi kłopot z maszyną; majster wzhil 
za jej usta·wLernie 20 rubli, odtrącam to cd 
1nn:lożnei ci sumy, a resztę odsyłam, WC!dle 
umowy. Dmgi raz za podobne z:erw31nie 
stracisz catą zapłatę, jako kairę z.a niesu
rn'ienno' ć. Twói dzind1

, Polikarp Bi2~lopio
trowicz.''. 

Iiicr-01nim, jak huragn, wpadł do przy-
jaciela. 

- J ózcrf, jedziesz jutró ! - krzyknqł. 
- Ja? Dcikąd? 
~Do Krymu! Leczyć się! Mam pie

niądze! 
- Jakie pieniądze? Jalki Krym? -

Zabba wytrz.esz.czyt OC'ZY. 

- l(rym 1jest jeden! A 'pieniądze 
mai~z! 

- Et, durzysz mi głowc. Co mi tam 
Krym. Nie chcę! 

- Jólzief ! 
L'itwin zatkał uszy dlońmi, wnurzył 

nos w ksią.7.,.kę. Wyg1ądal, jak uoisobicnie 
uporu 1i zadębO'ści. 

Ale ttiercmim ·na nic już nie zwali.at 
~sią;żkę cisną! w kąt, przyjaciela wiziąt obu 
-rękaJ.mi' za glo'Wę, przypuścit szturm d-0 
mruka. 

-Br-'.łcie! Zlituj się 1nade.mmą, jeśli nie 

a 
·girma Gebrudcer Adler. 

locłuram, uli :a Dongardsłr. nr. U 
polecają najlepszej jakości i modnego kroju 

PALETOTY 
tlla panów, młod~~·~:ń~:ów i ~'błopcilYłl 

także 

UBRANIA 
z czysto wełnianych materyj 

1 po łan· h lecz słafych cenach w wiel· 
kim ~yborze 

Wl nie (żadne ·fabryczne). 
Pa1•tya Eizeezy zeszłoroeznycil ~;przedajemy niżej ceny. 

Eleganckie wykonanie według miary, pod kierownictwem pier
wszornędnego przykrawacza. 

Herzogstr. 5. Henogstr. 5. 
poleca swój 

skład gotowego bu w i a 
każdego ł,'odzaju 

tanie, - lecz stałe ceny. 
Wykonanie podłu~ miary. 
Reparacye prędko I ~· 

Ktoby wiedzial gdzie się znajduje (we 
Westfalii) Stanisław TożewskJ. zechce mi la
skawie donieść. 

J ó z e f a L h i a k, 
Pleszew (Pleschen). 

-----
.TO ,:E 

zakrystyan w Giin~fel~ 
poleca szan. polskim parafianom książki do na
bożeństwa w kzykn polsldm w wie.lkłem WY· 
borze. 

• 

Pad ~. D1~ mi ę jcdinę P"' i eh , żeb m 
hy! o ci bi spc:-oJny, ż bym ciebie mial 
je<ln go. Toż. ja sierota, ni domu, ni l-0mu. 
21Tli duszy mdwncj nigdzie. Tyś mi jeden 
i bratem, i rodziną. Tyle lat byliśmy ra
zem. cóżem ci zaw'inJ? że s"m" hcąc 
chcesz ginąć i mnie rzucić'? Byl-0 1 am do
brne. razem. Życie tak przeż rjemy. Jó
zik ! mój ty drogi, l·och3!ny, crtlcczmy ! 
Zrób mi tę, la kę. Jedź! Da Bóg. peipra
~visz si~; dopcdzisz te pGdłc kursa ! Józik ! 
nie upieraj sic, zlituj sic nademną ! ŻC'bym 
mógl w: biedzie choć ciebie mieć zdrowym! 

Gtowa Litwina SZ2imatal2. :się zrazu 
energicznie w obj<;cin przyj:idcla, aż mu 
spa·dly drnlary, poLm uspo..rl,;:-oila się. tro
d1ę, od1

\\ racal ją tylko, by mu Hi '1r-0nii.11rie 
'U:Ó'gl spojrzeć w oczy, ' ko1'icn skrzy, 1il 
się, zmarszczyli zacząl burczeć. 

. Stadent odctchnąt. Litwin, gdy odzy
slmval mowę. tracil upór, możnai byto tra
fić do jego duszy. 

- Rozdepcesz okulary -- mrn zat -
Już t~zecia para \v1 tym rn·lrn z f\\10:jcu. go
rączki. · ·.· . , 1 • 

- Bierz dyabli okulalry ! Pojedziesz 
J ćizefie.? - pytał chl1opicc z serdeczną pro~ 
śbą '\V gliQIS'ie. 

- Nic \\'icdzi1::ć czcg:c ! Zawsze ci 
głupstw się za1chciewn. Zknd' W'Ziąleś pie-
niędzy? -

- Dziad prz)~słaL Usta\\·ialiem um 
mlocamię latem. 

- Nic kłamiesz? 
- A cóż, myślisz, że ·nie potrafię zto~ 

.ż~ć1 maszyny? Żebyś ją ·\V'idziat, jaka głu-
pia. ' 

- Et, bredzisz. Pe\\ nieś krwią i po
tem zebrat piemiąd'ze. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Patrzebujesz Pani suknie? 
Potrzebujesz pan ubranie? 
Proszę pamiętać o Polaku! 

S~anownym Rodakom donoszę, iż osiedli
lcm się jako 
. KRA WIEC MĘZI(I 
i proszę .o lask~w:e zlecanie. Polecam się do 
wykonama ubran 1 paletotów itd. dla panów. 
Zona moja poleca się szan. Rodaczkom do szy
cia podług miary po niskich cenach. 

Z szacunkiem 
Józef Witecki, 

mistrz krawiecki, 
Ge l se n kirch en, R.ingstr. 65 III. piętro. 

Obrazy! Obrazy! Obrazy! 
Szan. l~odakom oraz towarzystwem pol

skim polecam mój 
. . . ZAl(LAD OPRAWY OBRAZÓW 

reltg1mo narodowych. Drukuję dla towarzystw 
programy po naital1szcj cenie, piecz~tki (stem
pl~) dla .t~\~arzystw i prywatnych. Oprawiam 
w1ązark1 i slubne korony. Obrazy z muzyką 
polec.am .Po najtańszej cenie. Wielki wybór o
brazow 1 fabn~ka ram, hurtownie •i detalicznie. 

Z szacunkiem 
ADAM .MICHCZYŃSI(I 

___ w -~lsenklrcheo, Florastr. 90. 

HiiJlcn! ffiiJJcn! 
Krawiec polski 

~ _ •M.~!i ~...-:,A.~z~ ·~ )n 1- t'.tł 
1 w Hiilłen 

. przy ulicy friesenstr. 15. 
~ailcpszy krój! Ceny umiarkowane! 

... ~ 

Swój do swego! Swój do swego! 
BAC Z N Oś Cr 

~on~szę sz~n. Rodakom z Ról1linghausen i 
okolicy, ze z <Jn.•em 8 grudnia otwieram w 

.Rohłlughausen, vrzy ul. Moitkcstr. nr. 12 b. 

s ł d siąże• ; -gar 
I~fam na sk'<>dzie wielki wybór książek do 

nabozcństwa i powieściowych. - Dalej pole
c~~ _obrazy świę.tych pańs~ich, figury, krzyże, 
rozan~e. R~zn~a1~e gatu~k1 cy~ar, papierosów, 
tabaki do pa.ema 1 do zazywania. - Oprawiam 
obrazy i wiązarki. 

• Mam !~leże s.kla~ ksi~żek ~ cygar w Gelseo
k1 cben-ti~lłeo i d~1ęku~e dziś szan. Rodakom 
z Oelsenk.1rche_n-f!ullen 1 okolicy za dotychcza
sowe pop1.erame i ~roszę. szan. Rodaków i na
dal mego rnteresu nie omijać. 

Ma.zn wielki wybór polskich kart z vowin
szowamem ~a .Swięta i Nowy Rok. 

Z powazamem 

Fr„ ~łyna cz 1k. 



~~~~-~~~--~~~~~~~--~~~~~~~--

Opm\"icdzial xm nam wtedy hajkę o 
połsknn leg[Qnie, \\ naibNższcm S<!Siedztwie 
B.j,flii!la, ,,. Chicag<J. ZapQmni~t tylik:o do
dać. jak \\~ielką jest polska flota wojenna, z 
•iln składa sic pancerników, kr~O\rnikó\\·, 
torpedO\\'ców i kontrtorpe.dowców, które 
ćrn~ straszny p.olski legion mai zaibrn1ć z so
bą z Chica:go do Europy, a mfranowicic do 
Prus ,,~ OW<l ,.chwilę od\'\"etu'". 

"sze irniemicckie.j, także pru k\ei. skicro
\\ ane przect\\" Austryi. 

ALLSCHOff Dla czego ALLSCHOFf 
w Gelseftkirchen, róg ulic Bochumer Str. 

i W eidienstr. 
mai tak wiele odbio1có\i..i? Pcnie\\'aż swe 
dobrze. rzetelne i trwałe obuwie bardzo 
tanio sprzedaje. 

MOWA 
posła ks. prałata Stycbla, 

wygłoszona na . piątkowem posiedzeniu 
pruskiej izby deputowanych w sprawie za. 

machu na „Sokoła" berlińskiego. 
(Wedlu·g stenograficznych zapisków ,.Dz. 

Ber!."). 

(Dok<li1czenie). 
M. p., ''" interesie s.amym dziatalności 

T-O\\:;arzystw polskich leż.ało izaw1sze urni-ka
n:ic \Yszystkiego tego, co mogłoby wY'kra
-Czać poza cel, wyra.żony w. sta . .tutach od
nośnych Towa:rzyst\\" i co mogłoby spo
·wo·diOv.~ać prześla1dowanic ze strony <Qrga
nów rządmvych. Nat-0 Z\vracaly zawsze 
zarządy Towarzystw i ich ·czlonkov.·ic ba

·czną. uwa·gę. Jeżeli jednakże są \Vcią.ż pro
wokowane, jeżeli się im gwaił.te11111 nad!aje 
miamo Tnwarzyst\\~ potiitydzmych, za1graiża
jących pa:ństw·u, wbrew \V()li i1ch w11:a1s1neJ, 
\\"bre.\V ich statuto1m, ich cerom. ich dZii'a
ł.aJ1ności, to przeci eż nic można się dziwić, 
że pada {)Id' czasu· <lo cza:su· jaude wyrażenie, 
nai które się nast<;pnie rząd' povV10luje, .a1by 
z z,d~unfa, jakiego artykułu. z. gaz.ety lnb też 
poszcze<gólnego członka Towa,rzystwa na
tyichmiast slw1nstruować za1rz,ut nielbe~p~1e
czcfrstwa dl'a paf1stwai cale.goi owegD T-0-
warz-yst\va i celów jeg.o. Talk zawsze po
stę,pmva1110 względem naszych Tnwa
rzystw". 

M. p., z pomiędzy przytoczonych w 
d1yskusyii tej a1rtgumentÓ\\ dotyczących t. 
zw. ,,p-0Iitycznej postawy" naszego ,.Scko
Ja", praignę szcze1gólnie zwróciić u'\Va1gę na 
wyrnżony tutaj przez, p. ministra >0świa1ty 
a powtórzony dlziś przez p. Zed'Jhza argu
ment. a m i1a1nowicic, że T-0w1a1rzys.t\va s10-

1\:Qlskie są ka1drami przyszłej armii pol
skie1j. '' ( ! !) Tak czytaliśmy w , pe1wnynl! ar
tyikule „ Nordd. Allg. Ztg.", która pow.ofata 
s'ię na zaigr'ankznc gazety polskie. To· sa
mo powiedz.lat tutaj w1czmaj p. minister {)
światy. W'prawdzie w innych słmvalch; po
wie<llzia1{ Qn: jeżeli narcl'ejdlZlie. czas w1o·h1110-
ści i odłwetu, to ,,Sokół" ma wyistąpić w 
pienvsz.e} fi.'nii. Ta!k na:pisa?a wedlug slów 
p„ mi11isti-a gdzieś jakaś igazeua. Gdlzie: to 
bylo napisane, kiedy, w którym kraju owa 
g·a1z»eta wyichodzi, która to p:ublikmvaila, o 
tem nie w·spomnia? p. minister ani s~owern. 

M. p., gdyby rząd .anstryacki zechcia.ł 
zebra-ć rozmahe arty1kuty ws.zechniemiec
kieil prasy, drukowane nietyłko ·w Austryi 
lecz ta1kże i w Prusach. artylrnły zwraica<ią 
.ce się wprost przeciw dynasityi austrya
ck'ici, przeciw rządowi austrya1ckiemu, i 
-całości pafrstwa, i gdyby zwróci/ się do 
T1ządiw pmsJkiego z zapytaniem: co sądz.icie 
-0 postawie prasy wszechnicmicddei r o ar
tykuła!ch, zwracai}ących się prze ci w dlOmo
w!i pamującemu1 i rząckn\· i austryaickiemu, 
to rząd\ niemiecki nmylby ręce w niew,in
no1ś.:1 .i powi edział: cóżcśmy ternu \\<1111i? 
My przecież nic ·od'pO\\ iad1amy z.a to! 

Qd'y zaś chodzi o sc harakteiorzO\\~a1nic 
poski·ch towarzysh\· lub ()bja.:wó\·F publicz
nego czy prywarncgo żyda P olaków. wte
cły sięga! ·się zaraz: po wycimki z najróżni~j 
s·z _y-.ch 'gazet , cho1ćby zagranicznych, ba, na
wet amc-ryk~t1skkh. 

l\ aiżdy ma·1"ny \\ y.cinek lub lada frazes 
Jtcłmd·z.i za dobry, decydujący c.l!o\\ óid! t. 
Z\\~ . ,,polityczincgo, antypa{1st\v10".ve'g·O; sta-
1ic:\v isika" PołalkĆi\\: 1 czynictc z.a nie Qdip.o.
\\·icdz:1alJ1cmi za-rządy Towarzyst\Y, człon
ków, tych T<J'\\arzystw. a na\\ et caJy na
rad polski. 

M. p., istnieją także pewne śr.o<le-czki, 
mait.ąice na' celu urab1ianie opinii '' pM1st\vic 
i tutaj \V izbic. 

W tym roku uslyszcliśmy coś pocuob
nego· z ust pana ministra łiamrnersteina. 
gdy usilolwa~ pC1zyskać symP'atye izby <lla 
u.stawy kolonizacyjn2j. -

W składzie obuwia ALLSCHOff'A 
w Gelsenkirchen, ul. Bochumii" Str. i róg 

ulicy W eidenstr. 
można. s~ę rozmów.ić po polsku i k.a0dy 
Qdbi,orca, kn1 zu peh1eimu za~owołeni'u Zl()ISta
n ie obstużony. Od teraz, aiż do gwia1z1dki 
O.ti1:zyma ka,ż<ly odb:orca piękny p'Odarek. -·- -· ~··-···· 

Tak samo pan minister Podbielski przy 
obradach nad usta\Yą kokmizaicyjną opo
wieldziail nam, że bainki polskie zakupily na 
Pomorzu 40 dóbr; gdy go jed!na!k z:apytamo, 
jak się te dlobra nazywają, .okry! się pla
szruem milczenia i drapnął. 

(Wesołość.) 
M. p., tak samo rzecz się ma z owemi 

.,ka<llrami: przyszłej a.rmii polskiej", za któ
re ·uważane są polskie Towarzystwa so
kofs.kie, obecnie już nie ty1k·o w jakichś tam 
amerykańskich gazetach, ale n:a:wet także 
przez pa:na ministra -0św1iaty. 

Wtaściwie nie wiem dobrze, jak sobie 
tę historyę wytŁ.omaczyć, \V jaki sposób 

. maią dz'isiojszc T-0warzyst\Via sokols1kie 
przelks1zta t c ić się na kadry przyszlej annii 
po·lskiej? 

Czy może star~zych członków ,,SokD
fa" przeichoiW'U'ie się: '\VI jaikim polskim 
,,l(yffhauserze", gdzie, zaichowudąc swoje 

·siły żyici10 1we i rnłod1ziet1cze, jako śpiące 
v.1onsko1 czekać będą na chvv ilę pomsty i 
wiy:ksztaką S'ię po pewnej pmcyi wieków 
m11 piokaźnól armię polską? 

lininego sposobu:, w jalkiby -0hec1nl,c To
\\ a rzystwa sDkolskie razem wziąwszy mo
g,ly się stać potęgą dla: airmii pruski .;j bar
dzo niebe12pieczną , nic umiem sobie pomy
śleć. 

Ale. m. p., dowo dzcniai t'akiie: z; ławy 
munisteryaln.ej ma1ją \V tern pewien cel, ot 
ten, żeby na ciele niemieckiego. Micha1!ka 
WY,\v10,lywać gęsią skórkę. 

M. p., d10,tąd' nie· d'owi,ed'ziono „Soiko
JiGm" żaidmych anitypafrstwl()wych knmvia11; 
jc:l,eli ta•ś są jakie dlo:wlQdy na to, to prosi
my je. nam przedlożyć. Ale dajcie n:arn 
święty spokój z cytatami z gazet. Nie 
m!Oinai za: .nie czynić odpowiedlzialnemi ani 
j edJneig·O' Towarzys! \\"a soilmlsk'i e!go, taik sa
m o. jak nie można rządu1 pruskieg.o czyn1ić 
QdJpoiwiedtziaI:nyim Z8J artyikuly pi'asy 

.M.. p., hasłem polskich „Sokołów" jest 
wszędzie i zawsze: „\\' zdrowem ciele 
zdr-OWT du'Ch", - .,Mens sa113: in corp c1re 
sano0". Ze w zdrO\nm ciele i duch staje 
się mocniejs·zym, że caly cz.towiek staje się 
energkznieiszym i dzielniei'szym, rozumie 
się samo przez. się. Nie można jednak 
twierdzić, żeby to było ni·cbezpieczncm dla 
p:LfJSt\\ a. 

J e:żeli się jednak chce takiemu lrzdro
wienin i wzmocnie111iu ciała i ducha ludz
kiego przeszkod'zic jako szkodliwemu dla 
pa:11sh a "ynikow·Ł działaln-ości Tc;wa
rzyst\,- S{)k()Jich, to\\" takim razie szykam·o
" anie „Scikolów' ' jest na miejscu. Jeżeli 
jedlnak rzeczywiście taka tonde !1lcya istn'ie
je, t-0 trneba ją nazwać ni,e,.god!ną i ohydną. 

M. p., gdy się to '' szystko uwziglę<lni, 
d!ztiaitalrrość komisyi kolonizacyj1nei i slkmki 
:now:e.g'O prav.a osa1dniczego, da:lei ·O\vc ob
fite fuinctuszc dyspozyicyjne, dane ·do ręki 
naczelnym prez·esorn ogromne sumy, id'ącc 
na1 wschód na. tak z\x.;a11c wizn1ocnienie 
niemczyzny, \v1reszcie Q'\rc raz1iczine. środi
ki, przedisiębriame pr1zeciw polski.111 Toiwa
rzy stw1oim, a, specyalnie przeci\\ p·olsk'im 
,.Sollw lom" , to nie można się chyba dziwić, 
,gdy Pola:cy pow iedzą sob'ie: chcą ,nas ze
pchnąć clio p-oziomu bezdomneg-o, chleba i 
sity Poz1ba1w i-01nego proletaryatu, d10 pozio-
1111u dekadentów, z którymi w przyszl·ości 
in1ie będzie potrzeba się li'czyć. 

Czyż można się dzi\\~ić, ż e Pola1ków 
{)garn1ia -Oburzenie, ·skoro iimi s1ię -0d'maJ\\ i.a 
nieledlwie że .ngnia1 i wody? 

M. p., gdyby w praiktyce TO\\·arzystw 
s·oko!Stkich miało douść d'o teg-01 że pr.o:\V{J -
1kmvaine: postę,pmvainiem rządu pmskie.go, 
prowokowane wydskanie.m ina nkh wbrew 
ich w1olii piętna Towarzystwa' politycznego, 
pow'iedzą s.obie: poni-ew.aiż \vedtu:g po Jęcia 
rziąidu mamy ·na1 celu nie tylko, ·gimnastykę, 
ale taikże irnne, narod'o\\ e cele, w tak~m ra
zie O\\-'Szem, możemy s1obie na1 to po·z,w1011ć, 
- będzi'e111y obok gimniasty:Jd piielęgnowali 
jeszcze miłość dla ojczyzny, naszego j~. 

1zykai, dila śpiewu polskie:g10, - to 'i w1tedy 
dz.iaifalrność T-0w::i.rz.ystw soikolskich ruie 
mo1gfaiby być nwa1~~ainą za1 niebezpieczną 
dla państw1a i nielegalną. Pielęiginff\Ytinie 
tej miłości W' sercu i odcz.u\\~anie ~ej jest 

Po nadźwyczaj tanic1l cenach 
zamierzam jeszcze przed gwiazdką sprzedać. 

600 Paletotó\? męzkieh od 7,75 mr. poez. 
300 „ dla ehłopców ,, 2,80 ,, „ 
400 Ubrań męzkieh „ 8,50 ,, . , 
400 „ dla chłopców (bukskin} " 2,90 „ " 200 Zakietow zimowych „ 4,25 ,, ,, 
GOO Spodni sk.órzariych od l ~25 ~~~~-
360 Kaftan. m~zkich 1 50 mr. V oc1 9 pocy,-

~O O Gaci inęzkich aa 0~75 1~~~~. 
4000 metre materyj na suknie domowe od o .38 p1~~~. 
3000 metr. materyj na eleganckie suknie ocl 0,98 ;~~~. 

~ nf'ekeya • 

Kołnierze, płaszcze1 Żakiety :itd. itd . 
• • • • ł:J 

znacznie HIZCJ ceny• 

spódnice sukienne 2 75 mr. 
ou ' ~ pOC7.. 

_.(~rma Gebruder Lowenstein), 

Bochum, S:erne, 
Obere-Marktstr. 18. Bahnhofstr. 12. 

•, 

w Gcłsc11kirche11, ul. Boclrnmers tr. p 
z:JożyI S\\ ój skład obuwia ,,. przesz1~ 
stuleciu i jest z powodu d'o,brcg{) to,, 
daleko Ł szerok{) z:nany. " 

ś\\1ięte111 prawem i 01J.owią21k'iem v,, zi 
stkiich Polaków. · 

Każdy Polaik, zar6\\1no czy on jest i:z 
inie jest cz,f.01nkicm 1Sokola'', może im 
-0 sobie po.\\ ied'zieć: ~,Polon us sum, et nin 
Potonicia: me a~ienum put·o''. (Jestem Pol 
kiern i nie chcę być niczcm itrnem, jak w 
•ko Polakiem.) 

Powiadano nam często wprost od st'. 
łn rztldC1\\"c'g:o: \\ olno ·wam pilel-ęigin<}\\ 
S\\'<Oią nam<lo·\1,.ść, \v1obnio wairn d'bać 'O w~ 
jQzyk, nikt \\"am nie myśli odbierać języ 
aini narodowiości. Ody je.d1naik wedlu1g t. 
go postępujemy i przy tern -crzym.amy s~ 
śóśle w grani·cach kol1'stytuicyi i ust?, 
pruski:::h, od razu wiatą nam się na karr 
prześlad1ow·a nia1 rz;.1clw. · 

W e wszystkich obJai\rnch życia pub. 
cz1ncgo Polalków \\ ietrzy siQ ni[ebezpit. 
·czei'istwo dla pai'1st\\·a prusk[ego. 

A z.kąd' to p1ochodzi? 
P-0ch1odzi to· po prostu z nicc zystcg 

sumi einfa. 
Rzącl czyni w~1zystko, żeby umysli 

roz.g.ory;czyć.. J e:żeli zaś na tn pri01wok; 
\\~a1ne rozgmyczeinie znah'fzie się w SPDk 
c2'ef1stwie naszem ·od!p.owied·n!L >.v-yraz, to • 
rządi .\vtedy kompo1nUii e. Sioibie przez. roz. 
myśLne rozdy.mall1ie. ka:żdej sprai\\ y , nO\\i 

faJs:zyi\\1e ".rnioskr i w~dz1iadła, d0i któryd 
z,wakz,ania ma się zabrać. 

Mamy nai t-01 diahrc przy;slo\via: ,,Na 
„Na zfo<l'zieiu czapka gore". Nie będę z 
tego1 przysł,owia robił w'ni-0sków· odnośnie 
doi spraJ\v~r, nas dziś ziajmuj~cej, 

I(ażd'y akt obnoiny, jaki podei}mują Po. 
lacy, choćby byl najll'aturalniejszy i naj. 
sł,usz111iejszy, by\\·a \\'yzys.khr~nym do no
wych śrndMw a111typo!skich. Dosz.łio do 
taikich stosnnlkó\Y, że Polaicyi auią s1e 

wręcz \\1 p01l-0żeniu ło\\'\CÓW peret, gdy 
{)gromny polip \\'yciągnął S\\ ·ojc ratmiona 
llla wszystkie. strony, aiby po1chwycić 
wszelkie żyjątka, udusić je i uśmiercić. 

Zad'en 'f·ozsądiny czlmvi.eik nie .będzie 
chyba· żądJa,t 'Oicl' ofiar tego polipa speieyah1ej 
wdzię,cmości. 

Natomiast rzą<l prus1ki wymaga od Po· 
latków, żeby Sll1ę c·zuli obywtatelami pań· 
stwa, a z dlrngiej ·strony c:z:ym1i co może. że. 
by mu tę przyniależność pafrsitwnwą jak 
'naiba-1;dziej obrz.ydzić, usta(\\l;ami wyjątko· 
'\VemL W' \Vielkim stylu i tak ma:memi środ· ' 
kaimi, jak w tym przypa:dk11 p rzeci \\'' „So· 
lml·OKYi". I 
. Stwiietchzam, że teg·o rodz.aiju śmdiki c· 

511ęgają skuitelk \\ręcz, przeci\V111'Y. 
Zaintclresa\\·a111ie się Torwanyst\rem 

„Sokołów", które dotąd1 było dość nmk. 
ożywito się przez postępmvianie rządu \\ 
ostaitnim czase, Ikzbai czł,onkó\V 1je1gio ZJJ3· 
czinie się puwiększyła. A choc w pm· 
szkyśc.i nie będą mw sta~y ot\viorem (miel· 
skie) sale ·gimna•styczne. mimo1 że je60 
cztonko1\vie płatą swoje podatki na kh li· 

trzyma'l1i,e. to ,.Sokół " pnzez t·o 11a pe\.\i'O 
nie upaidnie 

Niestety nie trzreba zapomnieć, że 
prz1ez. prnwo kato rskie postępowanie rządu 
pmskiicgo może pia.pchniętoby p.olakó\Y, 
mimo, cale1 nle\Yinniści ich Tmrnrzyst\\·„ 
dlo, zauę,c-iai sta1nio\viska 1 które \Vyzyskatl10bY 
do dalszego prześlaid~o·wan ua ich. Spełniam 
tedly sw'ój obowiązek, wzy\\1ając z tego 
miejsca moich 'kocha,n·yd1 roct:aków, by, 
chochy plrzeciw· n1im podJęt-0 nmve jeszcu 
środki, >zachowali za\ysze zilrnną kre\\. \l 

„Równe pra\vo dla '" sz.ystkich" -
za'\\~oła<r \\1cznraj p.oscr Grusscl. Ró\\11C 
prai\\·o, db1 \vszystkich tak '''{)fają Pda;cy od ki 
łait wielu, niestety wołają na! pr(iżm10. Je· 
żeli jednak Pola-cy pragną, by ich pOl1oże· 
nŁe w Prusach, w dan1ych \\ aru.n1kiach istot· 
nie bardzo trn<llne i zk, sfę polepszyło. z 
caJłą ufnością wi·erząc \\' leps:z-ą przysz.tość, 
to mają do tego słuszny pO\\"ód i Ś\\ i~te 
Pl'al\VIO ! 

(.8rawi0 ! u P-0laków . .) 

ALLSCHOFF'A 
. skład obuwia w Gelsenkirchen, . ~~ 

rag ulk Bochw.m,erstt. i Weidenistr. ma. iak 
Wba1cfomo oo:iferps.re 1i 1na.}rzetelnie!isze -0bt1· .k: 
wie, które sprziedlc'lije bardzo tanio. i 

---------·---
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aro y J. eu- 1 nn, Re 
Największy lllybórl Najle łSZe • 

1 a towary m· ni1fakturyjne. 1\fatm·ye na suknie, ezarne i kolorowe. 
Materye na spóclnice i fartuchy w jedwabiu, samos. lub drukowane. 
Chustki na głowę w różnych wzorach, także chustki cło odziania 
Czyste wełny i flanele w wszystkich kolorach. Syamozy na powłoki 
w pięknych w toracb. fole ty na łot.e i pierze w wielkim wyborze 
i najlepszych jakościach pod gwarancyą. Normalne koszule i gacie. 
0krycia na stół. Gor~ety, pończucby, czapki1 bieliznę da1n-~ką i dla. 
niemowle,t. 

~ 
e ) . 1 9. 

jt ósże źródło ce ' • na konfekrye dla mężczy7.n. iewia t i dzieci. 
Za ki ety tlla 1,i~wia1<t . k 11 łuie ·ze, c~arne i hloro'\ ~e. 
Załd>:ty (Ha d;d~c · w w.:Jzystkich wielko~ciach, w' elki wybór w fr fr .eh 
Ubrania i paler.oty dla mężczyzn, spodnie i żo.kiety zimowe d a m~ź· 
(;Zyzu. ubrauid. dla dzie"i • , różnych fasonach. Paleto ty tlla. cllł J!lt.:ÓW 
w wszystkich wielko~·~·acb. 

Ws~elką garderobę tło pracy, spodnie do kopalń. 
Zakiety, kos~ule i kaftaniki. 

Na \\'"SZelkie artykuły bezkonkurencyjnie tanie ceny z powodu z 1inięcia intere z teraźniejszego lokalu 

WY 
Konfe~!~~•,ya tla.rin~9ka. Konfekeyrui n. -e,~ka<' :fe. -eya męz~-a. 

Zakiety damskie od 4,7 G m. Ubrnnitt rnęzkie najnoW,4ZY fason od 8,50 m. Koszule męzkie nol'malne od U,78 m. 
Kołnierze damskie od 5,GO m. P~ let.oty męikie dobra nrnterya ul 9, 75 m. Kamizelki damskie cd O, 7 i5 m. 
Płaszcze dla, •lzi·•'i od 2J5 rn.,Zakiet.y iim'lwe męzkie, podszyte od 2 95 m Majtki nocne od 0,98 m. 
Zakiety dl: dziec.i · od 1,50 m. Ohra,tda Ma cbłovców od 1,75 m Ubiorki dla dzieci od 0,39 m. 
Suknie kostyumowe od l.7t> m "'~leto1y dh chłopców od 3,2G m SpC'dzienki d?.!ecięce od O 78 m. 
Bluski damskie od 0,98 nt Unrania dla chłopaków od 4,50 m . .Taczki dla dzieci od 0,48 m. 
Sukienki dh dzieci od 0,45 m Gatie m<;~dde od 0,78 m Pończochy dia niew. czygta, wełna od 0,78 m. 
Fatra w olbrzymim wyborze od 0,98 m I Z:ik ef"y dla. rzeźników od 1,4 5 m. I Szkarpety męzkie od 0,.19 m. 

BRACIA STERNBERG fi.rma Gebriider Sternberg. 
Przystanek kolei elektrycznej. Retklin~hausen-Sud (Brui:h.) Naprzeciw restauracyi Schliiter. 

Rzetelny i jc~iyr.rtJy zdol11y interes w maejscu. 

So·, 

\()· 

WJ konanie 
podła;- 1Diary 

Paletoty i ubrania 

pod gwarancyą 

za dobre leżenie 

dla 

mężczyzn 
chłopaków 

i 

chłopców. 
~--.... ---- -

Największy 
Wj bór 

'W' zuiejsou. 
y 

SciśJe 
sta etanie 

ceny! 

I, 

Friedrich-Karlstr. 26, 

czr Biuro prawne w Bottropie ~ 
\V. Leltli.owitz, Pfcr 1emarkt nr. lL 

nie . . Poleca si~ do ''"ykonywania W.;;zel
, od "~eh prac pisrniennych w spraw~ch wsp.ar
k c~11 (rentowych) procesowych 1td. 11.sa
:że· 1ue ~karg odrrnwicd.zi na. takowe, prosby . ' . . tot· 1 podania na sądy i urzędy, stn.rama się 
. z ·o rozd.ział wspólnego majątku. Reklama
ść. _;yc podatku, ułożenie prawomocne kon

ietc ~raktów kupna i wypo~yczeii. 
. Każde(l'o C?.asu mam też domy mies.z~ 
kalne i .7 ~kłaclamv na sprzedaż, także 
'miejsca budowlan~ na wsi i w okolicy. 
Dosta1·czam pieniędzy na domy i zabu
dowania. 

Główna agentura zabezpieczeń ognio
~\'ych, życia, nies.zc?.~śliw. wypadku (Un

iak rt.ll), poręczenia. I 

bU- . Uboctim dora<lzam darmo i wskazów-1 
~1 daję. \v szelkie sprawy zachodzące w 

I lntere~ach, 7.ałatwiam tanio i dobrze. 

Meble i inne rz:cc1Jy jak spr.ząty itd. 
biorą na licytacy~. 

8an1 mowi-v po polsku. 
Biuro prawne. Interes h 1pot~k 

i nieruchomości 
W. Lewkowitz, Bottrop, 
nr.telefonu DS. Pferdcmarkt 14. 

Na zbliżające sie święta 
jako odpowiednie 

Podarki gwiazdkowe! 
CYGARA, 

piękne opakowania gwi.azdlrnwe, po każdej ce
nie, 

PAPIEROSY 
rosyjskie - tureckie - egipskie, 

TABAKA DO PALENIA. 
DŁUGIE I KRÓTKIE f AJl(J. 

Wszelkie 
INSTRUMENTA MUZ_YCZN_f: 

skrzypce, trąby, cytry_. mandol~ny, g.1tary. kl~r
nety, harmoniki ustne I do r~zc1ągama, okar~ ny 

i katarynki. 
NAJLEPSZE TOWARY SKÓRZANE: 

portmonetki, sakiewki do cyg-ar i papierosów, 
torby podróżne i ręczne. 
NOŻE I(IESZONl(OWE. 

Laski w ka7,dej cenie. 
CYGARNICZKI 

:·: piany morskiej i drzewa. 
Albumy uo fotogram i kart pocztowych do po

stawienia. 
Przedmioty z rogu jeleniego itd. 

FRITZ NOL TING w Herne, 
róg u[c Balm!tofstr. i Heinrichstr. 

\V ReckJinghausen-Bruch, stara poczt~ naprze
ciw ul. Maryai)s-kiei. 

Najstarszy interes teiro rodzaju w miejscu! 
Tanie ceny! Rzetelna usługa! 

I osi~~:b~:~:.}ia~~d~:ż~jący I pl·ze?J rozprr.eda?: górsko-karpa-

1 
ckiej herbaty. Prospekta polskie I 
i memieckie darmo i franco. Bliż- l 
szych wiadomości ud;;deli 

Bukowieclił, Pósen w: G. 

,_;r.ano\Ynym Rodakom z Bott- li 
rop:1 i okolicy polecam upr.zej- • 
mie mbj bogato zaopatrzony 

interes e 
r ,;vi cl i 

"Wykonuj~ ubrania po<łlug mia- . 
ry, pod gwarancyą za. dobre le- 8 
żenie. 8 

Fr. Tatarczyk, a 
krawiec polski, 

Bottrop, Prosper:::,tr. nr. 3~. 

? • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



t"'oI"'Ci "' Brnc=·i.11. USCtl i okoL::y! 
donoszę szJ.no,; n J r ubłicznv5..,i. Li; oslcdlite:n 
sic w Brucidiaust:s1, przy uli..:y Albrechtstr. n'r 
16 jako · 

~A łti ze~:arLri i~'z · &:łafn~fr. L 
~j ob?riAS~z~P~~no1H":' F 

11 

obok ew:ingie1. 
; J; I przy rynku kośeioła 

Skfa<l mój fest zaopatrwnjrl w \vszelkie 
regulatory, zegc:.ry, bu<lz•iki i ze[arki lrieszon. 
lrnwe, z.!ote i double. 

~ ~- Poleca się szas.ownei publiczności cbu m·eJ- ..... -
.,...-: : !'C-Owo~ci j, ko i okoli.-:y do wykona1i"a zdiGć w ·~ g _. 
:; 15. e:.; k&źdej vriclkoścl i gatunku po bardzo nfakich ·--= ~ ·3 

'";;,: : ~- cenach. Poniev~ż h1Hrn przy clektrycmem ~ c ~ 
~ ~ =- śwaettc fotografuic. jestem więc w stanie clrnc.aż !'.t ~.;:: 
~~ 5· 8 przy bardzo f)i)llUrem }JOWiCtfZU, faifie JJÓŹ!!O ~ Cl g 
o $:) ~ wJeczór zdję-cia wylco.nywać. Aby módz wszy- ~~ ·~, 
e ~ ~ stk:l:cll, którzy się jeszcze na gwiazdkę chcą do- ~ 0$ .>ł 
:-s ;:r ~ bryml· obrazkami z301Jatrzyć, pu!1ktm1lnic z:.i- .Y. <+-< <! 

-~ d ~C)·r""';l c, ·e...-. owoUć, pros~ę sie wcześnie u mnie z;lłosić. t-- ~ 
IO . ~~ 

1„os~ę dokbJinfo ua nc.~Ji.k firm". zvr:i~ąć ! 
FRa ~-H~„T "!ER1 :.:o'E;c~r:.~fimta, 

KASTROP, w obcrżJ ,.Zur Kanonc". 
I piętro. 

pol~ka! Usług;, 

NIE MAM I(ONf'fKCYH 
Mój interes 

garde;rob ·V męzkiej 
PODŁUG MIARY znaiduie sie 

w VlaHenscheiid;; 
przy ul. Hochstr. 38, narożnik Wasserstr„ obok 
restauracyl Kreyenberil:. 

Każdego dnia przyjmuję zamówienia na 
ubrania, paletoty i spoonie i dostarczam wszy
stko jeszcze przed gwiazdką. 

Z szacunkiem 

Karól Satewski, 
w WATTENSCHEID, H0>chstr. 38 . 

Dawl'ti.ejszy długoletni przykrawacz ł zarządca 
stdadu orzy 11arożnłku l(aiserplatz 1 Oststr. 

ełn~i~ wy}· przed&Bżi 
W zupelnei wyprzedaży z powodu zupel-

11eg-o zwinięcia Jnteresu ma każdy dobra spo- = 
sobność zaopatrzyć się w najrozmaitsze towary ..Z 
na gwiazdkę. Sprzedaję tanio: kopelusze dla = 
mężczyzn i dzieci, futra, pólkoszulki, kol'nierze, ~ 
mankiety, męzkie dziecięce czapki zimowe, i:: 
parasole, krawatki każdego rodzaju, także 
wszelkie towary krótkie. 'Ofl 

JAN &1ATT4NG. E 
Brucb, ul. 1Vlarya11ska nr. 10. ~ 

Interes ten jest także do nabycia lub pod t= 
korzystnemi warunkami do przejęcia. ~ 

Księgarnia ''larnsa Polskiego. 
r.ołeca wlcHd wybór fr5łążek «fo nahoż~"ise:w& 

'1-0 czytania, whµ~drów, powhiszowa" f M. 

Bi żute r y ~. 
jako to: oicrścionki ślubne i zaręczynowe, brei. 
szki. kolczyki i wszcikie garnitury sprzecta;ę 
po jak najtr.fiszych c~nach i pod gwarancrą 3 
lctn·;ą. 

Takte donoszę, iż z;;ilożylem wi:ilki w11r. 
sztat rc.p~racyiny zega1·ów i zegarków, które 
osobiście '.Vykc-:rniG, choć i naitrudniej~ze re. 
paracyc. Także robi~ pocUug życzenia oter. 
ścionki ślubne i rcparacye v: z.locie i srebrze 
podtug nainov,·szycll \Vyma9,'a!1. Teraz szan' 
Rodacy nie potrzebujecie szukać obcego ze[ar: 
mistrza, bo macic swojego, który was chętnie 
i sumiennie obstuży. 

Haskm uaszem: Swój do swego! 
Reparacyc pod rocztt~ gwanmcy~. 

Upraszam szan. :Rodaków o laskawc p0• 
parcie mego przedsiGhlorstwa i kręślę się 

z ~tębokim szacunkiem 

J„ ż_ ·w5ałCJwG~!i. 

BACZNOSC! 
Rodacy z Gelsenkirchen. Ueck:e11dorf i olrn11c~! 

l.slęgarnia polska 
i zakład oprawiania obrazów 

poleca wielki wybór książek do nabożei1Stwa i 
powieściowych i wszelkie materyaly piśmien. 
ne. Obrazy świGty.ch Pa!1skich, Krzyże, figu. 
ry, różaflce, wie(1ce fałobne i wiązarki, JJCWrin
szowania, zaproszenia weselne, karty z \vido
kiem, karty na $więta i Nowy Rok w wielkim 
wyborze. Wielki wybór cygar i papierosów, 
kalendarze Maryaflskie i kartkowe. Oplatki 
wszelkie ozdoby na choinkę bardzo tanio. Q. 
prawa obrazów, wiązarków i wianków ślubn. 
w piękne ramy, podlug v;yboru zamawiającego, 
po cenach umiarkowanych. 

Proszę o poparcie mego przedsiębiorstwa. 
Z wysokim szawnkiem 

W ojeieeh ·Kośeielny. 
Gcls.enkirchen-Ueckendorf, przy ul. Norctstr. 35. 

Dom towarowy S. łłobenstein, Reckłingbausen-Sttd (Broch.) 
Największy i najtańszy interes w miejscu. Największy wybór w wszystkich oddziałach. 

Codzienny auapływ nowości: 
Plusz i atłas na fartuchy. - Polskie chsuty w każdem „.vykonaniu. -- Ma- \Vszelką męzką garderobę r1H1ług miary. 
terye na suknie w 'vielkim wyborze. · -· .Flanelle w każdem kolorze, - Ma- Za dob;re leżonie gwa'ł•a11tuję. 
terye na fartuchy w każdej szerokości. - Adamsz-ki na powłoki. - Inlety Damską garderobą jak płaszcze, zarzutki, suknie bluski itd.-G::wderobę dla 
chustki i powłoki na łóżka o wielkim ·wyborze. - Pierzą darte i niedarte. dziewcząt w każdej wielkości. Czapki kapelusze dla chłopcÓ.\i i wielkoś 
Specyalnść pi~r.ze gąsie. - Ubrania mę:.dde dobrze leążce. - Ubrania dla Kapoty dla dziewcząt uarclr.o tanio. -Meble Z\Yierciadłc, futra wielkirnwy-
chłopaków w keżdej wielkości. -- Ubrnnia dla chłopców w najpiękniejszych bor.ze. - Szafy juz od 25 mr. szafy ze szkłem 25 rnr. Stoły już od 2,~5 

wykonanich. mr. krzesła już od l,65 mr - Lampy w każdym rodzaju. 
Vif moim interesie głównie po polsku się mówi. Po polsku mąwiąci kupująci. s, iecyalnie rzetelnie w moim interesie obsłużeni zostaną. 

Przez każde .zakupno umnie oszczędzacie pieniądze. 

Dom. toW"arowey: 
S. DobeI stein~ Reckłin;;hm se1r1~Sn-- (Brueh). 

Gospodyn~e ! 

rfo\~vary spożywcze 
kupicie tylko w d,mm import ( 'j i 

„lmporthaus Columbia 
w Frintrop, Unterstr. 24 
najtaniej i najlepiej w miejscu. 

Zara?i:em pószukuj~ pilnq, po polsku 
mówiJłCtt ucii:.enimi(!~ do składu kolo
nialnego. 

IZYDOR KALOTA 
w1 Bruchu, ul. Porelistr. 17. 

Poznańska piekarnia i skład kolonialny 
donosi sz.ar1()!W11ym Rodiakom, ai zw~asz:cza 
towarzystwom p.olskm1, i·ż pierniki gwiazd· 
"owe wlasnego wyirobu już są ;na skladizie 
i kwżdego cz.aSJU możn~ je zamawiać. 

Specyałność: Poznański wyrób chle
ba, bułek i placków. _.., _______________ _ 
Baczność Rodacy w Bruchu i okolicy! 

Oonosze szam. Rodakom, ii mói 
WARSZTAT KRAWIECKI 

~najduje si~ od 1 gruici'nia \V1 oo.WYlIJ; domu 
p. ł(aloty, przy cl. foreUstr. nr. 19. 

W nad'z.iel, ż:e Rodacy f,a4c 'diat.-yclrc,;ais, 
·.me i md!al mnie popierać będą, kreślę się 
E szacu.n.ki en1l 

J a a B ar t k o w i a k, 
lratwiec polski. 

Baczność! Baczność! 
Na gwiazdkę! 

Don.oszę szanownej publjcz.noś'Ci, iż 
mann wiiclk1i wybór dobrego i taniego zi
mowego obuwia wszeLkiego rodz:aiu, ja
ko dlla dzieci Już od 60 fen. Dlugie buty 
poiLskiej wypra1wy jrnż od 9,50 mr. Kmpul
k1 Qdi 12 mr. Wie1ki wybór towurów ga
lanteryjnych jak. faJk~ odl :nadkrótszej do 
najdl;uższej. CY1gairy z piolskim na1pis•em 
gwiaizcilrowym. Pudelka po 100 i 50 sztuk 
Oprócz wymie:niiornych dużo jeszcze i1J.rnyich 
tQ~warów: marrn nai ·składzie, ·stósownych dla 
każdej m1d!zi!ny na podarki gwia2dJkowe. 

Szamown1 l(odaicy, spodziewam się, że 
kaiżdyi będ'zie zad10wolony. Hasłem na
szem sw'ójj do swego. · 

Przy większeim zak.upnie dodamy 
pięlmy pod.wrek darmo lub 15 pro1cent ta-

niej. Z wielkim sz.acunkrem 

S t. L a w i c k i, 
Hod1farmark, przy nowej łrolei. 

obrony prawnej 
znajduje się w Bochum przy ulicy Vidu

mestr. 16 i otwa:rte jest we wszysukde dni 
pow.szednie od godz. 8 rano do 12 po po
łudniu i od godziny 3 do godz. 7 po pot. 

„Zjednoczenia zawod-0wie polskie". 

~~ii1CGWS·lłi§iśAAfi&lfiW\AA 
.&!~.a .;~-Y.~47..,4~„~„di:. .&:~ .;t!!~§.~„~~ att d.~ . .d,ł;, 
"IW' -:~ -.„1.· 'llł...- "'-!if.' ''ił~' ~-- -~ ~~„ ·11.~ ~'P ~1~ ..:,v,_ 

!:I aoe~ 1:; 

Polska k~ipela! 
Szanownym Towarzystw~m polskim, K~ 

łom śDiewackim, Gn;azdom i Rodakom w We'ł 
i.alii i dalszej okolicy donoszę, iż zniżylem ce
nę za muzykę, tak, iż odtą.d wykonywam muzr 
kę za taką cenę, iak drudzy kapelmistrza\I': 
polscy. Muzyka u mnie zamówion:t, bę-011\l 
jak najlepiej wykonana, a więc z zaufaniem R 
dacy mogą się do mnie zgfosić. Muzykę wykc 
nywam według życzenia przy wszelkich. ur 
czystościach. O laskawe względy prosi 

· uniżony 

P I O T R K U I K. kapelmistrz 
w Herne, Neustr. 83. 

Pana Brzezii1skiego z Iiamborn proste 
jego adres. __, ~~ ~~.lii'1 ~ da • ' 

.· (~ tł~ pocatowe ~ ~~ nalATKI, 
• ' (tiliezoe widoki) z życoen;em • · llJ f . . • U 

:i ,,WesołJ1~c:h Świ·~t" ~ł, T t · 1 · z sz1· -~„ 'a ~~ o.warzys '\vom po1s om om. .11 

~((.;· i • Rodakom polJecam na gwiaz:d'kę op/ai> 
~\~i· Z prn·~dns:;owaniem -ł~· .' Opłatki te są mego wyrnbu a nie fabrY~ 
0~ .~;;, ~ ne nr..i lakierowane, jak to p.otecają ró 
~ l~fa:w~go Ro:~ il ~~· .„, 

1 
~ge lei. Za 100 sztuk 3 marki. O liczne 

~f polac.nmy po 10 fen, ~~ł ~l l rychL~ z;~mówienia uprasza stary dosla\\'ct „ rullCJ. ~~ w Dochum, Klosterstr. 2, przy przystali -łS· Hurtownie t . . (~ Hipolit Sibilski ~ 
@ Adres: $ liołejki Kortland'er. 

Baczność członkowie „Zjednoczenia * ~ I" 
zawodowego polskiego'·! ~~ „Wiarus PolskiH 4. Wykład lekcyi i ewange 11. 

l(to posyla 00 biura J'alkiekolwiek za- ~- ! ~si~dza Ootfiniego,. na wszystkie niedzi~I~ 
WF Bochum. '„ swięta wraz z wymkającą ztąd nauką wia 

pytanie w spraiwie obrony pra:\V1llei winien .- :~ ~ obyczajów i l!runtownem WY]aśnienlem ~ 
za.łączyć za: każdym razem znac~c po- . ~ ~.a.;''tt~~-.~ A'.ft.- ~- k~cieln.ego. w. iełka księga o 976 s~rooac_. 
cztowy na odpowie<li. ~p.-·~~~ ~-~"~:fł . • wielu p1ęknem1 obrazkami, w mocnCJ opra'' 

. ~ dl-'ll!bWW&WiMJLUe;;;;;:...., 11olecamv oo 5 mr„ z przes. 5.S<l mr. ,,,,,,I 
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Codzienn0 pisn'o h1dowo dla Polakb · na o czyźnie, pośwtęcon oo;·wi cie az ~ ra om ar rl rry-m, polityczn m zarobkoWJ 

·w er Y !)Ja 1 11 a witru. p ~o ry 1 .... te ., ~ _, „ 1Nycaodz! c&d%.ienni• 1 'fi'-Y~:ttkłtJE •aj pohvl•te~z.~·y c12 . 
1-•r-udplatłl kwartalna na oocz.cic 1 • li~towych wyno!li 
i mr. 50 fon., a z odnosz~niem do domu 1 mr. 92 fen. 
,Wiuas Pol~ki" zapisany icst w cenniku ;;oc:..towyrn 

W mię Boże za Wi rę I }czyznę t ' H zent& zaml ~iczon pru:1 inseratami 40 fen. V't ~ 
i·ze to 01Zlasza, otrzymt zbat. - Lis'1· do „Wi r · 

Pol~ kie~o" należy trankO\\·ać I p<><!ać ~· nich uo~ 1 ~ 4 • 
pod znakiem „t. polnisch" nr. 1/;li. ny adres pis-iacev;o. ~ekopi36w .~ "' Di . '7\V.„ „. 

~ Redakcya, Drukarnia j Księga.mia znajduje si~ w Bochum. przy ulicy :r;falthcserstrasse nr. 17. - Adres: „ "Wiarus Polski:4, Bochum. ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
MOWić, czytać i pisać po polsku! Nie jcz' 

· Ptlaldem, kto potomstwu swemu zoiem-
11yć się pozwom 

Z wypadków dnia. 
50-Jetni jubileusz ogłoszenia dogmatu o 
~iepokalanem Poczęciu Najśw. Maryi Pan
ny obchodzono w czwartek uroczyście w 

Rzymie. 

Ojciec św. udial' się o g,odz. 90 \\" otQ
czeniu1 kardynalów1 i biskup6\v. w świet
nyirn pochodzb do pięknie ozdiohiDneJ ka
tairy św. Piotra• płrzepetnianej wiernymi. 
Nai nabożeństwie celebrowanem przez Piu
sa X bylo1 ciat0 dypliomatyczine i rólŻni dy
gnitarze. O godz. 2,Vi pO\vrócir papież d'O 
sweigo mieszkania:. Wieczorem byly ko
ścioly ł liczne domy prywatne pięknie o
Ś\vieUone. 

Rosya zamierza wystać na widownię woj
ny flotę czarnomorską7 

Układ paryski izamy!ka cieśnirH~ dar<la
ne}ską dJa, rosy~skkh okrętów wojennJ~ch. 
.Mimo t()I utrz~u1ją. się uporczywie pogło
ski, .że l(osya przygotmvuje eSkadrę czar
'lKJmorską i wyśle ją na' Daleki! Wschód'. 

Z koif1cem stycznia odpłyną p.ono 6 
pancerników, 6 krążowników i 30 torpe
dow-có.w. 

Telegramy. 
B er I i n. Sejm pruski obradował w 

środę w drugiem czytaniu n.ad projektem 
do prawa o uregulowaniu koryt rzecznych 
ceJem zapobieżenia szkodom powstającym 
z wylewu .rzek. 

Tok i o. Południowych fortów Por
tu Artura dGtąd 11i·~ zd-0byto. W kołach 
wojskowych nie spodziewają" się upadku 
twierdzy prwd końcem lutego. Tysiąc 
młodych Judzi wstąpiło do szkoły wojsko
wej. Hr. Okuma zacziepU według „B. T." 
dyplomacyę japcf1ską dla ifu bezczynności. 

Pary ż. Deputowany Syveton zmarł 
w czwartek z powodu ulatniania się ga'Zu 
w ~o mieszkaniu. 

I( o I o n i a. Rosyjski lodokót uJer
mak" po ukończeniu reparacyi opuścit port. 

Akr a. 100 witbo'j'ów przewieziono 
ze Swakomundu do Togo, by się nie przy„ 
Jączyll do powstańców. Zamierzają ich u
żyć do budowy drog. 

Z parlamentu niemieckiego. 
·W <l:alszym ciągu rozpraw na<l etatem 

zabrał glos na śro<lo!\vem posiedzeniu par
łamrenttl' poscl nąsz; p. C.zarłlński wywu
dZąc: 

Dłai a1as Polakóv,- uchwailono usta.\\-y 
w}'tiątkowe sprzeciwiające się zasad.bm 
Prawa, sprawiedlhvości i konstytucyi Rrze 
szy. Kanclerz: RzcszY por\vied:ziat w1cwraj 
że wszyscy r\vinniśmy mieć szacu.:n.ek dla 
konstytu1c.yi Rzeszy - możeby kancferz 
stowa te zastosował do siebie talko pretze
sa imtnistrólw pruskich. Mówca krytyko
wał następnie antypolskie pravto osadlni
cze \\wykazując j'ego sprzeiczność z konsty
tucyą Rzeszy. 

Ni~dZie ~eszcze nie odważono się na 
JJ-O<iolbiny akt gwałtu„ · Wydaje się w zapaile 
do wytępienia pa!Skości przepisy wprost 
śmieszne; urzędnicy nazwisk kobiet na
Seych nie 'chcą, \Zapisywać z koocfr'w,k.ąi a 
do !ksiąg stanu cyrwiłnego. Urzędnikom 
kolejOf\vym Polakom :zakazuje się r0Zll11a
'Wiać poi p-olskU' pomiądlzy solx\; nauq.yde-

lomi zakazano nawet w rodzinie rnzmawiać 
po polsku. 

Podwyższeniu liczby ''oj ska. jesteśmy 
przeci\vni. My. Polacy, którym <l<lebrano 
wszelkie pra\va, nie chcemy brać na siebie 
nowych obowiązków. 

Na zach()dnio P-Oln<l~1iowci Afryce 'Prze 
konaliście się, dokąd się zachodizi. jeżeli 
się chce naro<l!c:nYi gwałtem swcYią kultwr~ 
nairzucić. 

Proipon-Ol\\'a.lbym, by fundusz kornis:yi 
kolonizaq~nelf, stuiżący przecież tylko do 
ratm11ania zbankmtowanych w taśdcieli 
niemieckich użyto· jako fundusz k0Joniz:c1-
cyiny dla poln'Clnio" 10-zach~d'niej Afryki 

Mow e posla Czarl'il1skiego stresz.czi01q 
tutaj, podamy p6iniej w call()ści. 

r., 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Ze „Wzgórza 203 metrem" bomb.ar

d1ulią, Japończycy flotę po.rtarturską i to 
'\.Ye<lll'ug ich d<miesiefl u•rzędowych z do
bry1m skutkiem. 

Sprnwo'Z'Cla11ia iap.ońs:kieij arn1ii oblęż
niczej. głoszą, że krą!ŻO,\"llik ,.Baja1n" ·od·
·bra.t tyle strzalów, że osia.d~ na gruncie . 
portu, tak samo pancemik ,,Retwhzan" i 
„Po.!ftawa". Na uszko<lzonym pancerniku 
,.Peres\\lieth'' wybuchł <lgiefi. Cię2ko u
szilwdlz<:me są daej „P-0biedla" i )!Pala<la". 

W wtorek zajęfi. Japoliczycy wzgórze 
Akazata i dwa inne pagórki ''"pobliżu por
tu kessan. 

Si~y wojsk rosyjskich w Manctżur1·i 
oblkzaią obeonie jak następuje: 

Skol"O na tere.nie. W()j1e1t11.nym stan~ 
świ.eżo znmbiNzDwa.1J1e dY\v·izye, Kuropat
kiu1, będzie rozpor2ądza! am1j'lJ 420 tys .. do 
której wypadnie d'odać o.kolo 30 tys. S'l 1 zel
có'\1: po<ll mzkazami Kaulbarsa i kilka pul
kÓ\\• kozakÓ\\~ do rozdzielenia między trzy 
armie. 

Skla<l teraźniejszych trzerch ainnii jest 
n~stępujący: gen. Linie-w'icz ma: mieć pod 
sobą I k<Yrpus eurnpe!Jski·, oraz I, II, 1Il i 
IV syberyjskie, pod W'od'Zą Grippenberga 
będą VIII, X .i XVII europejskie, a Kaui~ 
bars stanie na czele IV i VI korpusu euro
pe1iski-ego i V iVI syberyjskiego. 

Japoii.c1zycy zdają sobie doklad~1ie 
sprawę z msyiskich przyg-otowaf1 i \\ ysi
fają: się bezuistaimJi.e, aieby z rÓ!\vn>0waiyć 
po swd strooie rosyjskie positki. 

Nm·et refernnt ,.PeteJrsb. Wi·edom.''. 
generał' łieinsmann pisze: .,Telraz już bar-. 
dzo a.i bard1zo Jest \\1ątpliwem, czy nn~ Ro
sya.nie zct:otamy kiedykolwiek dojść eto li
czebnej prze'\\ agi •nad Japoiiczykami". 

Ixmosiliśmy już, że admiral UrkY na 
czele flotylii Zl'O:żonej z 15 torpe..<l'ov.-ców i 
tnzech krążowników wyjechal na p<JJud1nie 
z Sasehl(), z.aipe:\rne, aby oczekiwać na flo
tę rosyusiką '"~ arch.ipielagu Mafajskim . .Eks
ped>ycya U riego była przygotowana w o
gromneu tauemlJlicy. Nłezrnmy jeszcze Eu
ropie adlnirnl ten otrz.yma:l zaipieczęrowanc 
rozkazy. które otworzy d'otpiero na petnem 
morzu~ . Zd'aje się: ie<tna.k nic ulelg:ać wą,itpli
wości, że cerem jego wyprawy jest Opatn.0-

"-.a:niie w-sz;ystkich d'róg i cieśn.in między 
wyspami hole'rldersko-indyjskiego Archi
pefagu, który najfepi,ej nad.aje się do nieo
czek'iwainych napad6WI rorpeOO'WlCÓ'\\i i 
który tert a~ do il1a.Jnowszych czasó\\-· był 
ufoibionem pioJem dzi.alania! dla wszystkich 
malajskich f chińskich korsarzy. 

Do przejścia: z· Oceanu Ind'yjskiego na 
Spoko~ncv lub nai morze Polm:l!nrffi\·o-.chiń
skie stoi flo-cie rosyds:kiej om·orem dzies'ięć 
dróg, z ,których drogi Małacca, Sunda B~
li r Lomb-Ock, jako bmrdZo ucz.ęszozamc. 
nie należą do nalibezpiecmiefrszych, cieśni
ny zaś Alias, Sapi i Ombaai iako stosll!Ilko
\\"O bar<f'..lo ,,·ą'Zkie, są wręcz: niebezpiecr-

ne. Ad'mirał Rożdiestwier'1ski mógłby tak
że udać się szer.oką drogą. v. iodącą z. Mo
rza Timorskiego do Barn:l.ajskic-go. aby nie 
potrzebuJnc ro:zdzielać e .... kadry. nmżli :\' ie 
niepostrzeżenie wyint11ą{: Molukki i ·wy<lb
srać się bez. przeszkód na Oce<l'.11 Spokojny. 

Zaidante admirała Uriego mimo niewąt
pliwie korzystn.ych okoliczności nie jest 
wcale lat\ e. Ma 011 z nieliczn~ sto_ unko
w·o eskadrą piln<Ywa6 olbrzymie} rne<llOsta
tecznic zbadanej, rafiaste:j prze'Strzeni wbd
ncj, mie.rząccj 560,000 km. kw„ nieprzy
jaciela na tej pustyni wyszukać i w cieśni
nach, których nic będzie mdgl wyminąć 
1zagrodzić mu d'rogG. Ze '\ :zględu na to. że 
japoł1ska flotyla musi się odldalić <l<l' • wo
ich portów' co na.:imniej na 2000 mił noor
s.kich. że z drugiej strony eskadra Rożdic
stwiei'1skiego w Archipela;gu malajskl'm nie 
poJawi się rychlej n.t.l w pioir<l'\\' ie b. m.i 
e..1<.spedycya Uriego może się .wry<lać przed'
\\.CZ!eS!l1ą. Jeżeli się •}ednak zważy. ie cho
dzi nie tyle o prz;ychv.ry·cenie samłii eska
dry ri0syjskiei. ile o rozprosz.einic riej awan
ga'r1dfy i że admirał UriUr ·przybywszy na 
Archipelag musi st\.rnrzyć sob-ie i przy.g<>
tować poldsta\\'Y dziala11ia, to o zhy:t11i po
śpiech nie będzie go micY.tnai <1skarlać. W 
odwodtzie zaś stać bę<izie na P'CY6otowru' za
wsze ad1mi ral Togo. 

Tak więc pierwszego wielkiego star
cia nieprzyjacielskich Hot nale~~Y oczeki \·a(; 
daleko o<i' wlaści"wcgo terenu v.:·niermego na 
Archipelagu Malajskim. 

_ Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Jabłkowo ' (we Wągro·wieckjem). ~' 
z,eszly czwarwk umarł w 93 to'lm tyciar je
den z bardZo nieHcznych hrż wieterai1Ó'\V 

czyrmych \\1 JJ<}Wstanill' r. 1831 śp. Leonard 
Brzeskil. \ ' ciq:!nJ kampanii do stopnia. pul
Kl(JW41:tka1 i -0z<lobionym byl za męztv.'"O ha 
palach bH.:v: krzyżem: „Virtuti mi litari". 
Cześć jego pamięci! 

Susz. Folwark Dietrichstein ( ? > w 
zniemcz(),nym zupelnie p(}'\\'iiecic suskim w 
Pmsach Zachodnich. nabyl, jak d(mQsi 
gmd!zią<lizki .,Oesd!i~e" 1 pewicll1 polak. Do
brn te \\·1 ostatnich c.ztercch latach mia.ty 
pięciu "\\ Jaściciefr. Dotychczas.o:wy 'ich 
,;·laściJ.el P()gus glQsp<:>darz.yf w Dic.trich
stei.11 tylko 10 miesięcy i chciał go sprze
dać. Tiemcy dawali nm kilkai tysięcy ma
rek pDniżej ceny kupna, polak z.aś ·zapfacił 
mu 20 tysięcy marek ,, · ięc~J. Ma:my obec-· 
nie: w pov.iecie suskJm d'\vóch po1ak&w 
\\1ta5-.::iciel.i większych <lóbr. 

Z Wiel. Ks. Poznańskiego. 
. W Inowrocławiu odbyto się w n1ł edzic

rc \\ ahre zebranie· kasy ciJorych nir.- 4. 
Przewodmi.cząc}m v.rybrano p. dr. Ulatm\·
skiego. redaktora „Dziennika! K~awskie
go''. We<l'lug referatu p. Kobylskiego, ka
sa choryd1 liczy 900 czlonków; wtem 700 
połak&w, 200 niemców, i iydl<'~w ; mimo tej 
lkzebnei prze.·wagi polakmv, chcą niem-cy 
usunąć lekarza polaka u. dr. Krn1ni1isJde
·go z praktyki kas.ow~ i zaistąpić go leka
rzem niemcem. Pain dr. Krzymiński przy
jął praktykę w kasie mnid więcej przed 15 
larty, kiedy taksa "~ kasie chorych za czl'on
kai na mk WY'llOSila jed.7u~ markę; z lekarzy 
niemcóM1 11ikt dJa niskiej o platy praktyki 
przyjąć nie chdal. W roku 1893, kiedy p. 
dr. K. przJirrJQ"\\'a.~ sokolów, 1J1ien1q~ w ce
lui boikotowani.al uchwalili obrać dal{() leka
rza kasowego niemca, jednak polacy prze
wagą swą obaJili ich uchwalę. Gdy za
miast walnego zebrani~, fakoorem docyd\J
jącym stal~ s=ę d.eJegacł, sktadl których 
prze-z opie.'Szalość polakó'\V' w<:h·o<llzi 16 
niem'CóW i żyd'ćv:, a· tytko 5 połakÓ\v, po-

stanO\\ili ni mcy i żydzi usunąć p. dr. 
Krzymiiłskiego. Delegaci polscy zapyt,y
:rnli o przycz-ynQ tegoż 11 unięcia; pow10-

dów żadnych niemcy poda.: nie nrogFi. Mi
mo to. wybrano lekarzem ka:s-0wyn11 dr. 
t~rosta, a 6 bm. ma sic '()dby; zebr.anie dc
legail:ów, by zawrleć z po\\ Jżcj wymicini-0-
Il}'TJ1 dicktorem kontraikt. Polsko-katolic
kim cztonkom dzieje się rem amem krzy
\\ da, bo: 

1) lekarz nic wła.d'ający językiem JXJł-
kim ni~ zrozumie dostatecznie choroby 

czlonkó\\' ; 2) nie będ!zic Z\\ rac al' rod.Zimie 
uwagi na DOO\ ·iąxek za pokojenia potrzeb 
reJigijnych; 3) recepty, przepi y w języku 
niemieckim przez cz.lonk&w nie będą zro
zumiane ani też ściśle wylroname, xkąd tyl-
1 o szkoda dla ich zdrowia wyniknąć m<Yte. 

Wobec tej krzywdy trzc:bai wysłać pe
tycyę (1io zarząd.u kasy, by p. dr. l(. zatrzy
ma:no nadał jako lekarza ka!SO\\~ego. Gdy
by petycyę odrzuoono, 'ZIWfócą s'ię połacy 
d() magistratu, iako wlalci.zy a<l.Tninistracyj
nej. Jeśliby i magistrat perycyi nie u
względnił, nie mogą Polacy nadal pozostać 
w tej kasie. 

Wygiotmvano petycyę do kasy cho
rych, by ze \\:2g!ędu na„ przeważną liczbę 
JXll~ów i ich uprawnione Potrzeby t żą
ctama zatrzymano nadal p. dr. K. iako ka
sowego lek!alrza. Petycya zostala ie<Dno
myśln1ie przy'.ięta i przez. obe-ellyx::h podpi
s.ama. 

Poznań. Tuw.arz.ystw o ku zwakzauiiu 
zaka.7,ny.ch dJorób plcim\ ych. Na ostat~ 
niem z~braniu· wydizi.aJu sekreta·nz dr. Ka·r
\\.~W1sk1 ~d~wal sprawę z dotych'cz.arowej 
d'z1aila.łnosc1 leczmcy, założoneti przez To
~airzystv:o. Dzia~alność ta przedstawia 
s1~ bardw ,ctod~tnio, gdryż -Od' polowy kwie
tma. d?. ko.nca listopada ordynujący lekarze 
udz1~hh p.rzeszro 950 beiz.pfatnych kornsul
tac~~' :martrunków itd. Nałeży się spod.Zie
wa~, ze przy co~z: większem Z'fO'ZUJni·Cllliu 
celmv T<YWarzys.twa i zwalczaniu 'J)ew
nyc~ przesąd'ów, lecznic.a ta stanie si·ę pra
w<lznvem <lbbrodziejstwem dla1 osób nie
z~1~nych, króre po-padJszy. w przykre 
::ierp1e~1e, nie mia~y sposobu ani środlków, 
z~by się_ z. ni~~ ra<ly~ałnic wyleczyć, a 
prziez to I' s1eb1e u drugich naraiża.ły na nie-. 
szc~~s.ne ~kutki zarażenia. - Wydział wy
razi! wdZ1ęczność pp. dr. Lazare\\icwwi i 
dr. Karwowskiemu za bezinteresoWU1e or
dynowanie w lecznicy. Dale} roopatrywa
:110 środki, Jakby dzieci zanied'bainc i pu
szczone samopas, a przez to częsbo nara
ż:one na zepsucie, moż.na uchronić oo zgni-. 
Iizn.y moratnej i późniejszego popad'ni·ęcia 
w ?rostytucyą, to gJówn·e źródto wszy •. 
stkLCh chorób 'Ptciowych. M~mo wielkiclt 
tmd!ności wydzial <l:zięki inicyatywie P~ 
radzcy dr. Chfapowskiego, postainowit za
jąć się tą kwestyą. Postam~miono też efo 
fabryk i zakładów, :zatrudniających <luro 
osób, rozestać u'Wiadom~enk., że każdy IJro
mu nie stat na.i lekarza, moz.e "'v. razi~ ta
kiej chomb:r z.naleść skuteczną bez;pfatną 
pomoc w lecznicy przy ulicy Rycerskiej 
nr~ 28. K<>misya wydmrnicza wydala i ro-
la ta oJwf()I 10000 odezw, drukóv.~ i brosz.ur 

o hygien'cznem wychowaniu dzieci, o nie
bezpieczeństwie chorób płciowych kb 
rozpowszechnieniu i kmieazmści l~nia 
o hygientie pl'ciowej i t d. t z rad<>6ci~ 
sh\:;eird2a,.że_~ przykladem Poznańskiego 
~k ."'., Gahc~1, Jak w Królestv,;e Polskiem 
1strne1e. za.nuar. zatożenia Towarzystw~ 
Tak więc w pierwszą f'O{;znlcę zalożeJMa 
(9 gru<l!nła) T<Ywarz~tw'o :nasze może ze 
z.adow-0Ieni<:1'11 spoglądać na swą dlotych~ 
c;z.aso·wą, dlz1alalność a poparde ze strony 
spolecze~st\va. okazu~ące .si~ w. łicznych 
zglc~-ze~raich na czlo:nków, dbdaae mu otu
chy: ł si.ly do dałszeii energiczneti praicy ną 
raiJ Qbranej d:rodzt;.. 



podróży zgiubiI bilet. Chcąc ujść kontr-Oli 
:zesko:ezy;l rz. wagonu, gdy pociąg iechal po
.._,011 i to tak nieszczęśli'\ ie, że rozbił so
bie zuipctnie czaszkę. Osiem'Cil żonę i 
ifziecko. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Bytom. O ksicdz·u Rassku z K-0mornik 

nai Gómym Ślązku, który w hakatystycz
llej .,Schlesische Ztg." ogl-0s.il streszczone 
auż przez nas dwa artykuły zi-0nącc niena
-wiścia pnzedwko polakom - pisze ,.Kato
lik": 

Ks. Ra1ssek jest .znany ,germarnlizartor. 
Wydawał broszurki w duchw gcrmainiz.a
tor.skim, \.yY'W"'Ol'aJ' glośny zatarg z lud'.nlo
ścią polską i napad1 na! ks. Skowrol1skiego, 
który otwarcie stanąl w obr-01nic praiw łud11 
pollskd.ego. Pasypaly się wtedy 11ie:zlicZ-0-
1Jle arty!lrnly, protesty i mowy na wiecach 
przeciw ks. Rasskmvi," księża gómoślązcy 
"\\l ki~kUI d1ekanatą:ch protestmvali przeciw 
jego poglądiOm. To jednak nic UJ njeg{)I nie 
.skui!kowalo. Przedwnie ks . .Raisseik cigla.
ISIZaJ artyikuł poi artykule w protest:makiej 
f;aizC'cie przicciw P'Olaikom, a oisfatni wJaiśnde 
w tę niedzielę, kiedy cesarz. Wilhelm II 
baiwil ma Górnym Siązkw, w; S\.vie11klaflcu, 
i mfal azas d'OI czytainia. 

Ludoość pol-sikai musi1 sie bronió prze
ciw1 zachciainkom ks. Raisska, który praginie 
ostrych praw wy~ątlr.o~vyd11 dla: jego mchu. 
Przez: takie positęporw•anie ks. .Rassek nie 
zdlobęd'zie sobie milośd luidln'aści polskiej, 
·bo żąid'a1 za, nfą bata riządowego, ,germani
zatorskiego, co jest rZ'.ocz.ą <l1otądl nieby-

-ałą i n.icslycha·ną u księd•za katoL:ckiegD. 

Wiadomości ze świata. 
Z Anglii. Naczeh11y wódz armJi indyj

skieJ lo1r<l Kitchener przeicNCYżył a1ngielskie
miu m1ni1sterstwm w.oj:ny plam obwnyi pó-l
•'O:cnej granicy lndyij, którngo w·ykionaniie 
będlzie koszrowaJo pięć milionów frnntó\V 
szterlingów. I(itchene.r kla<lzie główmy 
11acisk na igmntowrne wyszkole1ni.e armii 
·inidyrjskiej i rozldkowainie jej w: mieil.scaich 
1naJiących stailą warf{)IŚĆ strategiczną. W 
ty;m cellw ,podlz.ielit I(itchene:r: caJe pólnocne 
Indfye rów1nol'eglemi liniami o'Cil pótinocy ku 
połu'<l!niowi na rejony, których fronty 'Zlnai
ctują, się na grarnicy, ai poctistawy d!ość :glę
bdka nai potudniu. W każ<ltym takim rej<0-
nie konisrystuie d\yWiz.ya, iaik01 zupe!nie sa
moistna: bojowa, której arw.anigard'a znadd10-

-wać się bę'Cllzie 1nai grainky. Kitclwner wy
!raiża: przeikonairnie, że przy talkim systemie 
w kilkai g-0idzin po QgJoszerniU1 mobi'liz:a.cyi 
będ\zie można postawdć J1a graJJiCY1 stedm 
.Juib ()śm dywizyj w sile 18 OOO dai 20.000 
Judzi 'każda. 

Juiz w ·czaisie. pokoju' powi.nnr d1ow6d-
1CY dfywi'Z.Yd mieć zupeln'l! samodzielność, 
ponieważ zdia,niem pmJelktO'daiwcy genera:
łorwie: w1 'WlO\Pnie gtmvnie l{Haitegoi z.av.'od'zą, 
p-Oll1iewaiż w czasie pokcdu• nie mieli dość 

STRASZN.Y DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rodziewiczównej. 

(Ciąg dalszY,.) 
- A iakże? 
- Z to1bą. In'a1C"leJ nie, nie! 
- A nD, to p'otadę i ja1. Dziękulc ci, 

ibrncie'! 
Uściskat Litwi11ai z całych sif. 
- Nie zaiduś mnie - burcza,ł Żabba, 

"f.'Ykręcając się, by 'kolega: nie zo.bamyl 
Jez, które mu się do oczu cisnęly. - Ot, le
piej podnieś okulary. Ja ci m6wię, że roz
łłepcesz. Trzecia para. 

ttiero.nim byt ju:ż u ciotki z rad'o•sm\ 
nowłną. 

Na,z.ariutrz wyjechali na p-oludn1e. Sta
ra dotka pobJ.ogostawHa obu, kazala pisać 
;c·zęsto, pl.aikała, dopóki pociąig nie zuilkrnąl 
jej z oc1zu. Wró'cita z;e ściśni1ętem scr.cem 
&i101 diom;u. 

Praca i ie~ r.oz.ry\Yafa smutne myśli, 
u;resztą, pielfws12e listy Zaibby i łiicrnnima 
1pd'Mzepiły otu.d1ę. Przez, miesiąc suy li
~ty re~ularnie. Chory miai się lepie.j; Iiie
r•onim 'Znala'Zł jakieś zajęcie„ z.arnbiał j , tam 
na! •życie. Pisali o kwitnących .sad!a'Ch, o 
nm:rzu po1g-0.d'nem, o b01gartym kraju, obie
·cywa:Ji \Vrócić po waikacyach. Staruszka 
byta wesefsz:a. P:otem maigre, w pó~. fata, 
u rwały się ,w1~eści. 

Ty:&zie11, dwa, mies.iąic., ani sJowa; pi
-sala - żadnej odlp:owiedzi, \'.\·yslata ·depe-
.tJzę - ·beri skutku. . , 

Stud'etrlterya zacz~Ja, wracać do ·stoh
,cy. Biedneu staruszce z<la\vafo się co
tiq;ień, źe i zytli wrócą z innymi. Oodzleii 

sam-0dzieln:vści. Dalej ~ utworwnrch dy
wizyi fommje Kitchener trzy korpusy ar
mii: za hooni, centralny i wschodni. Gtó
\\ ne kwatery dywizyj mają się zn.audować 
w Pesza\Yarze, Nawalpiudr, Lahorze Que
cie, Mehowie, PoQ\.vie, Meemcie, Lukno
wie, Sekunderabadzic. Armia. Gtrzyma no
''"c szybkostrizelne dziata i nD\ve karabiny. 

ZRosyi. Przybyto tu 6 grudnia. okrę
tem z Szweicyi siedmiu wygnai1cÓ\\, aby 
wzi~ć uidzial \V1 obrada.eh saimu w1 tteis 
s'.1ngsforsie. Pięciu z nich otrzymafo na 
podstawie ostatniego ukazu carskieg(} po
Z"\volenie udania się do ttelsmgsfors, d\vaj 
zaś musieli \Vró:cić do Szwecyi. P-0dczas 
przybycia okrętu i i0<l5m:dw pociągu nic 
JJrzyszto dlQ' żaiclnej szcze.gólnie.isz.ej de
m-0tnstrncyi. Zebra:lo się tylko1 ok()1ło 150 
osób i śpie\.vaJo pieśni narodb'\.Ye, oraz 
''>!z,nosiło okrzyki. 

Ze Szwajcaryi. fak donosi „Zuricher 
Ztg.", socyaliści spostrzegli na.i ostatniem 
z.gr-0rna<lzeniu11 że wśród •nich zna4duic się 
szpicel obwitniony o tbraintc i1<l'Ziału w or

,gainiza~yi rozruchów; antyży<llcnvskich w 
Kiszyiniewie. Schwytano go i stwierdz-0-
no, ie nazywa się on Siminnew i pochcdzi 
z Samary. Oddano gn w ręce piolicyi. 

Z HiSizpanii. Ze wszystkich stron kr2.
ju na.dcl1v<lzą tu cią:gle wiadloimości 0i klę
skaJch z pm\riodu burz śnieżnych. Komuni
kacya pra"\.vie w caf ej Iiisz;panii przerwa111a. 

W Galicyi dr-01g,ł zasypane Śiniegktrn, w 
Anldaluzyi panuje niezwyilde 'Zimno, \.V 

A raniucs stanęty fabryki. Na: rói\vninach 
poja"\\'i.ty si-ę st<l!da wilków„ G<tóre wyrzą
dzają ·wiel:tde szkody. Wieśiniacy 11rządz:a-
1jn. na wilki fom1alnie obła-wy. 

W samym Madrycie panują geste 
rng!y. - Vv kos.z.arach ,„riojskowych r,ozda
ją, chleb i, ciepłe potra\VY dla gi.od·nych, 
któryd1 obecnie lkzą na tysiące. 

W Rizymie przebywa: obecnie, z -oik~
zyii ureczystości mairyafrskiej, bardiz.o \':ie
łu bDsiknp&w i prałatów z różnych stro.n 
świata. Między innym1 prz,ybyt też. db sto
licy WJ.o-eh biskup Schneider z Paderbor
nu. Ody byl na au<l'yeITTcyi w WatyJrn~fe, 
Ojdec Ś\V. powitał go jako „brata", bi
kup z<ltlimiony te:m pol\vitaITTiem, zapyta.I: 
„Jak to Ojcze świety?" „I ja przecież: n3.-· 
ZY\Va:mJ s.!ę Schneider. tylko po '\Vll'osku." 
- Sarto w języku iwtGskim, a1 Schneider w 
niemiec'kim znaiczy: ikrnwie.c. 

Z różnych stron. 
Uwagę zwracamy na ogłoszenia towa

rzystw, zai11ieszczone na czwartej stronie 
„Posłańca Katolickiego". 

Miihlhausen. Za spnmic\\' ierzcnie , o
szustwo i sfałs.zrowanie dokumentu skazafa 
izba 1rnrn~ w, Miihlhausen (Alzaicya) 37-let
nieg:o ald\\ okata Stalde!ma1n:na: na 5 lat 
cwchthauz,u i' tyleiż lat uiraty, pra\V' oby,wa
tels~ich. 

St. Louis. Uustracya Styki1 dlo „QU'o 
!""*51'•„mwu.e 

wyglądalai, słn•chafa: zinaiomcgo kroku na 
schodaich , cie.szyła si~ myślą, że może listy 
zaginęły, lub nie pisali o pow,rncie, chcąc 
icu z~robić niesp,o<lziankę. 

Nies,pod.zia.nkę ha! T~Jc, n!espod!Zian
l\ią ihyla1 sina1 kopertcv, którą ir:i wr(;_'.o·yt 
p·osfan1iec z telegra.fu pewncg<l1 \\. ieczora . 
i niespodziaJnllcą krótka wiad1mn1oś(: ,.Żab
ba 'umarł". 

V. 
nBądź prawym". 

Z t nmanióv,1 mroźnej, je'Sien~:;j ing'!"y 
\\ ynurz:? się pcdąg na dw::nzcc petersbur
ski. Na: Ja,w:cc trzeciej klasy ostaitn-ieg.o 
\\ a1701rn siedział Hieronim Bia1k1•pi,MrD1\\·icz, 
patrząc p.os ępnie na.i nw.iaczące kontury 
stolicy. 

T ru<lno b yfoi poz:nJ.ć swa w·o1111ego chID·
'Pca. Wychu,dl. jak trzaska, zcz.etmial, po
starzat. Z blaidei b: 'arzy sterczaly kości, 
jak u S1Jki:eleta; wes,ołe, jasne oczy. lc{Uwiz 
wygląd'a.ły z jam; poprzeczna bruzda prze
dęta czofo, ina ustad1. ·O'Sia<l'f smutek i po
,waiga. 

Wyjechaił ml!od1zi·el1ccim wracał czJo
·\viekiem; stop:ie(1 dojrzalości dafa mu ta 
ciQżka, szkiofa, którą każdy, chcąc nic 
chcąc, odbyć musi - nieszc.z;ęścia. 

Na delekim krymsikiem wybrzeżu po
łoiżył w grób jed'y1.11ego przyjaciela, brata, 
to1warzyS1Zai d101l i niedoli od tylu lat. i \Vra

caJ i0ct tego ·g1robu, pirzygniedonyi calym 
dęta;rem ziemi, 'która •go .mi.· ·V<',idd z nim 
mzlI ącz.yła· . 

Za tym tumanem mgły leżafo miasto, 
bćJJ 'żydO'\Ąry' tarn czeka~ samei,go, już. 

Sam nie wiedz:ia1t, po• co "\vracał. i ja.
kim cudem dobif się clio stoltcy. Laiską 
kmduktorów jechał -0<l kilku, dni nic nie 
iadt, w kieszeni miał tlwana.śde ;groszy: na 

vadus'' Sicnkic\Yicza st:.tły się. pastwą poż..'l~ 
1ru na wystz.; \'ie Y' St. Lou.is, jak donosi pa
ry·ski „Temps". Obrazy te 'Z<Jstaly wpu
szczone do Stanów Zjednoczonych z.a ka11-
cyą 50,000 d!clarów, gwaramującą, że nie 
poz.ostaną tamże. 

Bochum. W przyszlą niedzielę, 11 b. 
m. od'będzie się w Weitmar przy Bochum 
\"\ iec d1a Pole!· i Polak6v,r, na <:o się Z\Ha

ca na tem miejscu ut\vagę. Bliżs.z.e sz:cze
,gólty są w ogfoszeniu. 

Borbeck. Mcntcr firmy SchiichtcrmaTłn 
i Kremer z. L·ortrmmdu spadł z wysokości 
20 metró\v i zabtf się. 

J(aternberg. Za'\valiła' się ściana cfio
mu, który mzbi·cra'no pc..tlta na dach dmnu 
sąsiedniego, przebiła dach i zarwała wszy
stko. Dzieci, śpiące spadly db' piwniJCy1 i 
'Zostały z·nacznie poranione. 

Ro;;:m;~~tośd" 
Chunchuzi. Od: da\v1na byłiai Maindż11-

rya1 schm11iskiem dla tych-·:;Nszystkic:h cbJo,_ 
ry-ch na wstręt dJo praicy prMmiaków;, któ
rzy w gęsto zaludnion-ych Chinach nie mo
gH zinale.źć łe.kkiego chleba„ Bajka oi Zskl
toniośnych pok!ada'Ch i "\Via.rai "\'v1 czarowną 
moc korzenia zi.ela, rosmicego obficie w 
Mamdzuryi (panacis Qt1inquefoli) odlcfzialally 
na te eleme'ThtY tak pociąrgatiąco, że w po
fowie ()Śnmastcg-o \\ ie!rn odby!a się fortrnal
·nai emigracy~ i pcłudnimvych Chin do 
M.amiiżuryL 

Rozczarowani i zawiedzeni \V~ różo
wych nadziejach, rzucili się emigranci w 
znacznej części d·o rnzbójnict\,·a i krnd!zie
ży, których ofarą padali 1\fandżurowie. Po
v.r.01li ·wyt\v1orzyly się cale dobrze vo1rgani
zowane, i s\voich wlasny,>:h „tradycyj" 
,ni,e pozba:wi·one banuy - Chunr;huzi -
które staJy się na}01krop1niejszą pla1gą kra
ju. -- Z czasem bandy te \vzrosJy do 5,000, 
a nawet 6,000 czt-0n:ków. Po w-01jnie w1 r. 
1900 zastGPY ChunchuzóWi "\V'zmacniły się 
ba.rdlzo znacznie dezerterami chińskimi. 

W ba...11druch Chunclmeów p.a11u1e nie
slychana dyscyplina. NaC'Zelni'Cy mmq nad 
pod\vfadnymi prawo życiai i śmierci. Bo-
1ni1eważ Chunchu'Zi absolutnie niczem, ani 
w tubran~n, ani w \Vy1g1ądzie inie różnią się 
o:d! spokojnych micszka11ców• krnju, wy
chwytywanie: ich jest niezmiernie utruct.rii,o
ne, tem bardzioi, że żaden mieszkainie1C z 
oba\VY przed stra,szliwą zemstą nie o<llwa
ży się wydać Chunchuza. W różnych ban
ct:ad11 uz:brnjenic jest różne, od' zwyczaj
nych noży a'Ż do o<ltykó\vek. Niektóire 
bamdy maiją nawet stare armaty, - jak to 
"\V ostaitnich czasach stwierd!zono. Amu:ni
cyę wyrabiają sob'.c Chunchuzi sami, ale "\V 

lichym gatunku. Lepszą zmuszeni są ku
pow:ac, Purb rabować. jeżeli gdlzle 1mgą. 

Znając orgarnizacyę i sitę Chunchu
zów, możemy zruzumieć, jak ·straszną, pla
gą Śą oni dfa Rosyan \V obecnej \vojnie, 
kiedy rozzuchwaleni, 2.! naticzęśiciej przez 
Japof1czyków' r6'żnymi środkami 1Z1achęca-

mieszkatnie, opal, Ś\\ ia tfo, jedzenie i wipi
S{)We. 

Czasem bral czo.ro \v dłonie i chciał 
śmierci, czas2m ua myśl o Zahbic pfakal, 
to 1zmarszczony pornurn myślał', że nie '\Var
to być d-obrym i pracować na tym świ,e cic . 

reszt<;: czasu spł~d'zal llien~chomy, bezmyśl
nie pa:trząc na mijane J·rn1obrnzy. Głód 
mui cdbicraJ rcS!z.tę sily. 

Ostatni .,, yszedł z wa·gomu na d\y10-
rzec. SL:edl jak czJo'\\ iek bez, .celu i bez 
zn.jęcia. popycha'n ~y to t!l, to tam., ruchem 
óż,by. 

Koh drzwi d\"H1i·ca trąci! wycfl.Jdzą
ccgo na. pero:rn elegan:c!kiego pa1nicza. Oba
dwa spojrzeli 1~.1 si:ebic i po'dali atonie. 

-- Iiicronim ! \Vltam! Masz minę 
stra:sznie nieprzyzwoitą. Cóż to, z łr. danki 

'' racasz? 
- vVracam z Y rymu - odp~irl, wcho-

dząc z brata·;ikiem do sali. 
- Z Krymu? Cóżeś. tam robil? 
- P{)chowalem Zabhę. 
- Jaką żabQ? A. tego tetryka! No, 

mata szko<la ! A teraz, co -robisz z sobą? 
- Nie .wiem jes1zcze. 
- Jedź ze mną! WyrzucQ ciQ, ,gdzie 

zechce.sz, a może w mnie się źairzymasz? 
Mam pół palcu .na t\ve rozkaizy. 

- Dziękuj~. Wyrwć mnie na Sado,
wej. 

Przed dworcem sanki Wojciecha cze
ka~y na pana. Wsiedli oba. i rusz.yłi. Iiic
ronim trząsl się w swy,rn wyta·rtym parto- · 
cie, kuzyn opiąf się swzelnie sobola.mi j, 
·kląl ldimat. 

Cóż się dlzieje z tobą?~ zagadną1 po 
chwili. - Sko1kzyleś korsa? 

- Nie zdatem zeszłoroc'znie!gQ, e:~i· 

ni, -napadają na etapy. i trm1sporty rosy~-
skic, paraliżując nieraz w ten sposób ru-
ch'y calych pułków i zmuszają f(osyan do· 
m.c,rrnowania mnósty,na wojska celem o
chrony linij kolejo·wych i transportów. 

Mal en darz. 
Piątek 9 gructaia.. Leokad;i d. i ru„ "\Yy:szo

sław~). 
Sobnta., 10 grudnia.. N.MP. Loret, 1Ielc1!ize

dechn, (RndzioławB ). 
t:l ł o n c c ; wscbodzt Zll:Ch<:·ni.11 

Jutro. g. 8 m. 1 g. 3. m. 44 
Pojutrze. g. 8 m: 2 g. 3. m. u. 

B t a n p o g o d y ; W czwartek cały cbiień 
po!hniur.io. W piąt.ek ta.kż~. 

T e r m om e t r weknzywał wc2oraj 1~ w 
południe 4 etopn.i R. wyżej zera. 

Koło śpi:ewu „Lira" w Oberhau.sen. 
Lekcya śpiewu iQd1będzie sic w nie

dzielę <linia 11 grudniai poi pot o ~dz. 3, 
gdyż dyrygent przybędlzie na pe\Ytno. 
Upraszamy sza11'. czJlonków o Hcz.ne: i: 
punkttmlnc stawienie się. Gc'ście mile ·wi--
diziani Z a,r1zą<l.t. 

Towarz. św. Wojciocha w Hochłarnrark. 
do'no-si swyrn cztonkom, i'ż w niedzielę <l11i 
11 b. m. o godiz. 4 poi pot. odbędzie się mie
sięcZID{! ze!brnnie, n:a którem będizie t~kże 
moiWai o 1gwiazdce teg<Yroczne'L Lliczny u-
crziaJ czł,onków pożądamy. Goście także 
mile widzia•ni. · Z ar z ąd. 

Towarz. gtmn. „Sokćł" w Gei!'tłte 
donoisi druhom; iż pólro:c.zne z·ebra1J1ie, 
odbędzie się \V niedzielę drnfa 11 b. m~. o· 
o giodz,. 4 p.o pot, na które wiurni si·ę w'szy
'Scy <llmhmvie: jak jeden stawić. 

Uwaga: Wy<l'ziat i rewizorowie kasy. 
\\'inni się sta,wić o ~,odlz. 2 p01 p.at Cz10 --
k.m ! Wydziat 

Towarz. gimn. „Sokół" U. w Marh.11 
ozna,jmia swym <lrnhom, iż ·w niedzielę dn. 
11 gmdnia o godz. 3 po pot odbęd'zie sic; 
półroczne wbranie na sali p. Limberga. O 
liczne i punktualne: staw·fonie się uprasza. 
się. Goście mile widziani. Cwlem! 

Wydział. 

Tow. gim.n. „Sokół"' w Rmuel-Habinghorst · 
dooosi dmholt11, iż 'Zwyczajne pasiedtzenie 
odlb~dzie się w ·niedzielę 11 b. ·m. o godz. 2 · 
po pof. na sali zw-y11ldych posiedzeń. Na 
porzą;dku, obrad ba'rdzo ważne spra"\\ry, za
tem liczny ud'zial' d1ruhów jest pożądany. 
Czo.tern! Wydział. 

Koło śpie1wu „Sobieski" w Herten 
donosi swym cztonkom, iż w niedzi,elę dini<l 
11 b. m. o godz. 4 po pc1t odbędzie się ~e
branie, inaJ które wszyscy czł"onfoO\vie sta .. 
wić się winni. Z ar z ą d. 

l(onferencya św'. Wincentego a Paulo w Bruchu,. 
Braciom naszej konferencyi donosi się, ii 

zebranie odbędzie się w świ~to Niepok_aianie 
Poczęcia Naiśw. Maryi Panny po wielkim Na
bożeństwie o godz. 110. Liczny udzial' po.żą-· 
dany. Z ar z ą d. 

nu, stracilem styp1endyum i rok czasu, i 
otu \vracam. 

- Przy twych zd1ofoościach odzysk:isz 
czas stracony. 

Hieronim zaśmiał się iT@iamie. Co" 
tu magJy pomóiclz zdolności, chDćby ge,nial·· 
ne '? 

- A ja, mój dmgi, wyplyinął01n na 'bY- · 
strą wo<lc - mówiJ Woaciech d1ctlc1j, zaipa:Ja
iąc w1onn:e cygaro. - Aż mi śmiech teraz. 
żem się tak bat dzia<lai wtedy, pamiętaisz! 
Aż mi lżei, żcrn się go pozbył! Jestem 
\V10.Iny1 i b{).gaty. Trcchę tui nud!no w Pe
tersburgu. Cyganiki mi z:brzyd'fy; ale la
tem jedziemy do Ostendy, .nabiorę 211ó'" 
\\;remiksu i rozerwę się; \vpa<l'nę db Mo11··
te-Cado, odwi·edzę Pwryż. Ach, Paryż! 
,co to' za1 mastc ! Eden, mój drogi! 

- A fonai twojai tu? 
- Tu. No, ale mio:d-owe rnic·sią'Ce mi-

ncly, trzeba inż świata. Nie lubimy '°hoie 
cic:he;go życi.a. 

Iiier011im zaimi]kł. 
- Nie wiidziafcś dizia1d:a1? - uczą{·: 

Wo1jciech. 
-Nie. 
- Żle 'robisz .Zaimbst biedę klepał, . 

u1nizgnqJbyś się do starego, a potem. na
cieszywszy: się je1go łaiskaimi, na·s;zasta- · 
"\V'S'zy spreśnfałych ,pienięcl:zy, d.ałbyś ko- · 
minlka, jak ja. Przewietrzylem mw sporo 
.ctukat6w! Nic rozumiem twego amattor- -
stwai nędzy! Uży;lbyś życiai t inie łat1na·f
byś gfowy db kiiku<l'zicsiQcitL rubli. Zlóź · 
pychę z serca i szepnij stanmm sliO.dlkie 
sló\\ ko. To wystarczy; on cię lubi. 

- AI'e ia, go cierpieć nie irnog~, i nie · 
twyktem caltować rękt, która katuje! Darni 
sobie sam radę. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) .J,~ 



Bochnm-Weitmar. · 
w \Veitma~ przy Bochum odibędzic się 

niedzielę, dnia 11 grudnia o go·d'z. 3 po 
1dniu 

sali p. Niederhagemanna, ul. Marktstr. 8 
(przy dworcu) 

'iec Polek i Polaków 
ł 

którY RodacZJki ~ R~alcy z ~V eitmar, 
. en, Bochum, W1emelhausen 1, okolicy 
znie zebrać się zechcą. 

Na wiecu omawiane będą bardzo wa!i
spraWY, Polakóiw na1 obczyźnie dloty

~ce, przeto spodzicw"ac się godizi, i 'ż Ro
ctki i· Rodacy z bliższy.eh i dalszych o
rc jak naJlicwieli przybędą. 
Przemawiać będzie na wiecu tym tak

kilka Polek. Z mia1sta Bochum nai salę 
;cco\vą ~ie<l1aleko. Naiilcpi·ej iść prosto 
·rrówką w dworcem (Bochum:-Sild) a 
zna też Jechać koleją elektryicztną. 

Koto śpiewu .,Wanda" w Laar 
aie swY~ cz.Conk~ do wiadomości, iż w 
zielę dma 11 grudnia o godz .. 6 wieczorem 

b~dzie siię roczne walne zebranie i obór no-
0 zarządu. Jest koniecznie pożą.danem a

by się cztonkowie licznie i punktualnie ;ta
li. Goście mile widziani. Cześć polskiej 
śni! Zarząd. 

Dziś 

i jutro 

wyprz aż 
nadzwyczajn~ 

około 

ubrań i pa
lełotów 

mę.iidch. 
Miałem sposobność zakupić wiel

k~ partyę palctotów i:.ubrań rnęz
luch po bajecznie tanich cenach je
stem wi~c w możności sprzedawać: 

ubrania allw 22®0 
paletoł:y po mr. 

pomiQdzy tcmi eleganckie rzcc~-,y 
także w C7'arnym kolorze, w najlep
sr,cm odrobienin, z najlcpszcmi do
datkami. 
~prasy,a się .zapotrzebommie jak 

nnJpi:Qdzej zakupić, gdyż .l>powodu 
tamcJ ceny prędkiego wyczerpania 
Bpodzicwać się moźna. \Yvnadro
dienic podróży dotąd i zpo;vrotcm 
pl'zy odpo,Yietlnicm 7.n lrnpic. 

Pohl.Im usługa! 

M. HARTDG, Bochum 
(wlaśc. M. :Misehkowski) 

25 'ty Hui 'l t:t 
• Oberemc.rktstr. nr. ~~. 

podług własnego wyboru 
odbierze kazdy 

6~~~:mat. na suknie 
albo 

za darmo 
eleg. nakrycie do kawy 9 ezę~ei. 

za darmo 
1aan1parasol damski J•b męzki. 

za darmo 
śliazny servis do piwa 7 częlici. 

za darmo 

r darmo 
~~ cz~ściowy servis do likieru. 

za darmo 
21j., metr. t • bł k 

1&aaej ma ery1 na us ę. 

za darmo 
e!:!~~. wagę do kuchni. 

za darmo 
e1eg. budzik uregulowny. 

za darmo 
bardz1 1 ~m na . 
ładni\ 4 t'l sa.tcnową. 

i wiele innych artykułów 
te.j samej '\l1artoici 

przy zakupnie od 20 mr 
począwszy. 

Dom towarowy 

' Oberhausen, 
A Hm arki. AHmarkł:. 

Wielki wybór! ~alt ńs 

Oberhausen, 
Fri~~rich-Karl$tr, 48a. Friedrłch-Karlstr. Ba~ · 

W uie1lziełe skład cały . dzień otwarty. 

Ti.rnmGnno 
maszyny 

do szyda 
są n.ajlepsce do p.zy• 
cia każdego l'od.:mjn 
takiri modnego tuty
sty"znego wyszywa
nia. Tanie ceny. 

Nauka bezpłatm1 

H. Timmann, 
'911ch~u:n. 

I 
przy placu Wilbel

m1:1w1>kim 19. 
Założony 1862. 

.~„,__,.,.,.-·-··- ~-

Choroby 
na żoła_dek, płuca, po
d3gm i reumatyzm. Cho
roby skórne, łupież, 
Jwierzbienie s'k6ry i 
głowy , strupień. \Vy
pnrlanie włosów. Cierp. 
nm·wowe, pad11czka. he
moroidy i wrzody. Cho
r•1by no. robaki, dziecię
ce i !!obiec·\ blednica, 
gruczoły Choroha an
gielska i inna zostały w 
wie1u przypadka.eh ze 
skutkiem. lerzone przez 

pani Wolff. 
Bodmm. 

łJ 

P· .nh im 
l;!(l Oberh~l sen, 

- uL FriedrichaKarlstr. nr 23a 

1

1 - kupuje pan po znanych tanieh cenach: ._ = Garderobę dla panów, pań i robot , lll'l1 · 
- Tcnl<lary manu·fakłua•owe i nałoże. . il 

Wielki skład materyj · rajo\ ych 
i zagranicznych„ 

fig~, \fJykonanie podług miary 
pod gwaraneyą. 

· p e»41dh„:!'1: ~~ 
Ober~ausen. 

:Baczność 

55. 

kapelusze, parasole, bielizne, krawaty, ręka r·czlr:, szelki, 
koszule, s1>odoic i gacie dla mężczyzn, 

· ut Frledrlch-Karlstr. 55 
N a gwiązdkę polecam 

Ten eleganeki 
kapelusz kosztuje tylko 

2,25 mr. 
lkttl,. 

iiMiiJiiiiiii w najwłększyn wybo1·ze po n jnłższy~:J1 ee 

Usli1;;- polska 
sklad. ubrań -



Ostatnie uasze polecenie towarów 

ta że dzisiaj jeszzce ważne. 

Zup eł ·a wyprzedaż tow·aL: , 1;
1 konkursowych 

Z naszej firmy Leon Leibholz & Co. nastepca w Berne, Bahnhof str. 65. 
i inny eh towa1·ó1v niżej eeny. 

Z masy 

sprzedajemy 
po bajeeznle 

nizkich cenach. 
Gacie. 
Jaczki. 

Koszule wełniane. 
Kolor, koszule, 

Szkarpety 
_ Pończochy 

Fartuchy 
Gorsety. · 

Szklanki do wody 
I z podstawką białe szkło 

· W- 4 fen . ~ 

oocoococccoooccooocooooooooooooooooooooooocoooo 
Nt CT w Z 1nasy 

0 0ooococoooocaoo~ooooocooooooooooocoooooooooooaoo0 u 

11 Wszystkie na skladzie znajdujące się ł I konkursu ej 
11 rękawiczki 90 11 
§ § Glacce dla panów. i panie a po f I ! 
o o o o 
ll~oooooooooooooocnccoocoonoooooooooeoooo~ooocoocelł1111a 

0 
„ 
8
ocoooooooooooooocooooooooooocooooooocoocoooocoo

0 
1iff h 

g g Ub . I . dla mężczyzn będą po nie- g 8· nizkich cenac I i § r' 8 ni 8 dowierzająco nizkich cenach s § 
. 8 8 wyprzedane. g g Obwódki na suknie 

g 2 . . gig -
o o o o 

8 8 Palet uty dla mężczyzp będą po nie- 8 g Wszystk~ tow.krótk_ie g 8 do'jiająco nizkich ce· ! g · 
g g , wyprzedane. g g 
8 8 · · ·i 8 Robótki ręczne. 
g g Ob ~ wszelkiego rodzaju będą po g g 
I g UWIB niedowierząco nizkich cenach g g Ko,sze 1" koszvki. 
a g wyprzedane. g g J I 
o o o o 
o o n o 

IJ Towary płócienne i · : I 
o o o c 

I § bBWBf n'a każdego rodzają hę· § ! 1 g I n e dą , po niedowierza- s g 
8 i _ jąco nizkich cena:>h' i I Wszelką bielizne 
o o o o 
1111~goggooooooooooooooaaooiooooooooooooooooooooooo- . -----
0 0 ... o o~ooooaoooooocoooooooooooooooooo~oooo„oaoo 

§ I · Eleganckie 11-_rękawiczki_· 
o o o g 
I I suknie gwiazdkowe 6 ! ; 
g ~ aby nares·zcie wyprzątnąć (sukna 6 mtr.) m. g g 
o g g g kłębek da w niej 8 fenig6w 

lio 0eoccooóoó~occcooccococeoocooocooocooo 00000000011° 0 

coooooocoooooooooooaoccocooooooooooooooocoooooo ter dZ 4: fen• 

sprzedajemy,. . 
po bojecznłe 

-
-Krawaty. 

Szelki. 

Nici 

ProsiDty zakupie na zapas. mrn a 

·wyprzedaż przed pol. od a do 12„ po poludniu od 3 do s. 

ł 



ir;7cl:lJ1df.i cecni..tłil!tlc • w;,;~U;~a li 1:1:~iw1,te~yc1 
•• 

;~rudr.1hU\ kwartalna n" s;,cc~clt ł 1 łin.t:wYch wyno~i 
i rar. 50 rno •• 1' z O:dllout„:nem do ~emu 1 mr. 92 fell. 
w1uus Polski„ zavisany it;st w ctmnikn pn:oato·yy17! 

" tioo 7...nakiem „t. och1i!cl1° nr. J28. 

R_odzJCG ~ołscy ! Uczcie ahied t\we 
.-~wt.:.!t czytać ł plii~ć po po~l!:ut N~ ~t 
p~t klem.~ kto f;?OtomstwtA SWCIJlt.\ zniem" 
ti.Y~ sł~ poi.woli 1 

~ ·--· 

Jałlor1ski pancernik nadbrzeżny ·zatonął. 
Pancernik n~dbrze7A1'Y ,,Sei Jen" na

tkn:il się 30 l:istopad'.ai na minę .podl\vodną i 
zato.nąl. Większai część zalogi zostalai u
rarowana. 

„Sd Jen" byl startkicm zdlobytym w r. 
1895 na Chińczykachi. Mial 2480 ton po
jenmo·ści i 224 ludzi zalogii. 

Austryacka Rada pai1stwa odroczona. 
W s()!botę z10stafa n~gle Ra<la Paflstwa 

odro:czona. Wiadomość ta wywQtala 
we v:szystkich kotach wielki niepokój, 
gdycż nie\\ii.aidiomo, z aakitt111L zamiairami no
J sie cbocnie gaibinet p. Koerbera. 

Rosyjska e-skadra bałtycka odwołana? 

l(mespolJllderrt ,.Datly Ekspressu d(J'
wiw<luie się, że admirar I(ioźdl:iestwieflski 
ot11Zymał ostateczny rozkaz, by na. "\\'Ody 
chińskie nie ply.nąl ze swoda. eskad'rą. 

Telegramy. 
P e t e r s b u r g. Biuro Herolda do

nosi, że utrzymują się pogłoski o śmierci 
)enerala Kuro.kiego i zastąpieniu go przez 
brata cesarskiego Saznawo. Ostatni li
czy dopiero 21 lat i znajduje się z swym 
!!ztabem w Huandzian. 

L o n d o n. W piątek podpjsaoo trak
tat rozjemczy pomiędzy Rosyą z jednej a 
Szwocyą i Norwegią z drugiej strony. 

B u r g. W odbytych w 3. magdebur· 
skłm okręgu wyborach uz.upełniającycH do 
łlal1amentu (w miejsce •zroarrego księcia 
Herberta Bismarcka) otrzymali według o
becnie ogłbszonego spirawozdanfa urzędo
wego: Merten (wolnomyślny) 6376 gl., 
V<>igt (soc.) 6809. v. Brauschitsch (kom;.) 
6369, von .Rath (nar. lib.) 2503 i Wohłiarih 
foartya ref.) 2634. 

Chris t i a n i a. Nagroda pokojowa 
J funduszu Nobla przyznaną została „Justy„ 
łutowi dla prawa międzynarodowego". 

B er ł i n. Układy handlowe z Attstro„ 
Węgrami zostały ponownJe nawiązane. 

W kołach miarodawczych panuje prze
konanie, że ponowne układy szybko do
prowadzą do skutku. Z powodu tego, lak 
to :r.aznaczył kanclerz Biilow w piątek, 
l'arlamentowi zostaną wszystkie zawarte 
traktaty równocześruie przedłożone po No
wym roku. 
!!'!!k_==== 

O większ4 łączność pomiędzy 
polsk. związkami zawoaowerni 
loczyi się obecnie dyskusya po gazetaich i 
łlq zebrainiach. 

Myśl t~ sympatyczną; każdemu pod
ni~sl „Dziennik Sla.zki" a pod'ichwycilai ją 
0becnie ,.Sila" organ poznańskiego xw·iąz
~ za~xid~w1ęgo, która pomiędzy innea:ni 
pisze: 

„Istnieją w zaborze pruskimi oprócz 
llasz;ego związkui jesz:cze 2 inne polskie or„ 
ia:nizacye robotnicze. Na Górnym Siązku 
m1anowide egz.ys1:u~e od lat 15 ,„Związek 
~ennner pomcy", z siedliskieim w Byto-
111t~, krótko nazywamy związkiem bytx:>m
~1ln, który Ikzy kilkanaście tysięcy czloo-
ków. I<ównież w Westfalii zalorony :ro
~-zrwiązek robotniczy pod nazwą ,.Z;je
•1vczenie za-w<.towe1 które bardro -szybko 

i pomyślnie się rozwiia1 i posiada własny 
SW"óli organ. 

W poczntkach 1ist()pa<la1 podało pewne 
pismo 'gómoślązkie a mianowicie „Dzien
nik Ślązki'' myśl, ażeby p():międ'zy temi 
trzema <m:aniza·cyami dopr-0w.adzić do po
rozwmienia, a może naw·et do zupetne;go 
połączenia siQ w jednę organizacy~ rnbot
·11iczą polską." 

Zaznaczając, że pozna!1ski związek za
\\ odlowy nie bylby przeciwny podnbnemu 
polącz1cniu, pisze "Sila" dalej: 

.,Nie mniej przeto ficzyć się trzeb~ z 
tem, że zlączenie wszystkich trze-eh zwią.
z1ków 111apotka w praktyce na pewne tru
dności. Bud<Y\Ya organizacyi 1rnszych ZJ.
równ()I na Górnym Ślązku, jaik w1 Poznaniu 
i Westfalii przystosowaną jest nicwY.tpJiwic 
do potrzelb 1'oka1nych. Z tej prziyczyny 
przy tączeniu 3 arganizacyi w1 jeid:nę u
względ'nićby trzeba1 wiele spraw i wyma
galf1 lokalnych, oo bezwiarurnkot\v10 lroszto
wać będ!zie wiele pracy i w 24 godzinach 
żadną mi<irą zafatwić się nie&." 

fudnosząc k()t11ieczność wzaiemn'Clgo 
porozumieni.a si:ę, uważa .. ,Siła" za llronie
czną obecuo.ść d·eleg.a<tóvr Z\viązku bytom
skiego i „Zjednoczenia zaw():dowego pol
skiego" na wałnem zebraniui zwiąll:u po
zna11skiego, które odbędlzie się zai kilka ty
godlni i \VZYW1a zarząd ostatniego, by w 
tymi celu· POCZJlillil odlX)'wied!nie kroki. 

fakkolwiek „Siła" podnosi, że z po!\VO

du różnic stwX'.>rrorwcli przC"7. po.
trzeby i stoounki lokalne bylybyi pe
\\lne trudności1 w poJączeniu się wszystkich 
trzech organiza:cyi w jedm;, to na:sz.eun1 zda
niem ,,Sita" jednaJmwuż trudności tych 
i i'rmyich w:ystarczadąoo niedoceniai .. Organi
izacye nasze są, tak mtode:, różnica w ustro
ju tak wielka, że polączenie się wszyst'..<:iclt 
trzech organi:Za:cyi w }ed!nę nie 'mO'.ż.e być 
ies~cze kwestyą najbriiższ;ej' przyszłośd. 

Organizacye nasze winny się jeszcze 
u<losJwnalać lokałnie, zanim podedmą akcye 
w1 wię.kszyrrn stylu. Centralizaicya tak śd
sJa, jaką byloby zlanie się wszystkich 
trzech organi..zacyi, na tak wielkiej prze
~trzeni bez poprzedniego bliższego zapo
z·nania się po uksztaJtowa.iniu się w o:dręb
nych warunkach i ininym uistrodu we\vne
trznyrn, moglaby wplyniąć ujemnie na caią 
sprawę robotniiezą polska. przez brak do
statecznie \\ryrobionychi luid.Zi., przez. osla
bien~e ,cf.z!iiaJalnlOŚci loka~netł ~ różnke W' po
glądach .z poW10d'u1 wYWl>ieni.aJ sie w od
rębnych warnnkach i odmiennym ustroffu. 

Zatem myśl, że wszystkie 3 org-aniza
cye winny się teraz połączyć w jedlne, jest 
z<llaniem nasze.m jesZ'Cze przedrwtzesna. O 
ile nam \Viadlomo, mai te same \.vątpli~ści 
obecny zarząd ,,ZjednGczenia zawodiowego 
poskielgo". 

Naitottniast 11 aj zwpeln i ej podrzi elarny 
zcf'a'Ilie. że konie·cz1ne bylobyi bliższe poro
zumienie i zapoznanie się JJQIDiędzy nasze
mi ()1rganiz:aicyami za'\V-udowem6. Ku tetmu 
•celowi zaś służyłby naalepietl kartel, cz;yli 
związek tych 3 organizacyi, zachowujący 
jednakow~<i każdej Grgani2acyt wewtn~rz.
n~ sarno<lizielność. Obecniość delegatów z 
poszczególnych związków nai wialnych ze
brainiach uważamy za rzecz; w interesie 
sprawy niendzowną. i pierwszy krok do 
bliższ·ego porozumienia się. 

Proces llrólewleckl 
w sejmie pruskim. 

Se.im pruski przyjąl w sobotę w trze
'Ciem czytaniu bez rozpraWl projekt db 
prawa o utvtorzeniu są.cfUJ ziemiańskiego 
w Langen<l'reer r załatwi! inne dlrohue 
sprarwy. 

Naistępnie przystąipiooo diO obrad1 n2d 

nar do ·m, 

Z L"tSen.s plac! ' t r p tyto 
r.1~loszer.'a umicnczon~ or tn er t m! 40 ~ ~o , ~ 

arę I D}cz zn l c1i;~to Oll!~sza. otrcymJ. rab:.t. - Usty co „v', „ .r 
0olsk!e~o należy trankow ć I voo ć w 1. i~h <!o· 1 , 

ny ad res pittac~o. P, P~w „i„ n• 

interpelaicy~ \.\'Oloomyślnych W1 sprawie 
glośnego procesu kr6Icwie1ckiego! która 
brzmi: 

I. Czy oświa1dczenic ro. yJskicg-0 kion
snfa1 jeneralnego w· Królc:w-cu o treś-ci bro
szm (skonfiskowanych w ch\\"ili, gdy so
cya~ :ści chcieli je przemycić do Rosyi 
Re&) mjaly wpływ• <lccyd\tfiący na wyto.
·cz.enie prncesu ka mego; czemu przytcm 
przoo.czono w części przepisy rosyjskiego 
prawa karnego, w czę.ki je: źle. przctkm1a
cwno1 i prze<lewszystkiem nic poinfor'Inl!'f
wairno siQ dostatecznie, czy \V I(osyi zape
wniona jest Pmsom wzajemność? 

2. C.zy p.rawdą jest, ie wla<lze rosyj
skie dostarczyly wtadzom pruskim fałszy
we tlomaczenia praw rosyjskich i zataiły 
przepisy prawne, o które w tym wypacf1m 
się rozcho&zLro? 

3. Czy rządJ zamierza: praAA1QJ o na<l
wrre nad' plQddanymi ()bcymi zreformC'Wać 
i dążyć d!o mniany uikladu. prusko-rosy,j
skiego z dnia 13. stycznia r. 1885? 

Uzasadnial i·nterpełiacyę poseł Oysling. 
Wyrwtodzil, że oskarżono 9 osób o zdradę 
stanu i obrazę cara, z tych 3 wwołn1ooo 2'll

pelm'e1 a 6 skaza'łlo za naleiżemie dio taj· 
nych Z.\Viązków. P~es ten \vyiwiolat o
gólDne \V-Zburzenie umyslić.Jw \.vi kraJu. Pono 
prokurator dzialal pod' Wpływem ministra. 
Gdyby się byla prokuraitoryai przed! tern 
dJO'SltateCllilie w sprawie riozearrala, nie by
laiby \V'Oigóle procesu \\<'1"Łaczala. Zamfast 
•wziąć 1111rzędowego Homacza, opierano się 
na U.omaczeniach i oświad'czeni.a:chi konStl
Ja rosyjskiego, które byly faliszyn.ve. 

.Mliillister sprawiedliwości Schoensted1 
przyznawa.l się <lo winy i uwal, że byf'O tG 
blęd~, iż nie u.żyto t~oma:cz.ai rząoowe'go; 
odpieral zaś zarzut, jakoby on wplyn~ na 
'\\rytocz:enie procesu. Dalej wystą,.pil p. 
Schoensted~ prz:ociw Beblmvi, który w 
par!atmeincie powiedzi.a1, że w każdem i:n
nem państwie cywiUrowanem podobnego 
rnirniistrn sprawiedliwości w•ygna'Ildby ze 
wtstyde.m i sromotą. 

Nai trzecie pytanie interpelacyi odpo
wiedz.ial p. Iiammerstcin, który bronil po
lkyb l()lpiclmiącsej si~ poddlanymi obcymi i 
licyi 011iekwjącej się podld'anymi obcymi i 
óą. COi db m~dalania podobnych obcych, 
to mai rząd \Volną rękę zapewnioną ukta'<la
ml. 

W dyskusyi nad interpelaicyą nawet 
stronnictwa rządlowe nie mogly oszczędzić 
w. teti' sprawiie zarzutów rządowi, który się 
istotnie nie źle sk.ompromitdwia1 ., 

Na tem o:d'.noczy} się se~ d:q 10. sty
-cm.a. 

Od 15 do 25 grudnia 
odbierać będą listonosze pieniądze za gazety 
na J. kwartał 1905. ' 

S.zaaownych Rodaków 1>r0&1iuy, aby zaraz 
wrQczylJ JisiODOSzowi, skoro kwit pr ledłoży 

. l,9~ Ułr. 
aby w przyszłym kwartale regularnie etray
my• ·w htrusał Pol~~ ie~o. 

. .. 
'.,:. . ~"". ' .... . . .. 

Mowa 

posła Leona Cza rlińskiego. 
wydoszona. na posiedzeniu parlamentu nie

mieckiego dnia 7 b. m. 
Mości panowie! Przec.Uoż.on-y łNll1T1 

etat paiństwowy na rok przyszty ruie wie
le <fla nas 111l3! powabu; przyznać ?ed!n.akże 
rutefy, że jest nader Jasnym, pod W'1161~ 
żqd!ań pc>stawion'}'cii na pawiekszenie ~'Od· 

ska. Skądże jed'r1a!l\ brać na ci:rnle zwięk
szaiące sic potrzeby wojska, flot i z rzą
du k()1onii? Nad' tem iglow-y łamać sobie 
nic bGdziemy, ale raczcti za tan-O' •imy sie 
dokąd ma doprorwadzić to ciągle robienie 
<lfuigów. które pra wdopodobniic przez. dtu
gie Iata trwać będ'zie, bo jaik mów a po
przedni powiedział, d<J'Chody nie p cr~rją 
ta~k rychło rnzchodów. Gdyby więc w 
mi.awdawczych kolach zdcicytlować sitt 
mialfll()' na żą,danic 11-0wych podatkó\ ' , na
ternczas oświadczyć muszę, ie wedle zda
nia naszego podatków· pośrednich d syć 
już mamy, 

(Rar<l'zo sluswtc!) 
a ktd 1J patryotyzrnui za niemi występuje, 
ten po'vinien przYi<tć je na siebie, a nie 
z.walać ich na bic-dn:rch lutd.'zi, tem więcej, 
że po<l'a.tki pośrnd1nie dotykają przeidimiotów 
potrzebnych do ceidzi1cnine.go życia. M~ 
polacy możcrrny wtedy .dopiero zastana
wiać się nad kwcstyą, nowych projektów 
p()lcla.itko\\rych, jak rmvnież nad przyjęciom 
nowych ci~arów. skorn u·w'Ołnieni zosta
niem}" z. pęt&w, w które nas prawa· wyją.t„ 
kowe i wyjątkO\vc rozporz4dzenia zaikiuly 
j, skoro nam wymierzoną wstanie petna 
spra wie<l'kiw00ć. 

Oc.t razu chcialbym 21bić zarz.ut, którJI 
mnie spotkać może, że polakom krzY\V(f'a 
się nie dzieje i że z innymi wiSpólobywa„ 
tclami woboc pra'\\'<l' równymi jesteśmy. 
Tak, mości paJ10r\vie, twierdzemie takie iest 
falszywem, a1 skutek to n:ieszcz~cgo pra
\\"Od!aiwstwa obocneg-o, które są<lzi, że u
chwalam pra \V'Odawstwa każde prawo da 
się podparz.ądikować. Twierozęi naiwet, zti 
gloszenk~ z.dania· ta!kiego ie:st propagamfą 
rewofucyi w imieniu prawa i ze strony 
rząd'u.. 

(Bardzo słusznie! u polaków.) 
Dalleko nie Potrzebujemy szukać! 

Przed pót rokiem powzieto w sejmie pru
skim uichwałę - horribile dictu - która tuz 
ma moc obo'\viązuiącą, ale która prawną, 
nigdy nie będi:iie, bo sprzeciwiai si~ wszet. 
ldem Z·asadlom spraw1iedliwości i prawa i 
nicxiai się pogodzić an~ z zasadami' konsty
tucy~ pruskiej, ani z przepisami państwa: 
niemcckiego i konstytucyą tegoż. 

Okoliczność ta powinna spowodować 
parlament, a m~anowicie tyclv panów, któ· 
rYm brzm:ą w pamięci d'umne stowa -
Niemcy Wi calym świecie na prrod.zie! -
aby zastanowili się na<il pytaniem, czy \1A 
pań~twie prarwai dalej tak dziać się rnme. 

(Bardzo dobrze.) 
Na:iwa.żmiejszym paragrafom. nowego 

prawa osadniczego jest § 13b, który orze„ 
ka, że pozwolenia na zalożenie osady od~ 
mói\\ić mmna, jeżeli ta sprzeciwia sie ce
lom praiwa o osadnictwie z „. 1886. Celem 
prarwai z. r. 1886 jest popi,eranie niemczy
zny. Praw to r. 1886 przeznac~ najpiefl\Y 
100 miJionów, potem 200 milionów, a teraz 
na"\\-"et J00 milionów na popieranie kolooii 
TDi-emieckich, a odparcie kolonistów pol. 
skich. Takim jest cel owego prawa. Ce • 
~ii temu sprzeciwia.loby si~ więc wprost, 
gdytby pieniądze z millonów tych na ui;W().„ 
rzenie polskiej osady użyte zostaly. A ~ 
tego \.\"ynikai dalej, że każda osada polska 
sprzeciwia sie cek>m prawa z r:. 1886. Je
żeli wf ęc każdia osada polska ccelom pmw~ 
z r. 1886 sprzeciwia sie, natenczas wcdlą 
§ 13b należy odmówić pozwolenia na utwo
rzeni-e takowej, bez. 'WZ-ględ111 nai charalctci; 
odnQśnego petenta Polaka. Wystarcza zu„ 
pelnie, że jest pol.aJdem i że chce osadę 
zalożyć. A przeCież mości panowie ten . . ' przepis praW11y sim w sprzocznoścl z ~. 
WaJini i z lronstytucyą. państwa niemieckie.. 
IZICJ. 

(Bardw slusznie! na levrtcy). 
w·ed!e który.eh ,,nie v.'Qlno żadnego niemi~ 
cki ego podd'an~ ograi1ibxać w prawie na• 



łJywania wlasnoś:i ziemskiej i zamieszka
uja" 
(Stu~hajcie ! słuchajcie! u socyalnych de

mokratów.) 
· wedle. których 11każdemll! wolno wszcdzie 
\\tfasność każdego rodzaiiu naby\vać". 

Pan kanclerz orze.kl przedw:czorai :. 
„My1 wszyscy konstytucyę. szanmvać mu-• 
'\\~Ć musimy". Jest to dlai nrnie pe\\"ną 
gwarancyą, że p. kanclerz rzeszy starać 
, ię będ1zie {) naprawę tego, co pruskt pre
iZC'S. ministrów - nie chc:ałby.m po\Yie
dzieć: -zaniedbaf 1 ale prze<Jczyt 

(Wesolość.) 
Ze ten p.astanowie.nia pra\\ ne caieg-0 

va11stwa obowiązujące są także i w Pru
sach, tego zaprzeczyć nikt nic może, a na
wiet rzą:d: pruski tego nie zaprzeczal. Ucie
coono siQ jed:nakże di0 d:o.ść dziwnej ded.uk
·cyi, twierdząc, że ludn0ś.ci polskiej Jlie za
·brania się nabywania ziemi .'.lle nie wolno 
le~ jedynie nai tej zieimi osiedlać się." 

(Wesolo.ść.) 
A teraz: zapytuję się \\,ysokiej izby: Co 

111.atjc.1 po1czyna:ć pofacy z nabytą ziemią? 
Tytul własnnści w księdze gruntowej wy
starczyć im nie może. Nabycie ziemi nie
ma dla nich najmniejszej wartości, jeżeli 
ziemi te:j nic mogą liprawiać t na niej się 
<YSiedlić. 

(Bardzo slusZinie !) 
Widlzimy :wiec, że ów § 13 b uniema

żli\via p•olakom nabywainie maiych po1sia
dłośd i osfodla11ic się na nich. Robotnik 
polski, któryby ch ... iat się osiedlić, syn 
1.·l1topa . którjtD:Y praguąl l!aby1.S b:t\\ ał \Vfa

~ncj roli, widzą się bez ratunku zepi..:lmię
tymi \\1 poczet bezdomnego prolctaryatu, 
mimo wszystkich swych cnót obywatci
skichL Mośai· panowie, czytaEście wszy
scy zapewne referat ko'rnisyi izby p:i.nó'\,·, 
w którym \'. yrahiic p:.,dnicsi·~~:<J DOY\\ atcl
skfo cnoty ludn1ości pQl'Skiej i w którym 
powiedzianio1 \Yyraźnire -
(Olois ze strony nariodbwych liberałów'. -

Dzwo·nek marszałka). 
Marszalek: M. P. Proszę rn!e przery

wać. 
P-0sel Czartiński: Pan ówi zape\-i,·nc 

vóźniei dostainie się oo .gtosu, mozemy się 
więc wtedy PO.f!OtZulmieć. A więc, mości 
1panmvie, nie dla· tego, by pol~cy by'li mate
ry:aitem zbyt zlym, aJe ponieważ są z1byt 
dobrym. wymyślono talkie najn:iemoralniej
sze środki, które ma:ią być zaistooowa!lle w 
cdui p!'ZY1lll'llS.Q.'Wego spmTetaryzn'<.vania. 
(Bairdw slusznie! u s-01cyalnych demokra-

tów.) 
Wielkiem jest pytaniem. czyli potom

kawie ojc&w' tego prawa będą. zbyt duttnni 
nai ten czy1ni praW<}tfawczy swych prxod
l<ów. 

W każidym razie przy;p(lfnmijcie sobie 
p.aJnOwie, że jeiclen1 z entu:z.yastycznych' o-

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rodziewłcxówne].. 

(Ciąg dWst!.y.) 

- To chwatcu Bogu! Niechno tylko 
de:szcze nie wychod'Zt, bo słaby 1 ai z;inmo. 
Ja zrobię, ·W potrzeba. 

- o.i, kiecfy mi wiele potrzeba, czego 
wy nie .zd'Qtacie zrobić. 

, - Proszę przecie powiedzieć. Może 
fok'cyi? . . 

- I lekcyi te'.&. \ · 
~ Tu jest urzęd'nik na rogu, co dla 

swych ichlopcóf\Vi p-otrzebuje stu.dentm Ja 
. pana 'Zaq.>rowa<lzę. 

Po g;od'zinie wracali z d,io1brym rezulta.
te.m. Chl-01JI'.ec mial' kilkadziesiąt rutli z.a
c{.a-fil{u1 w kieszeni, wrócila mrtl' ()tuicha, a· nu
W'Yi <Jpiekun dodawat .ochoty, ra<lzit, de
łl2Y,f. 

- Oospo'Cl:arz: da stancyę. nie wymaga-
&ąc zaraz 'komJOmeg-0<. tymczasem pan po
.mieszkai ze mU1ą - mówit, wfaie!t11!fliczony 
już wi kłopoty lokawrn. ~Trzeba tylko' d·o 
instytutu się dostać. 

Ale tam zinano• ttieronimra1 zmbiono 
ntiei'sce, priofewmwie się zaJ ru:m wstawili, 
i po tyg·odniu w dawnei izidebce di\vóch 
przyjaciół paliła się lampa1 oświe.tlając ja-
srucn.vlosą ·gJOJ\V'ę chloipca, sichyloną nad 

technicznym rysunkiem, tak ~ak dawniei, 
tylko że sarn byt teraz. i sam miał .porostać 
nie wróci iuz tych d~v10je, co1 z n(m praco
wa'li1 niegdYś. nie wróci. 

I ute \vródta też, pomimo wzn-0wkmei 
'iJaW~ei i pracy, wesołość. JUZ. rn\UJ s:\va
wcla1 nie p.ostafa w myśli, ai 'iart nia ustaich; 
z.ci.icht, spoważnfaJ, nie· szukal' towarzy
s.twa wśród! kolegów, nie wybierat drnha, 
JJie d~azywal Po kurs<.::h, nte, śpiewaL 

Pr.atio,\·ar bez ch1\vm rozrywki i wYt
,chnienia„ i nrJk(J nickierly podho.s2f 1smu.tne 

bro11cmv ~roitk 4 u teg·) mo\1 ę sw~ tc1t za
kończył, że stronnictwo jego za§ 13b glo
suwać będzie, ponicw~ sądzj, że to ojczy
źnie na dobre wyjdzie. Wpienv zaś ten 
sam pan powiedziat, że prawo z rokui 188ó 
jest przepisem, który \Vl dtzimach kultury 
nai pierwszem miejscu postaiwić należy. 
Jeżeli wiQc nowe prawo osadnicze ma na
dać dopiero pelne znaczenie pra\n1 z roku 
1886, a więc niejako ma być koroną d1zieła 
tego, natenczas na .vyższe jcs·zcze jak na 
pierwsze zasługuje miejsce, a jeżeli tak 
jest, to najwyżej stojącym cywili.zatorem 
bylby Kain. 

(Bardzo sfusznie ! u polakćw.) 
Nie poictcm icst <lla mnie, jak mtO'.lna 

luho:wać s;ę w walce z wła!sn-ymi '\\'Spót

oby;v.,·atelami. w walce, którą się prowadzi 
zn.trutymi· środkami, boć w uporządkiowa
nem państwie powinie.n 'każdy obywatel 
pragnąć dfa sy;ych '' spófobywatePf tych 
samych prnw i korzyści, któremi on sam 
się. cieszy, bez względ•n1 na religie i naro-
dow'O'ść. · 

(Bar<lz>0 srnsznie ! u p0lak6w.) 
~.,E!S!_ _ ___ _ '!'!"'!!'.!.__ .~±22 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Pac:llczas gdy na terenie mandlżurskim 

obie armie z<l:a;ią siG' robić p1~zygotowania 
do spędzeniai zimy •na µ.nzycyach, gdy 
mnożą sic oznaki 1 że na kilka może miesię
cy zapa;rnj...: tam sp0kój - pod! Portem Ar
tura •Cl!rmia łenerala Nugi pr'tJwadlzi Jnten
zyw·ne. działania:, aby dogoryw.ają•cej 
t"ierdzy zad1a1ć dos ostateczny. 

Japoikzycy rzeczywiście wyzys.kai! 
zdobydc \\izgórza „203 metr6w" ustawia
ńą~ na 1:ieim ciężkie diziafa. forte,c~ne - po
mimo ciągłego {)gru:a 3Jrmat rosyjskich i u
sra:vkziny.ch ataków załogi, chcące.i k:..x1i·.::
czni1e odebrnć tę \Vażu1ą pozycyę. Te cl!zia.
la Za·raz: po ustawieniu zaiczę.ty praoować 
?rZ'.cdwi okrętom floty portarturskiei, sto
JCl!CY'ffi! wi basenie wev.·;r1ętrznym. O s'ku
teicmośd tego QStrzeliwania, d!oni·osły tele
gramy. PojaiwUOl się prZY:P11Szcze:rvie że 
okręty ro~yjskie. , narażone na nieuch~amą 
zgubę, o !le Jaipoń'czycy chcieliby. ie rze
cz,:v:v~ście zniszczyć i: zatop1ć, poiprćhbturlą 
pio'CiJiąć Wycieczkę z zamiarem jeśli jwż nie 
przedostania się db W ladyw.osioku to 
chołby db którelg-.o z poblis.kich neutral
nych portów, aby tam d'ać si~ rozbroić, a 
n~e ?Y~ rupem jaip,of1skim. Zamiar \VY?~Y
męc1a Jest jednak, jak się zdaje, nie111/0tŻli
~'',Y1Tii d?' 'vykoownia, nie tyle ze wzg.Jęd~t na 
&c1silość bf.oka<ly japoi1skie1j ile z ul\V.aKrii· na 
t k 11· 1 O t 

ę () -0 :iczruoiść, że Qkręty ms.yiskie o ile 
~v:ierzyć dawniejszym relacyom tel~rafi'
czin'Y711„ są właśnie juiż rozbrojone; dziata 
bowriem okrętowe przenieść miano na J'ąd 
do szaizkótw. ' 

oczy na pnste miejs..:e naprzeciw i wz<l'y
chaif. Ból go chwycif< za1 gardio, żałosna 
!ęs~~nota za· przyjacielem oigaimiala duszę. 
Zył z umarlymi. Zką<l1 miat być wesól·? 

Odlnalazl wreszcie panią Dulską - na 
klepsy<lirze pogrzebowej,, i c'dpmwrudził 
poczciwą, ()tpiekunkę sam .jeden: na1 cmen
tarz. Bylai to nied2:fo1a. 

Zabal\Vił g·odzin pare \V-śród grobó\v 
rozmyślając smutn:o. Jleżto <m juiż sa~ 
osób. i u-czuć pochował, a mi.at :zaledlw'ie 22 
la tai? 

Nieo'CeniJQtt.ai praca. Pochl'aniala s.mu
tkr t ~edę, i myśli zlc, co z •niedolą opad!;iją 
czfio\\.v1eka,, .dla.wa.fa s:ły i n·aid1zieję, ha.rm
\\"alai g-0 na1 życie. 

Pracował dlni cale, nieraz i nocy wię
k1szą :~zęść, JJ()l'.leraJ wiedzę, przyg.otowy
\V1a.l ·s1ę db ostateczne-goi egz.amfam. Zebyż 
tYlkd. ten mk prztr.wta.ć ! 

Potem !Qt\viera!y się przed: wyobraź
nia.i bie'Cliakai szerokie hory,zonty: pys2.Ile 
posady, d:obrobyt, 1hoigaciwl{)t sla!w'ai. Szu. 
mialo mw w r głowie. 

, ~o miesiącu· stróż przen~ó~ł się .dio ko
mor'kt, g.ospodarz. z.godził się czekać na ko
morne studen1 ziostail prnwym posia{laiczem 
izd'ehki, kulaweg-o istoh1 1 drewnianego krze 
sla i tapczana z garścią slomy. Byla: to 
spuścizna po Bai.zylim, który często zacho
dzit do ·chtopc:a, '!lieproszony; speJn1:.actąc 
dToibne usluigi; czasem n:awet wrecrori:m 
sia<lywal w kącie, ćmił lulke i patrzył na 
mnod.z.icf1ca. SJJOjrzenie bylo dzhvine oj-
cmvskie prawie, pełne se.rea. ' 

Oprócz niego i kilkUJ kolegów. utkt w 
iz<l'elbce nie przerywał skupieniai mruki. Za 
to u sąsiaid1d za ściainą pan()l\vaiła; oo&liei1 
wrzawa. ~.późnej ·nocy pito tam1 trukro
no, grano, SJJJ.ewano.; studenci chodzili d'u
m11ie do. pięknef kiQJeż.arncL Prowad'zib 
wesofo życie. 

Koledzy CZ(fst<Y nama-wiali Hierollt.mta, 
ale: się wym;awial. Latw10ść .\v; m.ibści 

f;:.kte:.1 zr5 je~t, ż~ m~ryn:uze ilotT; 
portarturskiej brali udział W 1 odpieran:u ~
taków japoriskich, gdyż po mw<lurach ro·-
poz.nano ich \\"Śród p>0le.gfych. W k.1Żd'ym 
razie lo:s tych okrętów rozstrz.ygnąć się 
powinien w krótkim czaiSie, wobec okolicz
ności, że działa z wzgórza .,203 metrów" 
1111qią je wprost ostrzeliwać. 

Dep.~sze ostatnie uzasadn.iiają przypu
szczenie, że J apol1czycy przygmow·ują do 
twien:llzy nowy ogólny szturm, Po którym 
wo-wu spo.d1zicwalją siG wiele. Wątpić mo-
7Jna jednakowoż, czy to będzie już szturm 
ostatni. 

:Ziemie polsldr. -
Z Prus Zachodni{jh Warmii i Mazur. 

W!ęclrnwy. \V Więckowach na Kociewiu 
w Prusach Królewskich zmad w sobotę 3 bm. 
84-letni starzec ś. p. f ranciszek Nierzwkki. 
Daleko i szeroko znany byl ś. p. f ranciszek 
jako „Stary framek". Tak się sam podpisywat 
pod artykulami do pism zachodnio-pruski:ch i 
tak go zwali wszyscy. A znanym byl' nie tylko 
z swych listów, ale z mów wiecowrch, w któ
rych tchnęla wielka mUość Boga i Ojczyzny 

1i z pracy narodowej. $. p. Nierzwicki by1 ty
powym przedstawicielem i prowodyrem ludo
wym. Obdarzony taJentem i wielką bystro
śclą umys.Iu, zdoibyl sobie obszerną wiedzę, 
którą s·ię dzie!il z br;.i.(;mi na każdym krnku. 
Polak g-orący, nieprzejednany, na. krok nie 
odstępując od sztandaru. pod którym przez ca
le swoje życie star i walczyl. wywierat wplyw 
potężny, wPlYW dodatni w kierunku obrony 
wszystkiego, co drogicm jest sercu polskiemu, 
Ten starzec posiwialy, w czamarce i długich 
butach, naraża! się na trudy dalekie nieraz dro
gi, aby na wlccu od serca do serc przemówić, , 
zachęcić do· obrony mowy ojczystej, do wy- 1 
tnvaJości, aby wlać otuchę w scrci mas luclo
w·ych w 11ajclężs zyc~1 dnvilach politycznych 
rrzcjść i utrapie11. ,.Starego Pranka" szano
waino powszechnie we wszystkich kolach. 
Cztowiek ten ZJdziałal bardzo wiele id.la narodu. 
Zycie „Starego Franka" jest wielkim kawctfem 
historyi odrodzenia Prus Kr61ewskich. Postać 
tego starca w szerokich kolach nie zatrze się 
d.htgo i świecić będzie w pokolenia przykladem. 
jak należy żyć, działać cierpieć dla brad i 
Ojczyzny. 

Cześć jego pamięci. Wieczny odpoczynek 
racz dać duszy jego Panie! 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Nowy teatr polski. Syn tutejszego obywa~ 

tela: p. A. Pokrywki, znany publiczności ar
tysta dramatyczny p. Józef Brzeziński (Ro
l<J.ud uzyskał 111a podstawie wyroku najwyższe
go sądu administracyjnego w Berlinie konsens 
na zorganizowanie trupy dramatycznej i -dawa
nie przedstawień w Księstwie, na Sla.zku, Za
chodnich ii Wschodnich Prusach i w Berllnie. 

Teatr na prowincyi ma ogromnie ważne 
zn<.\.czenie, jeżeli bę<lzie rozwijał w widzach za
mi.towanie .cto prawdziwej sztuki. Dla tego z 
calego serca przyklasnąć należy p. Brzezłń
skiemu, który podiąl się trudnego zadani.a pro
wadzenia teatru na prowincyi. Sądząc z do
skonafogo doboru personalu teatralnego, złoio-

zniochę'cafa go. Nie lubit tego rodzaju lw
biet i stosunków. 

Spotyka! dzicw.czynę często na ulLcy 
lub na schod'a:ch, kłanial się tylko, inie: mó
wil~ z1 s!Olbą nigdy. 

Cuvsem z. za ściany d.oc.hio1dzity go 
myw\ki rozmów, &miechy, d'wmmacwe 
idlaw:cipy. Marszczyl• się. Prz-ykm m~ 
miała lokatorkę, ale znosi! cierpliwie 
taką miała Lokatorkę r afo .zn:osil cierplihyie 
rofZ1targnienic t hatas, byle nie zmieniać' 
mieiszkania. 

Pewnego wiecwm wirz:a:wa była: je
sz:cze większa, niż zwykle, stu-dent byl i 
z1I1iederpliwiony; g<iy uckhło, zaczął się 
uczy.ć, chcą·c -0dlzyskać czas stracony. 

W tem zapukano ·do drzwi . 
- Czego tani chceicic:? - spytał rn:e-

chętni'el. 
~ Żebyś·cie otworzy'h - odtparł nie-

cierp.liwy gtos sąsiadki. 
Spełnił żądanie. Zafrzatai d<l \.Vnętrza. 
- Strória t1l' niema? Wszak tu; mie-

szka? 
- Tu· mieszkam ia, pani. Czetn mogę 

s.111Zyć? 
.- Niech· mi p<1:n wyrz:uci tego piu'aka 

za drzwt! - rzektai, cofając się, dla swego 
mies·zkaniai. 

- Jakiego pijaka? 
- A teigo ·0101 na kanapce·. Wsz:edl tu 

nie.proSiZJDnY i ani myśli ustąpLć. Obmie
nre próżniaki! 

- Na cóż g.o prul1; wpUścUa? - mru-
knąt. I 

--- Daj mi· pan s.okipói z motailamil 
łiie-mnłmi przystąpi! db1 kainaipki. Spal 

i1a niej be:z ceremonii mfody: medyk, czer
wony jak rak. Student wziąl go m pleicy. 
Inn·Clg'{)I sposobu n~e było~ 

- O, jaika silai! A gdzie -goi pa~ niesie. 

nrq;o r-.; \\ iększej :.zGści Z akhrów c-::cny ho 
wskiej, poznańskiej, krakowskiej, lódzkiej 
mlodych wychowańców szkoly drarnatyczn 
oraz rcpertoaru prze\vaż.oie klasycznego i ~· 
skicgo, można mieć nadzieję, że J1owa druż1-
a rtystyczna zdobędzie sobie wstępnym boje 
pierwszorzędne stano-\\'isko i sympatyę pubt 
czności. 

Przygotowania wielkim nakfa.dem ·i trutie 
już poczyniono. Kostyumy pochodz4 z znar,~ 
pracowni Vercha i flotowa w Berlini,e, a de 
kora.eye wykonywa ar.tysta-m~.larz i dekora. 
tor p. Kowalski. ~ 

Próby ropoczną się ,„- Poznainiu 12 gru.0.1ii \, 
a inauguracyjne przedstawienie 25 tegoż mie ia 
ca. Pierwszem miastem, gdzie roizblje namioti be 
nowo zorganlzowane Towarzystwo, b„ zf w 
Gniezno, gdzie pan B. da 6 przedstawiefl. Nastę: 
pnie teatr polski p. B. je-d.zie do Inowrocta·wi Zt 
itd. 

Nowemu przedsiębiorstwu temu życz~·~1 
szczc1 ze powodzenia. · 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Z~.;orzełtce. Za wykroczenie przeciwko o. ni 

brząd.kowi religijnemu skazała izba karna \\ .. 
Zgorzclicach na Slązku cieślę Schneidra na d 
miesięcy więzieni: a. Prowadzi! on za pogrz~. st 
bem swej gospodyni tn\ 11'1zancgo· psa polowe~~. · 

Bytom. Smutno jest tutaj, Nie mo:.i:enr. na 
dostać S{ll na obchody Harodowe, ponieważ ta; ua 
polacy jak i nicmcy obawiają się, że stracą kon. t1!1 
sens. Tcm też tlomaczyć sob:e trzeba, że I\ ~'l 
przyszfą niedzielę <lnia 11 bm. odbędzie sie ~ ·, 
Oświccimiu w Oalicyi obchód na c1cść wies1. rz 
cza naszego Adama Mick·:ewicza z wspóludzia
łcm „Sokola." z Roźc1.zicnia na Górnym Slązku. g-o 
Program ba.rdzo urorzmaicmry, obcimuią.cy de· rn 
klarnacye; śpiew i muzykę. Sfowo wstępne on 
wyglosi p. mecenas dr. Seyda z Katowii;. · 

Gliwice. Z powodu że za.rząd hut Caru· pr 
Hegenscheklta od 1 grudnia br. zamierzal ob- ilP 
niżyć place robotników o 5 do 10 procent, wy-_ 
buchl streik v.r hucie. Dnia 1-go g-ru<lnia polo· 
żylo 57 robotników pracę, która to liczba póź
niej jeszcze wzrosla. Zarząd huty odrzuciJ żą. 
dania robotników„ domagających nicurywauia 
im zarobku. w 

•, l(ról. Huta. Skutkiem napicia się \\'ody z \V 
kopalni zmarl 18 lętni robotnik PawrI Kalit?. 11' 
Dnia 1-go b. m • • napil on sic przy pracy w.o<Jy nie 
kopalnianej na gzyhie „Krmt' w kopalni .,Król'·, p 
poczem nagle zachorował i jeszcze tego same· ~1 
go dnia po potudniu zmarl'. Przywo!any le· 11r 
k<i.rz stwierdzit, że śmierć nastp.ptla skutkiem k 
kataru żofąd.ka wywofanego Z<'!.razą. Smutny ~ci 
ten wypadek powinien być g!ośnem napomnic- ut) 
11iem dla za.rządów kopalfJ, aby <lbaly o dobra zni 
wodę do picia dla robotników pracujących '' ,,. 
kopalni. da - . 
Wiadomości ze świata. pi 

Niemcy. W ponied'z~alek i w:torck 5~1 
pa:rkm1ernt dbra<Lować będzie nad\ rezoJu. '' 
cyami dla1 prawa górniczegD i do prawa Bi 
01 zabezpieczC'l1.iu odl wypadiku. Na środc laz 
przypada pierwsz~ czyta~ie prawa. ~· e!r11~· ~i 
ryturz.e wiousko;weJ, po ktorego wko11czcmu 
odric\CZY się parlament dlo 10. stycznia. 

- Jenerał' Tmtha doniósł o kiii'lm ZWY· sto 
cięzk1:.ch potyczkach stocz.onych w ostatnim Ps 
czasie z powstańcami w Afryce. ~· 

się diow1'.e. że g<0 tak spoinie-wicrano, gótó\1 
pama zabić! . 
~ To mnie rn3:jmnku t0bc.ho-dz1 

blwrknąL 
- Oho, p·an nie zna Olszyca. . 
- Mata szkoda. Niech pani drz"1 

zamyka, bo zimmia. . . . 
W pc;koiu klębH się drym z tytonnx i· 

·parai ponczu. Dziew.czyna. byta za-rnm1e- ~. 
niona.

1 
oczy jej btyszcza~y jak węgle. Pa· 1 

trzyta. z.a nim. . ~ 111 
- Byle go me 1'aztra'borwano - rzekt„. · 

B .-li~ • :1 .n~ 1'• t - ąUl.(,,c1e s.poi1{Vlll11 • . • 
Zaśmiała.i się, i wrócita doi miesz-kwla. r~ 
tiieronim pofo.żyl śpiącego potl Śc'Cianą t1 

diom:u: i UllSi~d~ da nauki. ~ie podzi-ękfr i~ 
waila mu, am srę !()dezw:ala w1ęcef]. . .· 

Naz.aUutrz \Vracaiiąc z kursói\V, tt1ero· 1 
1 

nim spotkał' ,~1 bramie kilku med'yikÓ\\\ z ~ 
cz:aJpkami na bakier, a .. zuchwalstwem: na ig! 
twarzy. Wczorajszy p11ak stal nai czefe. za 

- Jak się pan naizY\v·as.z.? - spyta! p, 

obcesowo~ . bo' 
- A panUI w d1n· tcgro? - .odparł Jiic· br 

l"Onim hardo. 
- Bardlz1oi mi dto, tego, boś 1nnie pan 

tQibrnzi1 w1cwrai ! Chcę satystfa.kcyi ! 
Doprawdy! Ja\kże1rn tO' pana ob· 

rnzi~? , i . a~ 
Jakie1n Jl~wem w;yJri:osłe.s rlftl·e Ina 

pan1 na ulicę? . be; 
- Prawem pai1skiej bezwfadhJD.śc1. ~ 

mouei sily! ttl{ 
- Ja(kiettTl· .prarWem nachio(ilzisz ob~C O( 

mi·eszkanie i wtrącasz. słę. w mote prY\va~ y 
tne sprawy? Ja d~ nauczę batamudć n1

; a: 
cfui~e\'-"CZY'llę, intrygaocie t Chc.esz bS' ~:e 
1dbitym1? ·e: 

- Ch;cę, żebyś się pan miairkmv:af ~v ·\1 

! wyrażeniacil i nie krzy-czal tak, b0'1ń. ni~ di 
giluchy! Ta pani kazala tui waiśd wiyrr1eśc ltzi 

- \V najwłaściwsze miejsce, do ryn- , 
·z pokoJu, boś ·byt piJamy! r(), 

(Ci~f iallł:Y HSt;t,i). J ., ~ie sztoka 
- Olszyc w rynsztoku t Tableau! Jak 

. '; ·ą ! 
,;..;+~ 



Parlament niemiecki zakończ:1t ~Y ""O
f)O.ię jeneralną dyskusyę na.di etatem, któ-
0' wraz z projektami \\oajsJmwymi przc
taz-ano komisyi budżetowej. 

z Rosyi. Ruch dl()l:magający się k<m
:StytucYi w Rosyi nie ustaje. Car mial o
świadczyć, ie teraz \V czasie \\T\Ojny jeszcze 
pre pora na reformy, Mimoi to zgroma

e azenia ziemstw przyjmują cidlpowicdnie re
. 10iucye \V' dalszym ciągu. Z l(atugi do-

'l()Si .. RDs. Agencya telegr.": 
: Zgromadzenie ziemstw tutejszej gu
ą t>emii uchwalilo \\rystosować do. cara 
;~ ;demopodda1kzy adres, w którym wska
.- zuje na to, iż tylko \\'l()lnc sfo,vo moiże być 
1a .,zczere. a tylko <lzialallność równi01Upra-

,11L'c11ych, osv'biście. wolny-eh obywa:teli 
'
1 1naże być pożyteczna. SwolJ.0dne tylko 

sumienie - napisano dalej ·w adresie -

5wc'lJ.cd'na modlitwia w publicznych świąty-
11i1ch w'Szystldtch wyznał1 jest czysl1. 
Qdyby car PO\voałal kiC'd'yś zastęncóiw lu-

~ 1\ J. 

du do wspóillu.idzialu w pracy pai1stwl(}wei, 
e- snvorzyliby oni wielką potęgc u tmrm ml{)
• 11archy i pomagaliby carowi podnosić kraj 

'k lia drndize pokoj-01Wego r-0z'W1J1J'n wszystkd1 
1;. 11mysło:vY')Tlch i matcryalnych jego siJ na 
w .zc:zęścic przysztych generacyl i na shwe 
'łf rządów cara". 
· Prze:mmvę. reprezentanta Oolubrc:kie-

~~ go, w której on oświadczyt się za zatrzy
C· ma11iem obecnego stanu rzeczy, prz.yjęfa 
ie pnblkzność g\vizdlaniem. wskutek czetgo 

przew·od1nkząc~ 'kazał jej na pe\\ ien czas 
O· 1.~· < } . b- '°pu~rc sa e. · 

O· 

ź- Z róinvch stron. 
ą-

ia Berlin. Sejmik miast pruskich skończyl się 
,;· Berlinie w sobotę po Z-dniowych obradach •. 

z \V środe obradowano nad ulepszeniem mieszkail 
?.. w miastach. Zda·nie ogólne byto to, że państwo 
y nie powinno si'ę mięszać do tej sprawy, lecz 
'·, pozostawić wolność dzialania poszczególnym 
. gminom, które są nailcpszymi znawcami odnoś
. nych stosunków. To też projekt rządowy spot

kal się z zaciętym oporem. Przy tej sposobno-
v ~ci izraelick~ radny adwokat Placzek z Poznania 
·• utyskiwa.l na a.dministracyę woJskową, że po 
·a zniesienitl walów fortec:inych żąda ,nieslychanie 
~ ll'ysokich cen za uzyskane obszary. Podniósł 

dalej, że w gmachu intendantury w Poznaniu 
mieszkają w sklepach ludzie, mimo, że mieszka-
11ia te uie odpowiadają warunkom zdrowotnym. 
Po dfuższej dyskusyi uchwalono rez.olucyę, o
piewającą, że opieka na·d zdrowotności.ą mie

k lszkańców miast powinna być pozostawioną 
11'ladzom miejskim. 

· W Hanowerze przy odslonięciu pomnika dla 
a Bismarcka ŚJ)iewali zebrani tam wiclbidele że
~ Innego kanclerza pieśń, w której młeści.ły się 
. fawa: „Z cafogo serca modlimy się do ciebie, 

Bismarcku, i skfadamy ofiarę na wysokqm 01lta
rzu kolumny, wystawionej na twoją cześć!" 
Tego już było za wiele nawet ewa.ngielickim pa
storom, którzy na glównem zebraniu związku 

. pastorów w Iiainowcrze uchwalili, jak donosi 
„Ber!. Ztg.", rezolucyę przeciw temu pogaf1-
skiemu ubóstwianiu Bismarcka. W rezo!ucyi 
czytamy: „Związek pastorów nie mięsza się 

v d? politycznych przekonal'i nikogo, ale taki spo
sob od\lawania hol<lu Bisma·rckowi, uważa za 
pogal1ski i obrażający uczucia chrześciar1skie." 

•t!: -

Rozmaitości. 
Alkohol a fabrykan\!i. J a1kie stai."ll)rv.ri

i skn wobec .alkchiO'llu powi·nnu zająć fabry
. ·~r.1ci, opov.:ia.daf Dr. Buzek, \\'i Wiedniu 
· an B6hme11 z. Niemiec. Bad'ail (}fl stosuc.nki 

106 fabryk, zatrudniających 103 557 rolb-ot-
a. mMw. Wlaśckiel i dyrektorzy wszy-

!.5tkfch ty\:h fabryk oświadlczylh, iż -0soby, 
. używ~ące trunków alk'°holkznych (win.a, 
ą iwa, wódki), nic nadają się do pracy prze
. ~1ystowe0. Są ospal'ytni, pow:0.łnymi, kllót

''"1"mi, ch-0rują często i p-0dlega[Ją '\V dale-
. ~\'iększ,ef mierze niebezpieczeństwom ma
z nachinowej pracy. Dobry i tędzy robotnr
a 'CY marnieją szybko, sfooro <l'd kieliiszka e.a

l~dać rozpoczynają. Dlatego nia.Teży zaka
ł zac robotni-kam używania trunków1 przy 

Pracy, a1 oprócz teg()I postarać się, by ro
- botnicy micH -za\vsze po-d ręką świeżą i· <lo-

b~~ wodę, i by mogli za ta~ie pieniądze ku
n Ple sobie ka\YY, rosotn i t d. Gdzie praco

a\\ica: w ten spo·s6b o pDtrze.by swych m
. tników się trnszczy tam ro00t11:Cy rza<l

D '\viększei mierze 'niebezpieczcństwrom 
r:-i~kz~s pracy trunkami· alkoholi~zn'Yl~li: 
btaczei zakazy pozostadą w znaczneJ -częsci 

ll ezskuteczn}'lni-. 
, . Jak p1a.codal\vcy \\-{)rbe.c swoich robot
tko\V DOstępio.wać nic p~nvinni, opowiadał 

• 
0~?-tnik Mrchicz z Oracu, piętn:wiąc .nadu

i Y:cia Właścicieli .austryackich browaiTó'W. 
t ~au. ll'ŻY-cia· te pctdlegagą na tern. iż robotn. ik 

·:e ?trzymwjc calego swego zarobku w 
11 .e1'.1ą<izach, lecz; część \Yyp.łacaią m'Ul w 
e. ;ie, ktc~re ,orbotn~{ - nie śmi"ąc go d_akj 
1 tt ?rz~ae - wypija czasem 6 Ntro'Wl 

/
1enme. W ·skutek tego rol:rotnkY' browa

n~ Po~l~aiją bardizo cz~.sro chorobo~ i 
: '< ~częshwym wypadkom i przypra~Ja· 
; ~kasy chorych a ogromne koszta, konczą 

=~arcs:' :ie ~1;00 Y · zah.Iad~..:h obląk:rn; eh, 
albo w; aresztach, albo "' najlepszym razie 
w domach ubogich. - Jak. dalece alkohol 
szkc<lzi życiu tych rob-Otników, wynika z 
tego, iż przeciętnie rolnh::y 2 i pól, górnicy 
2 razy tak dfogo. żyją, jak robotnicy w bro
warach. Żaden też za\.vód' nie ' rykazuje 
tyle osób, umieratlący ... It 11a apopleksyą, na 
delirium tremens lub gi;nąc) eh wiasną rę
ką. W latach 1884-1893 umarto w Pru
sach 28 995 osób, zatrudnionych w browa
rach1 \V palarniach, w szynkach, w gospo
dach i handlach pi\\'em lub winem. Z tego 
umarto na ap:op1licksyą 2167 os6b, 359 na de
irium tremens, a 807 osób skcf1czy.ło samo
bójstwem! Oto rpzyjaciel wódka! 

Ostatnie? wiadomości. 
Ber I i n. Zmarł w ubiegłą nled~ieł~ 

przywódzca narodowych lilJ~rałów dr. 
Fryderyk Hammacht:,r. Urodzlt się w Es
sen, gdzie t:o mianowano obywatelem ho
norowym. Zmarły liczył lat 81. 

L o n d y n. Pancernik St:rwastopol, ie· 
dyny statek z rosyjskiej floty portartur
skicj jako tako i·~szcze zdolny do służby, 
stoi na kotwicy w miejscu, gdzie nie sięga. 
ją strzały japońskie. Także kilka łodzi an
tytorpedowych znajduje się p-0no w miejscu 
bezpiecznem. Ponieważ Rosyanie staraią 
się oczyścić wyjście portowe z min p-0d
wodnych, więc przypuszczają, że pancer
nik Se1wasto1mł Wt'a\l z antytorpedowcami 
popróbuje wycieczki. 

T o k i o. Donoszą o potyczkach droN 
bnych oddziałów nad rzeką Sza. Starcia 
miały tą razą przebieg korzystny dla Ja
pończyków. 

W i e d e ti. P(}między Austryo-Wę
grami a Szwaicaryą podpisano traktat roz
)runczy. 
, . P. a r y ż. Sędzia, któremu poruc1zono 

zbadanie sprawy Syvetona, stwierdził że 
Syveton, który udusif się gazmt, popełnił 
samobójstwo. 

Od Redakcyi. 
Panu A. R. w Kettwi~. Skoro -Otrzy

mamy, nadclślemy. 

Nabożeństwo polskie. 
W Bochum, w nie<lizielę 18 gmdnia w 

kościele św. Ant011iC'glO J>O. pal. o 4 g'-O'dz. 
naboiŻeństwo .z kawniem. 

W Eicklu, w niootzielę 18 grudnia ka
zanie: przed pot. o godz. 11 i po poluwu 
o g1o<l'z.. 4. Spj0·\vied!"'.l św. \V. s1obotę· od 
rana. 

Kalendarz. 
Wtorek 13 grudnia. frjcyi p., Otylii, Joaoka, 

(Wbdyaława). 
Sroda, 14 gr11ania. Euzebiasza, Spiryd. b, 

(Sła 9'ibór ). 
S ł o 11 e e ; wsch&cbi, 11aehodzł, 

Jutro. g. 8 m. 2 g. a. m • .u 
Pojutrze. g. 8 m: 8 g. a. m. 44 

St a• po i ody; W nif!pzie'tt cal' dziet 
peclnaurao. W poniedziałek takie . 

•r e r • om e t r wakazywał w~or..-i 12 "' 
pe}uthUe 4. stopni R. wytej zera. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
W niedzielę dnia 18 bm. o godz. 3 po pot 

odhędzie się wałn~ zebra~ft:· Będzie ob?r n~ 
wego zarządu, spis dz1ec1 1 sprawa .gwiaz<lk1, 
oraz inne ważne sprawy. Cztonkowue zal~ga
jący ze skladka.mi miesięczncr:ni ~cchcą. s11~ z 
nich uiścić, w przeciwnym razie nie :naią .pra
wa w g1'osowar1iu i do odbioru gw1azdln. -
Liczny udział czlonków pożądany. Zarząd. 

SPRZEDA W A CZKA 
c1brot!n1 i uczdwa, znia}d:zie mi.elisce zaraz 
tuih -0d' I stycznia, w skła1dz.le koloniaJnym. 

Józef Wierzbiński w Kastrop, 
przy kopalni „Schwerin". 

Rozmowa Firusia z Wiekiem. 
Piruś: Dzień dobry Ci Wicku. Wicek: A 

dzieli dobry Pirusiu. firuś: Dokąd tak bicg
uiesz? Wicek: Bo to widzisz jettt już zima, 
więc do polskiego krawca sobie poletot zarnó
wrć śpieszę. f'iruś: I ja bym sobie• zamówil 
jakie paletodsko, ale muszę sie wprzód dać 
ogolić. Wicek: To dobrze, pójdź ze mną, bo 
ten polskL kraweic, ma także interes golarsko
fryzyerski, a w tym interesie jest polski po
mocnik, który wykonywa pi9rwszorzędną pra
ce i to elegancko goli, strzyże i wszelkie prace 
we wtosach. Piruś: A jaki~ prace \':'e wl?
sach? Wicek: No 011 w:vra?1a z w~o~ow lan~ 
cuszki, plecie warkocze, robi perug1 1 !Da tez 
na sprzcdai perfumy, m~:dla, P?r~monetkr, grz~
bienie, wszelkiego rodza1u gu~tln, ~ap!er: do .Pi
sania i welki wybór cygar 1 pap1e~ooow 1.t<l. 
fiiruś: Oto go masz, otworzyleś mt oczy 1al~ 
wrota. A gdzie on mieszka ten !la~z. rodak ~ 
jak się nazywa. Wicek: Cicho f 1rus, zaraz c1 
powiem: nazywa on sic T ... W S I( 1 PIOTR LI .., , 
Jest krawtelti 1501~Xlm; t~sz. ~ ' B r lic fi 

. . przy ulicy BochumsktCł 124. 

Dzień dobry Jasiu! - A, dziei1 dobry, dzień 
dobry Stasiu! - Stasiu: Jak siG marny? - Ja
siu: Jak o siebie dbamy. - Stasiu: U ciebie s.i~ 
tylko kpiny trzymają. - Jasiu: Kpiny i nie kpi
ny się trzymają. Widzisz mówię jak o siebie 
dbamy i jak swoich popieramy, boś ty to pe
wnie innej myśli, ale za przeproszeniem, byś się 
tern nie obrazit, ale patrz, co od Janows!dego 
niosę, niosę polskiego oleju dla mojej żony. -
Stasiu: Od Janowskiego oleju polskiego? a tam 
co masz w tern wielkim koszu? - Jasiu: Ta
kiś ciekawy, to z niego ci będę wyciągal po 
troszu, Oto niech ci naprzód powiem, że mi 
się powiększyła moja familia o jednego synal
ka. Nakupilem więc wina polskiego, czerwo~ 
nego, żóltego, Samos, szynkę wyoorną, kiełba
sy polskiej, serów różnych gatu·nkó"'• masta 
od krowy. - Stasiu: Masla od krowy? - Ja
siu: Tak od krowy. Dalej jab!ek smacznych, 
p;ruszek, śliwków i t. d. Co jeszcze nie pamię
tam, ale patrz tu jest wszystko spisane i jedno 
po u rugi em dane. - Stasiu: A tam co to i est 
za karteczka? - Stasiu: Jak widzisz, zamówi
lcm paczkę dla rodziców, i to trochę sfoniny, 
kielbasy, kawy, cukru, karmelków, wina, orze
chów i t. <l. Janowski mi to sam odeśle bez 
mojej fatygi, a o rodzicach pamiętać, toć to obo
wiązek nasz. - Stasiu: Myślisz, że mi też nie 
stanie na paczkę clla ro-dziców? ia także za
raz pospieszę do Jano\vskicgo i zamówię 5 
funtów kawy, 7 funtów sioniny, 2 funty karmel
ków, pudelko cygar „Mcxylrn", czekolady, o
rzechów, wina, a dla ojca zapiszę „\Viarusa 
Polskiego", a dla mojego malcgo braciszka ele
mentarz. Co mówisz Jasiu, bc<lzie dosyć? -
Jasiu: Toś ty sic jeszcze lepiej okazal, jak ia, 
ale się wrócę i zapiszę także dla ojca „Wiaru
sa Polskiego". - Stasiu: A teraz, aby się żonie 
przyslużyć, kupię także od Janowskiego oleju 
polskiego, powidel polskich, twarog11„ kiclbasy, 
polskiej kiszki z kaszy, bo lubi żona z kapus~, 
flaszccz.kG winka, a dla mnie tabaczki do za
żywania, bo od Janowskiego bardzo dobra, pu
delko cygar, dla ojca 2 funty tabaki, dla przyja
ciela pn!sld żydek oraz cygar 1 papierosów. -
Jasiu: To doshonale! - Stasiu: A teraz sobie 
zaśpiewajmy chociaiż tak: „Heiże, hejże nie 
żartujmy, kiedy można to od swoich kupujmy, 
boć i oni nie żartują, a w czem mogą to nas ra
tują. Aby has-Io srwój do swego nie wygaslo l 
- Jasiu: To mnie cieszy, podajmy to do „Wia
rusa Polskiego", a Janowski niech zaplaci i 
basta. - Stasiu: Tak, to zrobimy, podpisz za 
niego. 

Z szacunkiem 

Frapciszek Janowski, 
B1·11ch, 

ul. Maryańska, obok kościoła katołlckiego. 

• 

W niedzielę, 11 ro 
będzie mój skład 

cały dzień otwarlf. 
Zamiejscowym odbiorcom 
zwracam koszta podróży 

do mnie i z powrotem. 

.Jakób 

Rothschild, 
Ruhrurt, 

Konigsfr. S. Konig fr. 5. 

Jedyny skład 
gotowej ~rderoby dla mętezyzn 

lbrzy ybór 
,,i 1ajtańsze I najrzetclniejsz.e :tród 

-zakupna" ! 
Wstystkie moJe zegarki s starannie ob i • 

gnięte i na minut1: uregulowane. Za każdy ze
garek daie 2 letnią piśmienną gwarancyę. O
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuiE: z powrotem i zwracam pie· 
niądze. Trzeba s ię koniecznie przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodz·~ 
Zamóweinia i podziękowani a codziennie rad
chodzą. 

Olb.-zy 1 

Czysto srebrne najpiękuie.jsze zegarki z 
Matką · Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naj
lepszcmi werkami na 10 kamieniach po 12. 14> 
1(), 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z .Matk~ 13oską zegarek„ 
11ocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brzegami, c i ężki w srebrze i z nailepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zes::a r 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widział. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr · 
Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 

rnr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamie·

niach klucz. lub remon. z 2 zloconcmi brzegam· 
prima werk 10 mr., - Ten sam Ha 10 kamie
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 ten., lepsze ni
klowe po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Ceaniki bogate na 500 ilnstraeyj 
na zegarki., laf1cuszki, biżuterye, takie skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, portmonetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam każdemu darmo i franko. 
z 270 ilustracyami i 8 kolorowymi obrazkami. 
Format wielki. Egzemplarz oprnwny w plót
no angielskie z iuteralcrn. Cena 11,00 mr„ z 
zfotym brzcgeim 12,00 mr., z przes. 50 fen. wie
cej. 

M. DANECKI. Miejska Gorka. 
Gorchen, Pmw. Posen. 

GOSPODARSTWO 
moje, skta<lające sie z 32 mórg dobrego grunta 
wraz z ląką, polożone w Zbęchach, pow. ko
ściański, z calkowitym obsiewem, z budynkami. 
nieda,vno nowemi, masywnie murowanemi. Ce
na kupna podlug ugody. Zgloszenia przyjmuje. 
Antoni I(aźmierowskl, Zbęcby (Kr. Kosten). 

Ks. Kosten. 
Koszta podróży nic zwraca się. 

Herne! 
Polecam nlnłejszem mo:m SzanOWlll'fil ocr. 

biorcom 
NA OWlAZDl(Ę 

mói wlelki skład na}więcej eleir;anckich materyj. 
Za dobry kr6J 

nbarń podług miary 
iWarantnię. 

Wilh. Gerbsch nast. 
w Heme, Bahnhof str. 99, tylko na I. pi~trze 

• : • • 

•••••*-••:u 
KARTY ': 

ft pocztowe «' 
(ilicr.ce wid,ki) z życ~e.n.iem 

, W esołyck Świ•t" 

Z p()winer.owaniem 

Nowep Beka 

poleeamy p:> 10 fen. 
Hurtownie taniej. 

Adns: 

„Wiarus Polski·• 
n. 



(lawniej fu ma: (Gesehw. L~nge) 

W OBERHAUSEN, Friedrich~ Karlstr. 33. 
poleca jako 

praktyczne Podarki g~.1iażd. 
Poi1!"'zochy 

do okrycia Szelki I Bielizna 

dla. nievviast 

l{oszule l'locne Ręczniki . m~lirna d. dzieei, ~ 

Półko:;.wlki Obrazy ' : Sukicni•i U. dzieci I 
::\

1fankidy Prześcieradłn. Kapo>} 

Fartuchy 

Gort\ety. 

Kołnierzyki Fircmhi . 
Chustki do nosa Uzcpki 

Spódniki RGkawiczki. 

Chu;3t_,y szalowe w wielkhn ,,·yborze. 
Pracown~za wszelkiej po~deU . i bie!izny4 

Fr. JózefoskJ w Hcrne. 
NA OWIAZDKĘ! 

Książki do nabożeństwa, iako podarek gwiazd
kowy, karty na Booe Narodzenie i na Nowy 
Rok. Pamiętajcie R.ooacy, żl 

FRANCISZEK JÓZEFOSI\I w Herne 

Jan Baranski w W anne: 

BACZNOSć! RODACY! 
Sposobiwść do taa!ezo zakupna mebU! 
Donoszę Szanownym Rodakom w Wanne 

i okolicy, że mój sklad mebli, który się znajduje 
przy ulicy I(arlstr. 4a, przenoszę od Nowego 
R.oku do domu przy ul. Kolejowej (Bahnhafstr.) 

Z powodu przeprowadzki wyprzedaii: 
wszelkie towary 

po znacznie znlżonyck cenach, 
Jako to szafy do rzeczy i do kuchni, lóżka, J(o
mody, szafonierki, lustra, stoiy rozciągane i 
zwyczajne, krzcsla, lawy za stól, kolyski itd. ~ 
maszyny do gotowania, wanny, kotly do bieli
zny i wszelkie spręty emaliowaine i kuchenne. 

Proszę Szan. Rodaków korzystać z tanie~o 
zakupna„ - Rzetelnym i sumiennym daję tak
że ea odpłatę . 

Z szacunkiem 
JAN BARAŃ'SI(I w Wanne 

przy ul. Karlitr. 4a, boczna ulka przy kościele. , 

i O:ltC}A\5 op f9A\S 
'l?A\lSl-OJ.ą~1spaz1d 

oli;au aprndod \l.!\\lD{SBl o A\C))jBj)Cll ~ZSOld 
'l[::nma::> lp.&ueA\O)PB!Um od OJilSi'iZSA\ 

'IN1VdO)I oa VINVłl9ll 
'pfZ::>!&l?lJ~l '!:>J1azs 'PIJ~A\lU:>J ·~uz 

-n~iq zurn ę1uuuzod z o:z3p1sm~pv "'.) A:m.iu z 
)I'.JMOf'.łI'.JVW 

19qA'.J\\ Pff~!&. ap[Bl umm ·p ·+ ! 1qo+aJBd 
! B\muqn uu !A'.1a+Bm fau?91 p~p\s i\uoz1+Bdoez 
UJE1kq f9m lliOJillPO~ lUAUtA\OUBZS f.UB:)aJOd 

~nqonJg JA o:oJ&lł:l D'lf 
·irn1 BJO!~~o:>r }{oqo 'n ·1+suap:uw 'n q ~n J g .A\ 
·.&uzKZ~0!A\BJlJ I AU'Z!l~!q P1'f!(S ł'iSJOd AUA~f 

: A'.mmz A::'.'nmro n+ f;:i1u::> A\ n+snz z 
'AUi?pod lll 'S~Jpll A:'.'13P,OR 'tlfBł~)UIUdS l{:'.'::l)N 

i suzo ztuai oq 'Ało+;:iI 
-'ecl a!:'.'fU!Jl\\'l?Ul'l?Z 'ZUJJ\\ !::lli3P 'l?J::>l:UQ [aJ'l?P ::>~!.& V 
"All?lS l Ap-OlUI 9JZ()Ol{:'.' [{OJU ..h\ ~?:OUl I 'AJB!Ul 
1!nypod ::lf ~[AZS 'I? !;>.AZS !qO[ Al<JłQ['l?Cl UOJ..h\'1?0 
OQJA\lll>l 'I? ";>Kq Q~OUl 'ZQJW !Z~l f OUUl!Z V 

1a1qo+ .&uqC}ZllOd mf.BPON OlJZSJOBlq Jf!~J;)l1?d 
9ZS.A\'l?Z ·~1qop- !~P'.?\D{' o a!U?UA\~ZJd O!ZP~'ZSA\ 
'AU'fZp-0.3 C}!J{p-OJ'S lAqZ aIQQ!O l?Jp AZ:'.' 'AU!ZJ> 
-~J.&po qn1 "&uq'l?Z .li.Z'J ! '-eqonioJI z<>q 'lnpoqo 
-AA\ ;}JA\OU'l?<l Q!Uł~qoaiu 'ezsn1dod 2~,u~ .Ap-o 
ill~nHe JOSONZ~vg iu~nHe 

ma na skia<lzie na gwiazdke <ila każdego za
wsze coś stosownego. Co.dopiero nadeszly 
harmooiki we wielkim wyborze, skrzypce, klar
nety i wszelkie i·nstrumenta muzyczne. Por
tmonetki próżne i z pieniędzmi·, fajki krótkie i 
dlugie, parasole i laski i tysiące ~nych rzeczy. 
Każdy z Ro-daków, który u mnie kupi chociaź 
tylko drobnostkę, otrzyma jako podarek polski 
kalendarz ścienny. 

uwmilill:~;~1aii•namiiiti• ni•iiii•iii•ini&i· i•i•ii11iiiim.•a· iiliiiFli·a*ABB·NE~MC!łl 
PRANCISZEI( JÓZEPOSKI 

l 
w Heme, przy ulicy Dworcowej (Bahnkofststr.) 

•• naprzeciw ulicy Nowel. 

Zabawek wielki wybór. 

~ ~ Ma gwiazdkę ~ 
polecam wielki wybór 

materyi na suknie. , \&,.· 

• jedwabi na fartuchy, • . ~e\\e~ 
chustek ną głowę, ~~~ \ 

firanek, rolosów, • ~0'1 ''b-.Q.1>" e 
płócien na koszule . .... e~q) •'f.i4t-0°' ~v„-o.-.;: 

i \<'"" .ft; ~(\'!.'i\; b , 
pos~wy. 4e ~ ~~;f/i> 4 u rano 

6• G i 
\,• ~f; / palełoły 

~\.0 '\). ~~~~ męzkie 
~ _4'11 i d.la chłope6w 
~ po bajecznie tanich cenach. -.„ 

• cci Władysłiw l>an.kowski ·-a • 
• M w Poznaniu, !!.. $ 
• ]ł ulica Wrocławska 8. =- e 
• -::: Fa.ilr}'ka wyrobów mfęsnycll pędzona siła elek:- s=:t ~ 

- trycmą. +. :iii: Wielki wyrób szynek. I serwalntld. :'liC8 fł 
• &a Soccyałność ldełbasa polska i łdełbasld Tt'ie- c;· * 
A ~ deóslde. ar ~ 
• c; cyck z drua;Je} ręki ! t g: 

- D- interes w7s1łkow7. ~ 

I 

-"t'l'~--~---~?-!~N-ait_a_ń-sz-e~ź-ród~ło~z-ak_u_pa~a-d_l_•_ll>f~zed~-aj-ą-·~~~=~~7.· I I 
tf&d@flił . '.-··-·~ ~·~,~~~~p~g~;;~·~;~~~·~· ~"~~~~~-~-~·-· ~,~~~~~-• , 
f.ł §zanownym Rotlakom ii 
~ polecam perki ft 
• magnum bonum e• 
iii miech 150 funtów po ó mr. @ 
9 Perki tak Ili .rnue „Elgenheimer'' 150 funt. ~ 
11 . po H? mr. . ~ 
~ Da.le.J 11olecam piwo ,„ butel.kaeh i ill 
~ sądkach w każdej wielkości. A 
~ Ząmówienia wykonuję spiesznie. ,;<·-· 
· Dostarcza'll wszystko w wy borowych. ~ 

ga.iunkach. 

Józef Chudziński ~ 

'h'a ~~a„na 

m.asz~ny 

do szy ia 
SI\ najlepaEe do pzy.,. 

· cla kaiid<'?-1) rodzaju 
także m< dn ~'.g' > arly
~ t.yc~negn • p2ywa
nia. 'fanlo t . .auy. 

Nauka bezpłatna 

H. Timmann 

Diirkopp'a 
maszyny 

do szycia 
1 

kołowce 
poleca ł&nio 

D Susselbeek 
D<tcbum, 

Wihelmstr. nr. 7. 
Reparacye ws~y

stkich sy!'ltemów prę
dko i ta.nio. 

Olej siemienny 
Powidła tureckie i mak 

a-.„horn już ters.z można u mr 

:a l , .IS: I puy plaen Wilbel- „„bv"". a "W'\'!.er •:a.ry ·:,er m<>WPkim 19 I ~ ... c~~y tAnie. 
. . . " ··-Za-ł0ż1 1ny 18-62. , 1 ..Jaah it11wtd~. 1 

poleca wielki wybó~ cygar „S1~nkte1:V1CZ .• - Wanne,Ap6thekentr 8a 
,,Końanty„, z prawdzr~ej zamorsluej f:abaki. --·--,-----
dalej wielki wybór pap1er~w. kart z w1d?1ca- I lftłJ6-U9'• ••••tlll 
mi, wiązarki, powinszowari1a, 'karty. wszelkiego 
rodzaju„ które St\ dzi~em rą.k J>?łskich .. - ~ó- DROOERYA MEDYCYNAINA 
bki pod drzewko z p1eknem1 wiers~mi. Si~n- Otto Lufta w B.tterfeld, przy ul. Burgstr. 42, 
kiewicza karty ,nakladem PP· BraCl R.~epkie- poleca. towary drogeryjne, farby i wszelk1e do-
\\iczów. - Ka±dem~ prawemu .Po~akowi serce zwolone lekarstwa. Opatrunki chirurgiczne, 
się uśmiechać b~z1e jak ~etb h~ienk~, ~ krople, herbaty i t. d. 
spojrzy na pielmy Uóbek. - Mam takze wiel~t Mówi się także po polsku I 
wybór francuskich perfumów, wody kolo6sk1e O T T O L U f T 
od 25 fen. do 5 mr. za butełke. w Bltterfaldzie, przy ulicy Burgstr. nr. G. 

Kochani R.odacy! aic kupujcie tydowskie., ---- · ·------· - · -
ale polskie towary. INTERES OOLARSl(I 

JAN OAJEWSK• balwietz _...... w mteiscowości, gidzie okolo 10 tysięcy Poła-
... pv-... ków zamieszkuje, z powodu powrotu do Polski 

w Herne, aL Bahnhofstr. nr. 9'. tanio oo sprzedania. Zgloszenia uprasza się 
przystanek kolei elektrycimeł, naprzeciw bo- przesylać do ekspedvcyi „Wiarusa Pol~kiego" 

telo Mcinhardta. w Bocllum. pod ttt 1204 B. M. S. 

-. ·~ 

llarclo Buliński, -~ · ~ · 
El KEL, naprzeciw kościoła. k~toli~ki~go 

poleca 

połB·ki olej i prawdziwe turookie po
widła. Twaróg i mat 

1u.t terae jeet w moim składr;ie do nabka. -
~dtt" "'>'••a a 

Bank ludowy 
w·Grabowie (Grctbow Bez.P.) 
pr,;yjrnnje depo7.yta i płaci 

'10ł 
fO 

Grabów (Bez. Posen), dn. 
~ września 1 V04. 

a 

Za darm 
podług własnego wyboru 

odbim$ze każdy 

6 :i:~: m t na suknie 
albo 

za darmo 
eleg. nakrycie do kawy 9 ez~eci. 

za· da..rmo 
ładcyparaso-1 damski hib męzki. 

za darmo 
śli•zny servis do piwa 7 części. 

za darmo 
nakt·vc1· e n~ łf.\z„"e białe 

}liękne .! "' u . U h1h kolor, 

. 17a „ola_lH'D'> '[J .. .d. l 

·s· cz~ściowy servis do likieru, 

za darmo 

za darmo 
e~~~. wagę do kuchni, 

za darmo 
eleg. budzik uregulo-wz:ny. 

za darmo 
'\)a.rdza ł ~mpę 
ładną ~ 

i wiele innych artykułów 
tej samej wartości 

przy zakupnle od 20 mr . 
ftOCZl\WSZJ. 

Dom towarowy 

• 
Oberhausen, 

Altmarkt. Altmarkł. 

·--------Er .je"'1aktą 
Wattenscheid !; 

DLA KUPCÓW RODAKÓW l ~ 
Najlepsze cygara: ](orianty, SobCelki. St 

koły, Mexilrn i .Japońsko~ruskie; również p«~ 
rosy i różną tabakę do zażywania, oru stJtad 1 
likiery Nałewkl, Sokołówki. l(arpatówld · 
znanej światowej Drmy 

B. Kasprowicza z Goiezni, 

!~u1,>_uie ~ najtaniej i najleplef 11 

PR. KRAJEWSI<IEOO 
w Wąttenscheld. 

Hurtowny interes i generalny zastepca t~!, 
polskie.i fabryki B. l(asprowlcza z Qn...,..- · 

~- ICllRlłłfl-lłJll 

Apoloniary Wojczyński, 
krawiec polski 

w Gelsenkirchen., ul. Knristr. 1, 



1 czyźcl , j)O · ięcon or ob 'Owy 

_...~~ ..... --...._.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z. instrati' gl eł u wy 15 te „ 1 • ·~tim~r.i coo1J ~r.ła ~ 'WYłatmllł ~ii ~o4w1'tf.tzilyck. 

11u~dp!at12 kwut&la• ni poczt:it" ! ~ UstowYch wYnosl 
~ ~r. 50 fon,, & % od.oosuaiem do ~orm1 l mr. 92 fon. 
,;l :I!s.m.„ Polski" ZaJJisauy ie~t w cemHka nog.ztowym 

W łml; ż za Wiarę I .Jcz z ę 1 OS?foszenW. tami: ! i czon l>rzed ser tam' 40 fen. 
czesto 02la~. otn:ym rab•t. - Listy do „W itorn 
l olsk ie~o" l)aieiy frallknw;ć i podać w nich dokti, 

pod znakiem „t. poł.olsch" nr. 128. DY adre.# Pb."!ą,~o. Rtkoniaów rie nie :rwr•rii 

~ Redakcy.:t, D:ruke.rnia i Księgrunin .znnjdujc siQ w Bochum. p_ zy ulicy Maltheserstrll8se n:r. 17. ·-· Adres: „ Vliarus F olski", Bochum. ---ll-L_ 

JRodzlce polscy! Uczcie drlecl swe 
~w!ć, czytać i pisać po polr;ku! Nłc !cd 
~ ~klem, kto potomstwu swemv znh~m· 
··11 ć słfł pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Chłle i Argentyna nie sprzedają Rosyj O· 

krętów. 

Do~mszon-0, iakoby Rosya zakupila.1 za 
60 mil. rubli flotę argetntyńską i 1chHeńslką. 
Natomiast ()bec:nie ()głasza „Standart'': 
Ameryka•nin FHnt, który starał się o kupno 
okrętów chilef1skich, d10'stal się w iklopot 1z 
pmvoid.1.1 warunku rządu ·chilef1skie:go, że 
f. ma ,dkJstaJriczyć pewnioiść, iż statki nie są 
przeznac.zione dla mocarstwa toczącego 
wu;inę. 

Argc.ntyf1ski zaś poset w Londynie o
trzymar o<l! a:rgentyflskie;go ministra; spraw 
zewnętrznych upeln01no·cnienie do Of&lfO
szenia, że Argentyna zad1o:wuie zupełną 
1neutralność i wiadomość o sprzedaży o
kręt.ówi nie p!Olega na prawdzie. 

Telegramy. 
W i e de ń. W uniwersytecie, gdzle z 

powodu rozruchów zawieszono wykłady, 
znów rozpoczęto wykładać. 

Medy o I a n. Policya odkryła 50,003 
odezw rewolucyjnych do wojska, gdzie 
wojsko wzywanp, aby nie strzelało do po. 
wstańców. Trzy osoby aresztowano. 

Medy o I a n. Służba kolejowa Włoch 
lOOlierza unządz~ ogólny, strejk, skoro 
~ząd nleuwzględni prośby jej, wysfunej 
na ręce prezydenta minJstrów. 

T o k i o. U rzędowo donoszą z pod 
Portu Artura: 4 rosyjskie okręty Uniowe 
3 krążownlłłd, 1 łódź podwodna i 1 okręt 
do i.akładanla min zupc·łnie niezdatne do 
~a służby. Dalsze ostrzeliwania 
tychże statków jest zbył'eczne. Teraz ca
łą siłę skierują przeciw miastu, które o
strzeliwane, wielkie poniesie szkody. 

nUJje stw.o rno ną. przez opatrznośl; na.r·c<lo
wą od1rębno:ść 1 a tylko bairbarzyńst\vo , u-

1bicraiącc siQ \\' ZC\ • nęt rzn'ł; szat<; cywili
za•cyi, przeciwnie dzia łać może . P0wia
dam rwi ęc : w żadnych •czasach i \\" ża·~t 
nym kraju na św i ec i e nic o§m.1!elonG siQ u
żywać takich środków- g\l.rz1ltu i. to jeszcze 
przeciw lklascm niezam:Qlżnym lu-du. 

(Ba·rdzo sfusznic ! - Ul polaków). 
Przy -01bradach spccyalnych nad eta

tem wykażemy panom, jak to polacy na 
wszystkich polach ptrblicznego życia są 
trau~towani, na jakie szykany i prześl a;clo
wania bywają na·rażeni. Przed dwoma la
ty w. domu stanów w Pcznain::u d'at cesarz 
:wie1lkieig-o .zna•cze1nia1 oświ·ad1cze11iel progra
miawej natury, w którem zaręczyr polak•om 
że religia! ich kat0Hcka1 historyczna tra
dycyai i nanJdowe wlaściv.1oiści ni e będą 
namsz.one. Cesarski mówca 'V1'raźnie po
wriedlzial, że byl,oby blędcm p<Ydtrzymywać 
mnie1m.anic, że tradycye i '\Vilaściw101ści na
mdbwe zniszczone być in11aiią. Od! dwóch 
lat czekamy już. na ziszczenie sie prograJmu 
1cesarzia: te'm wiece:i, 'Że na innem mieJs:u 
mowy sweJ powiedłzia.t: Saimo przez się 
mzwmie s:ę 1 że urzędnicyi moi „be-z:wz;glę
dniB" wedl'e mojej dyrektyw:y i „poslusz~ 
nil" rmt0im mzkazdrn „bez wahania" politykę 
taką, pmwadlzić muszą, jaką, lia! za dlobrą 
dla t-ei prowin•cyi uz.na.ję. Cesarz więc u
znar Z:.'.l; slusz.ne zacho•\vanie narcdo-w:ych 
tradycyi i namd.-Owych wla·śdWQści. A 
cz y·ż urźędlnicy jego ,,bezwztględnie" 
,~bez. wahainiai" są, mu PQSłu1szmi, jak si~ oo 
samo przez się rozumie,ć paWinnO!? Nie, 
„bezi wahania" i „bez; wtględlnie" <l'Zia.laią 
wręcz, prneciwnie temu•, .oo cesarz ~ slu
szne uizinal. Naiz:wiska osób p.o:łskiet nair.o
do"w•ości nalelżą naiprzyktoo hezW'Zglęidlruie 
dlo v.rilaściWIOści nairodlorwy<:h ft d'o tra
dycyi. Ileż to osólb jednaże musiaJo pro
wadzić proce'sa, aby zaic.hQ!Wać nazwiska 
swe cid! zmiany i ballhoor.nizowamych (nJe
·dorze.cznych) poprawek.! 

(Sluichajcie, sluchajoi·e I u pota'ków). 
Nie ttl!Og~ pominąć dziedtme:g'() a z te

gid J)O!WOOu· tern zaciętszego opom ze stl'ti
ny wladZ przy jedynie prawdziwe! pioowni 
poiłskich nazwisk k(lłbiecy.ch. M. P., w J'IO'-

Mowa kw zeSi2'lym postawiliśmy l\V iz.bie tej wtn1:0-
sck, a p. mairs.zatek zapewne J)OZ\voli mi 

Posła Leona Czarllńsklega. -na odczytanie gio; wniosek ten pcstawil 
• • p. DziemOOWSiki z P<n.nania ai br7Jm1al: 

"'·ygtoszona na posiedzeniu parlamentu nie- Pa·rlarrnetnt z:echce uichwaiHć': 
mieckiego dnia 7 b. m. Rządy związkov.re wzywa się, aJby 

(Dokończenie). spowodlowaty rzą<ly posz.czegóLnych kra-
Poczu'ci:e norodiowe u polaków nie jest jów, izby te przy •zap:sywaniu naizwi.sk ko

prziecieiż z.brod!nią. Twierdzę; nawet, że z biet przeprowadziły zasadę . prz.yliętą. ie-
pOic,zucia narodowego płynie poczurcie obo- ctnmnyślnie przez. komisyią z pwiv.ioleniem 
wiązku, a ·przeciw te'mu rząd a.nądlry ni.e reprezentanta rzą,diowego, że §§ 1594 pro-
tiowinien nigdy wystę.pować, ale przect- ~ektu db kodekSIU cywilnego (ter~ § 1616 
Winie powinien starać się na korzyść pań- teigidż prawa) nie zabrania ani żonie, ani 
stwa to Zlu.żyć. Naiwet podiobny minister córc-e polskiego ojca. nazwisko ojca S\\'ieg<> 
iak voin Iicmmerstein, któremu cho<lzilo o pisać z. krnkówką „a", ani też nic zabrania 
iak oo;jspieszn i e.j's.zą uichwaifę. prawa te.go, .u.rzędlnikowi stanu cyrwilnego wciągnąć to 
nie hyl w stainie zdJmuchnąć od razu tego w tel.i formie <lo ksiąg stanu cy;wilnelgQ wcią 
JJiOczucia: narodc !Wego pola'kóiw, aczkor.wiek .gnąć, a tern mniej 1dtaje mu prawo od!nó
tWJi.erdzil, że tym swoim „ostrym mie- wienia ·zapisania na1zwiska oo .• ,a" - 1 aby 
CZem", jak pra:wo. to na'Zf\.val, większą, po~ v.nsz.clkie z zasadlą tą sprzeczne rozporz.ą-
lad«>m za<lal ranę jak wszystkiemi <llotych~ dzenia, .zniesionemi zost.ały. 
cza'Wwerni środkami, i poka:za.t się w ten Wniosek ten przyjęła ogromną wię-
SOOs()b. jako rycerz. bez tnvzyg1. ks:zość, skta<l'al;iąca się z czlonkmv wszyst-

(Wesolość). kkh pairtyi. Rada z.wi~kowa wprawdzie 
Od' parlamentu więc zależeć b~iz.ie, nie zajęlai >jeszcze stanowiska oo tego ·"W·mio 

ab~ zają;l stantowi'Sko W1 obronie swych sirn. Nie dziwi nas to. ponie'WCl'.i z re.gu.ty 
Jl~w. zasadnkzych i, lronistytucyi państwa <fu·ść dlugo czeikać mu•simy na podobne de
łllentieckiego i atby je zach~ nienairu- cyzye rady związkowej; le.cz: mamy na
SZQne.. Wprost Qbrzydz.c.nie musi pobierać dizieję, że nie zechce ona desewnować re
llrzedsta'Wi:cieli ludów państwa niemieckie- prezentantó\Vi rządowych, którzy brali u-
le? na: Wszystko to, ico si~ dit;icie 'W1 imi~ diziat w clbradach komisyi. W rzeczy sa-
~zyzny _ i zawsze w im·ię postam- mej nie mm.na też inaczej pisać hlb m~wić, 
n~twa cyrwilizacyjnego. w 1growę zach.o- jeżehL nde ch1ce się popełnić medorzec.mo-
®:ić mmna rz.ecz.ywiiśde naidl tem, oo w ści. Sądze, że w tej Izbie ~ą si~ °'"' 
~Yeh raz ruch cywitizacyą. ma się n~; ~Y znaóące o tyle język polsk~ które 
h...~ przy~n-:in~ mi, i± ni:epodobiei~stwe:nli iest po-·vvc Przecie± prawdiziwai cyt\\'\!lizacya sza„ '411„ 

:wiedzieć: panna Czarlif1ski. To brzmi -
dla polskiego ucha przyna:jmnie1 - tak, 
jakby je rozdizierano (wcsolość) lub, jakby 
ostrym no:~ cm zgrzytn'.Gto na talerzu por
celan1owym, albo przedarto zniena1cb . ka
\Va l sukna. .Na co \Vt0g61c ma zd:ić siG to 
w<iziernnic. W · zwyczaje od wiekó\\ nicna
rnszone? Nai co to wzbunanie i krzyw
dzenie ? Chciałoby się. \.V'Obec tego powie
dzieć: 1.Es kann der fro mmstc nicht in 
Frieden Ie.ben, wenn es dcm bósen Nach
bar nicht geftillt". Ci źli sąsiedzi - to u
rzędnicy, którzy prly tych sprawach szcze 
·góln.iej <Ystrn występ1ują. 

Nic itnaczej poczyna się z P.:azwami 
miejscowości, będącemi przecież trad'ycy
o·nalną wta1ściw-0ścią szczepową i histon -
c z.nic i etymologiczn[e u-zasadni'Oinemi. 
Letcz tak się z niemi obcho<l'zą. Pani mi
nister v. Haimnnc'istein powied:ziat w Izbie 
<lleputo1\vainych, że postara się o to, alby 
wszystkie porskie n~wy mie.is.oowości 
praeisroczoo·o na niemieckie. PGwiadai, że 
in!ne państ'\\'1(1 także nie inaczeó postępują 
i poidaje ia'ko przyklad Frnncuzów, którzy 
zanni~st NiZZ>a· mówią Nice. Paln: minister 
Zldta.ie się 1zap;omnial, że to jest to samo, tyl
ko inniai WYIJTII01Wa i nie da: si~ \v-.cale poró
W!J1aĆ 1J przechrzceniem J a•btonm\·a na Gos 
lershwusen, albo Racz.yniewa na Siegsruhe. 
Znaćdzie się prnwdnpo<lblmie jeszcze spo
sobność więcej na ten temat P'CY\Vi•edzieć w 
Izbie deputowanych. 

Vl tci kwestyi je·st i:nterc·so ;i.·anym (i 
dlai te.igo główn~e poruszyłem te kwestyę 
w parlaimencie) pan sekretarz stanu, Kraet
ke z swojemi miejscami tflomaicz.enia, o
dzie@iczonyimi po panu Podlbielskim, które 
iednalk nie zawsze pakazują, się ja.ko r-OIZU-
mtre i!rIBtytutcye. Mam tu: na <1'1wód! list, 
w który.ro mi donosza.. że kt:oś z O<llańska 
wtystaJ list do p. Swberta WJ Wielkieliwsi 
pod Bukiem. Pomimo, te me tylko każde-
111Rl' od!zicclru< w Buklu, ale ~wet pocz;cie 
znanym jestaóresat i mit'Vsce jegQ zaimie
szkam.ia„ zostal list ten odeslainy d'O Po
znania db biura tlomaczeń i z tamtąd wro.. 
cil P!OI -sz<:ześcitr dniach dioi Gdańska z d< 
piskiem: ,,,atfresat nieznany". Na: teim te
dlnak nie chcieli poprzestać interesov,.'Wli 
i· zwrócili się d'o najj.wyższ.cj wl~y po
cztowej z zapytaniem, dla czego wogóle 
list z.ostar ()iC.tes.l<ł!ny <!:o bLura tłomaczeń. 
Odlpowiedz:iamo: ponieważ miJeusice zamie
szkaJ11ia .adresata: nie było wainem. Na 1:o 
oopisał wys.yfają!CY list: J eiżeli biuro· tłuma
czeń chdato ewentualnie przeUomaczyć 
takie „Gmssidiorf" i list ooes.lał do· Buku! 
Celem wynalezienia jednak danej miejsoo
v,;ości na każdej pio'Czoie istnieją spisy w 
d!ostatocznej ilości. Takie odp.awieidzi by
łyby na mi eis.oo w ustach towairzyshv a, dla 
wschoctnich kresów, nie najwyższej wta
d.zy pocztowei'. To są Skutki podohny-<:h 
s.zykan, które wciąż jesz.cze na p-0czbch za 
chodzą. Modem zdaniem mażnaby z.nieść 
te zhyteczne biura tl<Ymaczeń. 

Na koniec język! Jest on ·zaipewne 
DierwsZiorzędną wfaściW()lścią szczePQwą,; 
tępL go si~ jed!nak z wytężeniem najwięk
szenri. Teraz, jeszcze po mowie cesarskicrl 
w oz.naniu pracuną wszyscy inspe'ktoro
wic szlkólni nadi tem, aby usunąć resztę 
tna'Ulki religii w polskim udzi.elanej języku 
1 dążą oo na.rzwca!Ilia polskLm dzicckxm na
uki rergH w. języku, którego one nie rozu
mieją,, przez co tak religijne \.vycl1o-wanie 
j.ak "Wiara katoJkka niezaprzeczone ponosi 
szkody. Przed nmiej wiec-ej d'\Wxma laty, 
gdy, pa:111 ka.nickrz rzeszy z okazyi interpe
lacyi w sprawie procesu wrz.e"Sińskiego 
powiectz.iat w Izbie ckputowanyclt, itż po
lacy mogą mówić między sdbą. f)O polsku 
.,Jak im dziób uros.l", ile z~. odpawie
·dzialcm panm kancłerw\vi> że to 'Ilie zgadza 
s~ z pr.a W'd'\; ~a rowi-em U<iłt s.ie do 

rozmaitych instytucyi i przeh."'IQnać siG tam 
że przy kole: zakazam:·m iest robotn ik-on~ 
kolejowym mówić pomiQdzy sobą po pol
sku, albo gdzie indziej, , kopalni „h w In 
wroclaiwiu, gdzie zakaz ten w naiostrzcj
s.uj jest ·wydany fo rmie. p ().szcdkm na
wet dalej i powiedziałem: mbi sic; nawet 
przepisy dla najściślciszc.go kólka famiJi j
·nego. 

To przecież \vszyystko ust;:U e ! doda
ldm! jeszcze: mieliśmy sposobność - je
żeli s:ę nic mylę zaszłego roku - nvr6cić 
uwagę na.i rozporządzenie królewskiej re
icmcyi w Gdańsku - naturalnie natych
miast powtórzono przez reieocyę bydd&'o
ską - zakazujące wszystkim nauczycielom 
mó\vienia: z żonami i dziećmi \Vl d!orrr!lu po 
polsku. Dziw.nelln jest, że mogły uplynąć 
ffiv:a lata, nim minister oświaty 2ająl się 
tą spraiwą, i dopiero teraz ·gdy móti przy
jadel i kolega Stychcl znowu1 rzecz tę wi 

iz.bie deputowamych poruszyl, oświadcza. 
czyl m!nister oświaty, że takie rozporzą.. 
d.7Jooiai nie, istnieją, Tymczasem od{1.ruko-
wała prasai berlińska na mocy doniesień 
„Pa.sener Neuste Nachrichteni" wszystkie 
te rozporządzenia. Szczególniej uczynił 
to „Berliner Tageblatt" 

(sll!'chajcie! słuchajcie! na lewicy) 
pod i11ag:lówkiem ,,Ministeryalnai slahość 
pamięci". Tak, mości P<llnowie, j eż.cli się 
tak daleko posuwa, że wdziera się do u
święc-onego przybytku r-0;dziny, wtedy trze 
bai powiedzieć: tam wszystko ustaje I l 
na innych d'zied~inadt wszystko podobnie 
się dzieje, szcze.góJnief wi kwestyi kontrolb
wainia obowiązku wyiborczeg;o. Na tern 
·polu1 st.aro si~ już r2eczi:\ przyjętą, że nię 
starczy wstrzyunania się od' glosowania ze 
strony nau'cz.yicieH i 'U'rzędiników, pod.czas 
gd'y konstytucya nie zn.a obowiązk·u w tei 
mierze i ra~ze5 rostawia: kar.id'emu upra;
wni.onemu do gl<lsowania obywatelowi 
·w'Oloość, czy chce lUJłJ. nie chce z tego pra„ 
wa korzystać. Rząd tymczasem twierdzi~ 
Nie, to nie starczy, musi glosować - ł k<>tl 
troluje, czy dany owbnik g,łosovrar i ile 
móiności iak gtosowar. Jeżeli o tem dlo
nitiisla nasza prasa> nie chciafa temu wie
rzyć prrusa niemiecka, teraz. naocznie t ooa 
wierzy w to, co nasze gazety piszą. . 

W takich warunkach, mośd panowie, 
nie można tego zaprzeczyć, że polacy: pod„ 
ooszą. sluszne zrużalenie. To jest ich obo„ 
wiątkiem r powinnością, aaką spełnić usi· 
lują. Ale, mości panowie, cesarz iest da
leko. a pszenica w Polskich d·zielnicacb 
kwitnie dla tych urzędników, którzy si~ 
osobliwie od:znaczyli w prześla<lowaniiu· i 
tępieniu uprawnionych wlaściwości naro
dowych i tradycy~. 

Przy~hodzę do innego tematu. Jesz
cze przed kil.kiu· laty aidmiinistracyę wojsko
wą, uważałem za najrozsądniejszą ze ·wszy„ 
stkich administracyi. 

(Wesołość i glosy). 
- Tylko pod pewnym wzgledc.m ! -

Ale od czasiu, kiedy i administracya v."Oj
skowai nie jest ·\\rołnai od śledzenia za uspo.. 
sobieniem ludzi i mania pr.reśladowa.:nią 
wszystkiego co polskie, już i w jej szeregi 
się wcisnęła, musi.alem zmienić moje zda„ 
nie tak samo, jak wielu,. moich rodaków; 
ai szkoda, bo, polskiemu narodowi wlaśd
wa jest ryicerskość, oraz wal.ccroość aż 
do pogardzania śmiercią, przeto rozstrcli 
między "ń'Ojskiem a obywatelami,· \.vytwa
rzany z góry, :jest niezrozumialy i godzieu 
ubole~"allia. 

Niedawno w r~u mojego przypaciela 
4 kolegi wid:zialem wezwanie sądu hano
rowego, aby on, który iako lekarz spebtial 
slużbe \roiskową, z.dawaJ sprawę z tego, 
oo czynil W1 kamite.ci.e d'1a wsp:erania ofiar. 
wrzesińskich:. 

Wiadbmo m. p..1 ~e ten komite;t U'WQI ... 



nionn d \\iny ,~ pr-0cesic gnieźnień ki1 . 
Tern więcej mniemam, że a<ltministra:cyya 
-..~ojs. owai powinna IXJ prostu ndeprze~ 
..,,szclkie dalsze zakusy proknratora: '\\ ta
kiej sprawie. Nic odpowia<la to bynaj
mniej ryc~rskicmu charakterowi wojska, 
g-dy władza ~ojskmva po sądowe.m zalat
"''ieniu sprawy, wskukk jakiejś dcmmcy
~cyi jeszcze w ten sp<:>sób chce przesłuchi
·wa~ męża w randze oficera. 

Oprócz teg-o nie podoba mi się komen
da: tarni zakup11!cic tm ·ary, w tym lokalu 
prze:by'\vajcie. tu nie wolno wam kuPiQ\'.'~ć, 
fam n:c wolno \\:am chodzić! I to sprze
ciwia się temu, co zwykliśmy \ rjdzieć u 
wio.iska. \v tym roku m:1nister wic1iny prze
czytaJ nam laskawic pismo jmeralnej ko
mc.ndy V korpus11 am1ii. a dalej czytamy: 

W pewnej micjscowo·ści 
- N~ której nie wymieniono ~ 
komendant pułk11 zakazat odwiccizania 
PC:\\ · 1yd1 lokal'i, <lo- których uczeszcza 
prze'> rażnie ludność polska. 'YYd.aliS

my do komendanta rozpoaądzeme! ze :v 
'tej jedynie . ok()Hcznoi5ci uie mo~rrn \.\:.1-

dzieć przycZY'IlY d<J zakazu o<lw:edzama 
tych 1-okall. lecz taki zakaz vydac trzeba 
odnośnie d,o takich lokali, w którY:ch wy
raźnie polską agitacyc ~ię t~praw1~, a!b? 
się zaznacza antynie rneckie dązn.osc1 1 
m 8g4 cc sprowadzić 'r1 icsnaski. 

Tak , m. p. , ldo 'U nas ,obserwuie ur~ę
dników~ mianowicie ~eraz, kiedy tern ;"':1ę
cci usiłują się polecac względ101111 przc_łoz:o
nych ż powodu dodatków. d10, pensy1, _ten 
wie. że zbyt cgólnc brzm1~me r-oz1Jo1:ą
d'zcnia nic wystarczy: n3.leżałoby h:\~O ~D
·Wieść, gdzie .,zaznacz aiią się anty,n1·e n11e
ckie. dążności". i czy w-0g6l e są lo~'1Je, w 
których p<:d\ob11e niesnaski z~ch~dz1ł~, a o 
tem możnaiby nailepie:i dow1edz1eć się oJ 
interes-0wa11y.ch osób wociskm,:ych. l'v\.og~ 
.z<:1ipe:\ nić panów, ie i ja znam lok~le, w 
który1ch przc'bY'"'.rali, chętnie l()ficerow1c, a.le 
tm tego zaka.zan'D. Czc-m11? Dla te~, ze 
raz. p:0 raz słyszano tam słowa polskie! ~ 
to P'O d'ziśdzief1 wysta!rczy, aiby zrozuin:1~c 
ten O!gólny zwrot: „w których wyraznie 
polską agitacye się uprawia". .w k~,żd~ 
razie naleiałoby to dopiero s'twterdz,:c, mm 
się wydaje taiki-e ,zaka'ZY. 

Co sic tyczy, m. p. proie'ktu .usta•\V? o 
sile wouska niemieckieg-0 w czasie po:korn, 
t-0 ten projekt c<lirzucarrny. U~tawtczne 
zbroticnia, chociaż je się uzasadlma starem 
przysł1owie111l: Si vis pacem, pa·ra bellrnm, 
pow1oduiąi kraje sąsiednie do pod!oblny~h
krokó\.v i do coraz. większego gromad'zen!a 
sil zbrojnych, tak że mncars.twai nare.s.z:~te 
omdleją w uścisku1 serdec~nych. mitull~~ 
cych pokój sąsiadów, uzbr1c,1onych od stop 
do g1owy. . . . . 

Nam polakom "vsz.ystko \VZ'Ięto l me 
pairniętaino, na to, że nikt ·nie moźe .nam wy~ 
drzeć prawa pozostania poFakam1. M?śc1 
painowie, przez P'O·gwakenie ·wszebk1eig·o 

STRASZNY· DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rodziewlczów11ej. 

\Ciąsc daJsey.) 
- To i co, żem byt pijany? Mam pra

wo pić, gdzie mi siQ podloha, temb3rdziei 
u S\\':Ojej kochanki! A panu c-0 do tego? 

- Nic! Nikt pianu prawa pŁć n·e prze
czy, a:le tei nikt nic z.a1bront wyrzucić pi-
jaka, gdy pant domu do1rnczy1. .. 

Olszyc chciał co·ś odrzec, ale \V teqze 
chwili postać jaka.ś z gfębi sieni przysko
czyła do nieg-0 i v\'ymierzyta mu pQEczek. 
Stracił g{os. 

- Maszt rozkg! s i ę g~os stn<lentki -
żebyś mi burd' nie zaczynał! Ja ci p.oka~ę 
prawo, pijailrn ! jaJ 1cię nall'cZe wykrzyki
wać m01ie }mię \\śród tych brnct:ó\Y. A wy 
m czego, reszta? Gromadą 111apadacie na 
jednego, zbóje l Precz mi ztąd i ani łapą 
do mJ1!ie. 

Olszyc oprzyt-onmiaL uśmiecha! się 
przez zęby. 

Medycy ·wychodzą z mody, ha ha,! 
PodlOibał się biaf·owlosy niedorostek. p-0dlQ
bny do kościotrupa! Winszuję zd:olbyczy, 
tyczko miernicza! Natligrankz:1a prowin·-
cya ! Kto żył, pustoszył , ha ha! • 

Teraz juiż tticronim strn cit cierpli
wcść. Porn ał medyka za kolnicrz, obró
c:t 1iak frygę i cisnął z bramy \\ uli'Cę. 

Koledzy poszkeid1owan1ego rzucili się 
na pomoc. Tu już wynikla fo1~malna bójka 
riai pięści. W ciemnej sieni zaikotli01wal·o, 
jak w garnku. i nie \\"iadomo, czyby Hie
r-0nim wyszedł z.drów z rąk óśmiu, gdylby 
nie stróż, wi'dząc, na co się zanosi, a tlie 
chcąc alarmować policyi, nic \\·ytoczyl si
kawki i w kląb \valczą:cych nie PHścił stru
micJJia l·odo,·watej wody. 

praw·a i przez 1~n:zgl~dne tęp'.e.nic wszel
kich wlaściwości narodu nie wzbudza sit=; 
sympatyi. Jeżeli pano\\ic widzieliście ten 
wzrusza<lący dramat, iak się używa wszel
kich możliwych sztuk gwałtu i nowocze
snego ustaw~d1wstwa w celu wytGpienia 
żywiołu polskiego, czy panO\vi~ nie uznacie 
za slusz!nc pyt:mia, ażali naród polski mo- · 
żna, pon~eważ gdzie •niema praw, tam i 
niema chowiązków, pociągać jeszcze do 
porroszenia cicżarów '\vojskowych? Albo 
niechże nareszcie znaidzie zastDsowanie 
z.danie: iustitia est fundamentum reigno
rum; niech n~e tlomaczy go się tylko w ten 
sposób, że gdy A placi podatki, B ~1ie ma.że 
1Jy;6 c<l nich uwolniony! 

Niech nareszcie wysoki parlament i 
wys-oka rada z.wiązkowa starają sie usta„ 
\\i ·/Jnic i skutecznie u rząd'n prnskicgo, by 
pofakom w zupełnej micrze oddal sprawie
dliw:ość , póki to się nic stanic, spetniać bę
dziemy w 1prawdzie zawsze nasze obowią
zki j~ko obywatele pai'1stwa, aJic nie bQctzie
my mieli powicdt1 do ·obawiania się iakich
foolwick 'kombinacyi politycznych. 

Na politykę koloniah1ą, .l\t P., ',vola!* 
bvm rrncić zasło-nę. Bo pJ.nmvie i tak nic 
u;luchacie m8jcf rady, aby~cie Afrykę po
ludniD'\\'IO-zachO'dn i ą po•zos tawili jej losowi. 
\Vi<fz.imy przecież z roku nJ. rok, że ci In
dzie nic nic chcą wiedzieć c: .waszej kultu
rze. Gdy badamy przyczyny rozruchów, 
to z a1wszć spostrzeżemy, że ludzie zadlo
w.oleni nie wszczynają rew'Olu1cyi', Tak 
ucst wszędzie. 

Kanclerz rz.cszy pmviedzia! o:negdai, 
że to jest moralnym obowiązkiem, niemiec
kim farmerom dać odszkodo'\vanie za ich 
straty. Tak przeciw taJkienm ucz1~ciu hu
manitarnemu nie można. nic po"\ riedzieć, 
arc nie powinny ztąd' wyniknąć nowe cię~ 
żary ·dla ludności. Dlai tetg·o radziłbym 
kanclerzowi Rzeszy, aby się por-oZturniait z 
pruskim prezesem ministrów w ce1u dainia 
· potrzebnych pieniędz.y poszkodiowainyrn 

farmerom z funduszu kolonizacyjnezo, któ,.. 
ry M. P., jest tylko bankiem ratunkowym 
dla1 zbankrutowanych rolników. 

( Ve~olość). 
Lepiej dat te pie11iądz.e fam1c1'{)11U, ani,

żeli tym, którzy u nas je otrzymują. (Bar
dw1 d'obrze), 

Dixi! (Braw() l - nai fawach polskich). 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Z Mand0uryi donosi bium Reutera, że 

pnkJIŻenie je:st bez zm.iainy. Wedfug „Daily 
Telegraph" armia rosyjska pod Mukld'e
nem liczy obecnie 400 tys. chlop.a, w tem 
4.0 tys. konnicy. 

Ra1porty jap01iskich je:nerałó\\t z armii 
obfeżniozej pirzynoszą hjobowe wieści o 
stratach ros}'Uskich. 

Przypatrzmy się, •Jak -obe.....'llie wygląda 
eS!kadra porta,rturska? 

_.Sill 

Po ch\vili na pobo}owisku i!nstali: Hic
Nmim, studentka istróż, ·k:!lnąic awanturni
ków. Reszta udekla przed\ kąpielą. 

ChJopiec ztrnarszczony, z.ty , wyminą
wszy d!zicwczymę1 wbiegł na schody. Za
trzymala go u drzwi. 

- Przeipraszam pana r dzic:Jmję -
rZJe'kla z.mienionym głose·rn, p1od1ając1 mu 
rękę. 

Promyk rM:owej lampy przez szcze
Ui~ę drzwi padl jej nai t\\ arz. Wskutek o
świetlenia. czy po1dnieccnia w·yidaJa mu sio 
nad \\ yraz, piękną i, c-0 gorsza. niesłycha
nie ponętną. Miala na ustach i w {)IQzach 
niebez:pieiczny, draźniący mok; zmieszał 
się po raz pierwszy \v życiu prze<l wzro
k iem kobiety. 

P rzykre wspotmicnie a.\vai1tLiry r-0z
wialo się jak sen pod tem zupclnie nowem 
\\ raiżerric'rn. Jakiś dziwny niepokój •Ogar
nął mu duszę_. 

\Vz;ąl podaną rGkę i 'ltści&ną{ lekko. 
- Nie ma za oo pani aini przepraszać, 

aini d'ziękowa6 - rzekł, o.pa1110\Vutiąc s~ę po 
chwili. iuiż zupełnie cht,otlno. - Ten pan 
sarrn s i ę nie szainuie, więc też nie uszanuje 
nikogo. Uważam go za 11i0g-0<lnego dalszej 
\\ zmia~1ki i pamięci. 

- Lotr! - mraknęł<t przez zęby. -
Cieka•\\ am, co· też pan myśla:l o mnie. słu
chailąc g-0. 

Chtopaik: zawahat s1~ ę chwilę. 
- Szkoda mi parni byfo. 1i-zeba wy

bienć ludzi. Nic da\\'ać się takim na po
nie\\ierkę. 

Zaśmiała się dziwnie i, zmieniając na-
gle t<Jn, spytała, \ p.attuiąc się we{1: 

- - Parni na im:ę Hieronim, pnd1obno? 
-- Hieronim Biatopiotrowicz .. 
- P.c)\\-inno być Hieronim Savonarola. 

Kobiety '' szystkiegoby s:ę wyrzekły db 

Przecf! ostatnią \;·ydeczk'ą td esh1.dry 
\\' dnitr IO sierpnia w przyst:rni Portu At
tura znajdm\·aly sic pancerniki: n Cesarze
wicz,", „R.etwizan", ,,Pobieda", „Pere
świet", ,.Sebastopol", „Poltawa·'. · 

Krążowniki: „Askold", 11Patlada", 
:.Diana", ,,Nowik", „Bojan''. 

Nadto pewna lkzbai torpcdmvcćw. 
,,Askold", ,pja:na'' i kilka torpedowców 
przedostaiy się do portów neutralnych, 
„Nowik" zatonął kolo Sachalinu - zatem 
w Porcie Arturn pozo.sta!y: „Rctwizan", 
„Pobieda", .. Pcreświet'', „Sebastopol", 
„Pottawa", „Pallada", „Bojan'· i pra'\~d-0-
podobnie kilka torpedowców. 

Z tej liczby: ,.R.ctwizan" zatonął, 
,,Pobie.da" przc\\' rócona 1 „Pereś1,vict" zni
szcz.ony pożarem, „S ebastopal" uszkodzo
ny stara się ukryć prz·ed strzałami ja
JXY(1s:!dmi, „Pallada" przerwr<.cona, z 
dziubem pod wodą, „Bojan" zatopiony. 

Te olbrzymie rezultaty w krótkim 
przeciągu czasu prz.yni-0sly ciężkie (305 
mm.) <lziala Annstrnnga, któremi rozpo
·rządza jenernl Nc.gi, a które wyrzucają po- · 
ciski , ważące 380 kUogramów, na odległość 
20 kilometró\v, a na odleglość 6 kilometrów 
przebijają pancerze o g·rubości 1110 mm., 
podcza's gdy pancerze "Retwiżana", ,,Po
biedy" i ,.Pereświetau wynoszą 250 mm., 
atlio tego o<llegloś.ć wzgórza .„203 metró .v" 
od' basenu wewnętrzne,go i1ie wyncsi 6 
klm. 

Podane powyżej zest;:iwienie okrętó\v" 
wykazuje, żę eskadra portatinrska przesfa
łaJ jwż istnieć. 

Ziemie polakił. 
Z Pru~ ZaakedidOł ' War. ·.H i 3«,z;~r\ 

Wiec w Lipuszu, w powiecie kośoier
skim odbył się dnia 8 bm. Zagaił' ohrad'Y 
i pr.zewndniczyl im ks. prob. Wrćbewskł 
z Jadarrnów. Sprawozdanie Poselskie, w 
zastępstwie chorego posła W·olszlcgiera. 
wygtosil posel Jan Breuski Pan rcuaktor 
PaliÓski z: Gdańska mówił o na:rodowlQści. 
Nadto przemawiaili przewodniczący i p. 
f~ogala z !(ościerzyny o naszych sprawia1ch 
·domorwych. Wśród' okrzyków na cześć 
Kół pollskich, mó\\lców, wyborców i, zarzą- · 
dU' wieca·, zalrończ:onQ obrady. P:iizebie.g 
wieca był potl:niQsly, udział \vyhurców 
znaczny. 

Toruń. Towarzystwa ludowe za1ooo
ne rostalY w Che.fmży i 'v Wąbrzeźnie w 
Prusach ZachO'dm 

Jabłonowo. Pomocniczegio· zwrotnika · 
Czenvonkę najechał w Ostrowitem po.ciąg 
i zahił go na miejscu. 

I<raienka. Wielkie nieszczęście wytda„ 
nyJ01 się U! posiedziciela Deitela na1 v.rybu~ 
tlmvaniu. Zona jego \VSze'Cilszyi w stodole ' 
na drnbi'.nę, stradla równowagi: i spad1a. 
Pokałeczyla! sobie dężk{)l gitowę i wskrntek 

pana, a: mężczyźni przez, zawiść upiekliby 
pana ży\vcem. 

- Mila perspektywa! - uśmic:chnąl 
s,:ę. - Mieć tlum kobiet, to ·zbytek, a stos 
-- ·niezaba.wny kres' życia. Nie zazdro
szczę imiennikowi honoru! 

- Ale panu będą zazd1rościć. 
- Winszuję, Jest czego! - S;Z2P'nąr 

gorzko. 
- Ved'eremo ! - uś.rnieclrnęfa. si~ po 

S\v;cyJelmn, zagad'k:ow.o. niknqc \VI giębi mie
szkania. 

NazaJ,utrz ju!ź na progn ;nstytutu kole
dzy przywitałi łiieronima1 śmiechem i sec
ką k01rnceptów. 

Ostr·o obszedłeś się z me<lycyną ! 
- Oho, nic chciałbym rywalizować z 

tobą! Cicha wooa z ciebie! 
- Jesteś tc'dy paso\vany na rycerza 

pięknej Afry ! 
- Co za Afra znów·? - za '.\'ołat o

szofomi01ny. 
- A no, t:\voia sąsiadka! 

- Nai\.vet nie wiem, jak s'.ę wa.bi! Afra ! 
A toby byl-0 w gnści~ dziadtmia ! PD.gań

skie· akuratnie! 
-- Co ty tarn pm wisz o. guś'Cie dzia

dunia. kiedy tu o tw-0im mowa? Nie. po
mogło odżegnywanie złego ducha. Na ko
go ona parol za.gnie, ten jej nie ujdzie. 

Chtop~ec zatkał uszy dJt0inni. 
- W.valtu ! Bierzcie j4 sobie, a mnie 

zostawcie w sp.c.koiu ! 
- Ejże! znasz Afrę, to już tam ze spo

kc{ie.m krucho. No, nio, nie zapieraj się. -
Przysz.la kreska. 

- A nro, to cicho, do~yć ! Jest -0 czem 
mówić tyle! Żebym ja tyle{} was m&wit, 
fobyim dostał astmy. Ch()ldźmy d:O sali. 

Tak, ze spo1kolem studenta.i byto kru
·cho. Gdzieś go odleciał i nic w racaL U 

\i,·strz~ś11ie11ia m<' zg11 \Y kilka chwil tm ar„ 
fa. 

Z Wiei. Ks. Pozaai&kiefe. 
Gniezno. W sobotę rano () godz. 

prz.ejechal pociąg jarociński na dworcu tu. 
, tejszym robotnika kolejowego \V c1:tano\1 ~ 

-" skiego. K.oła przeszły przez, nogi i głowę, 
wskutek czego śmierć na miejsc.n uastą,pI
!a. Nieszczęśliwy liczył lat 57. 

Gniezno. Pan Rogowski, żyd, zrzekł 
się przewodnictwa w I-(adzie miejskieif. 

Gniezno: Czytamy w „Lechu'': Po
licya gni eźnie11ska, jak się zdaje, ma. spe
cyalne cbav,ry przed\ wielkopolską agltacyit 
i zakazuje. każde!go, choćby najskromniej
szego obchodu. 

vVczQraj podaliśmy program „wierw
ru fam!.lijrn~go", który miał by~ •w niedziel~ 
urządzony. Niestety policya dopatrzyła siv 
w programie niebczpieczeflstwa dla: calDści 
pai1stwa niemicckie.g{) i olbcho<lu zakazała 
na. podstawie znanego paragrafo 10 land
rechtu. Paragraf ten uprawnia policyą dn 
zakazu , ie'iel'i sp.odzie,:i..:ać się można ?aktó
cenia Porządku publicznego. itd. 

Pod tym zaka·zem uwieczn ił na1.wiskJ 
swoje p. asesor Regenbrecht. 

Gniezno. fryzy :;r pan Stan i sta \~ Ma
tuszkiewicz sta\\'al przed tu tejszym 
sąd'em ławniczym w. sprawie polskiej pi
sowni swego imienia 11a godle. Ojci~c 
pana M . . zenał pod przysięgą, że w urz~
dlzie staml' cywiln eg-o· podał imię syna. Pl> 
polsku „Stanisław". Mimo· to sąd ·opart sie 
na li rzędo\vei metryce, gdzie \Vpisan& 
.. Stanislans" i p. M. skazał na 1 mr. grzy
'~.r111yi. 

Ze 8Iązkl ezyli Starej Pel1kł. 
Wrocław. W sprawie poniewierania 

dzieci szkolnych W ' Skorydz:ewie pod Bo
brorwnikami, o dakiem pisaJ .,Wielkop.", do
nosi „Schl. Z tg.", że. w ca lei teu wiad{YJTI{)
ści ·nie byl-0, nic prat'.vdy. Nauczycie.P w 
Sknryd-zev:ie. urzęduje już odi r. 1902, a do
tąd nikt się nie skarży! na PCJ111iewie:ranie 
dzieci, a tylko Polakvm nie po1doba. się to, 
że ostro trzyma w rygorze starsze dzieci 
i to nie tylko polskie. ale i niemieckie. Za
rz:ą,d'Zlonie śfedztw1n miafo1 wykazać, że nau
czyciel wi przypadkaich Ie1nistwa i1 nieuwa
gi karał dzieci. cieleśnie, lecz przyte:rn nie 
przekraczat przepisów. Same dzieci mia~y 
zeznać. że 11aiuczyciel poslugiwal się trzrcin
ką grnbości palca i że nig<ly ich nie po11ic
wieral!. .. 

'Wo.bee tego „beryd1fa41 tryumfuje p0-

z11aflskł „Taigeiblatt", że się: P~fakom nie 
1 udalo wywolać nowea W rz.erśni. 

Wialłomośd ze świata. 
Niemcy. 

dTik Witboj 
NaczelnJk Witbotlów Hen~ 

poniósł przez putkownika 

s~siaidkii bylai cid10, nikt nie przychadzH; 1 

naulkę Hieronima p.rzerywar ty[ko śpiew ci
chy, lub d'elikatne dźwięki pianina. 

Pl{)llTJimo to- uczyć się nie mógł; drżat 
na ka!Zdy szelest za drzwiami. sl:ucha~ pie
śni i tonów; W1 nocy 11\tcPokó! go męczy[ 
i 1nieokreślona tęsknota. Zru1bił się roztar
ignionym, ni~.uwa:2nym, czasenn niecierpli
wił się. i gnie\val bez przyczyny, czasem 
napacfaJy go wyb.uchy \\ iesotości. 

R.aiz., wracaj(l'c z łekcyi, poslyszat za 
śicia1ną dawny g\' ar. Pos.luchai c.hwHę, za
klął i. udekl z mieszkania riśdekly, czey;o? 
nie potraii'hy {)kreślić. 

Przeiz tydziei1 nie wrócił ·do do:mu. Tli
lał się po mieście, nodegowal u kot!eig'ów; 
wreszcie wmÓ\\ 'il w sieb~e. że musi Bazy
lego uspoikoić, i: wrócił. 

Cicho '\V.sunął się do mieszkania, za
palii l'a:mpę, usiadł' diO mboty, k-0pcąc pa-
pierosa. _ 

Po dm iii zapukafa do drzwi. 
Mdczal i nic pornszyJ się. 

. ~ Ot\Yórz pan! - zawolala niedcr· \\ 
pltw1e. 

Opieszale obrócH klucz \\ . zamku i u
klotnił się, milczn;c. 

Po tygo<foiu hulanki wracasz. pan prze , 
·cie! Życie arcymoralne! Coby t-0• pana 
święty imiennik na to piowirc'dzLa!? 

·_ Nie \vspominajmy lepiej o cnotach 
w tej okolicy --· mrnlrnąL - Gzem mogę 
pani sl1Wżyc ? 

- Niczem! Chce mi się tu· -czytać. 
Mo1żesz. si~ pa1n 0 1 mnie nie' kł,opotać. Zosta ... 
nę, póki !1li, się podoba. 

(eią.f 4alS!Y nastąpi). J 



ei.nili11ga dotkl~\q kle;/'~" '-. niemieckiej ' -:-. ~tcią na. za\\ adz.ie pa· tm itr i \ zo
·rv..:e zaclloclnw-połuumowtJ. Donoszą, sc1. :---- Dopiero p0 ich u unięciu mme na

.„ i2 tysięcy sztuk bydla wp.a1dfo '-'~ ręce .stąp1ć zbliżenie str-onn ~tw, tak koniecznie 
!ie:rnców. .. . '''. życiu konstytuL:yine.m. - a wtedy ga-
11 Włochy. O gospodarce trnansmnJ bm et P' rlamc.wuny mu i prz~ jść do sku-
~ l ..:h mówił minister karbu Lnzzatti w t~u bak ·yi1i 1~ ' spóln) "'h us:fo · f1 par-
"~m expose co następuje: Na polu kolei- lamcritarnej '' i\kszości. W obecnym jcd-

n .::nra z~·bowi<J,za11e iest pai'1~t\rn 1.rn mo: j 11~k w!oże.ni11 możliwym jest jc~yni ·. g~
') ukladmv z. tm\~~rz~·~t ;a1rn kolcis<~wen_i~ I brnct b1_uro, ... r tyczny. Czy ~la ~el zm1:.1. ie „, płacić pr,1 n.e poi. mlliarda, a ~rug1e po! cok-0lw1~~\: zyslrnmy,-:- tv wH.Jk1e pytanie; 
iliarda rozf-owne Je 't na !O lat 1 prze zina- zad10dz1 zas oba,va. ze no\\ y rząd z che· 

1 ·~(lne na uposażenie linii lwlei-0wyd1 i na- i~ k najdalej przedłużać swioje panO\\ anie, 
tY :-. ania materyałów. Tc p6ł miliarda -- bez kontroli Rady pai'1st\ .a... . .. 

:że skarb pa11shvowy Włoch natych- W każdym razie P Jacy s, namuueJ 
t ·iast towarzystwom koletjo\\ ym \'')'płacić. d·otknięci cJJecncm przesi1t:11:ern i spokoj-
n~zcz co unik11ic się wyda\\ anin renty a- nie mogq -Oczekiwać icgo rozwiąz<.inia. 
~. rtyzacyjnej . ! z1~mieiszy . sie procc11ta • Cz_Y rząd rozpi~~e n<:we. wybory, CZ_Y 
, p-r.zes'1~1-o 5 rml!onuw rocznic. sprobuJc. wpr.{nvadz.11.: \\ zyc1v obo~trzen~c 

Minister zaznaczył dalej, że udalo sic; n;gularnint1, stanowisk() Poliakó" me moze 
\ lochom z?.wrzcć ekonomiczny pokój z uledz zmianie, ho op:cra się na pods ~rn~cł: 
\I .zrstkimi narodami. W toku s~1 mlwwa- ściśle narodowych, tr alszych 2.n.:1. _h 
11 ·3 z fra11cy:1. Niemcami, SZ\\'.a1·L'3rY<. \\ wszelkie ~l1oćby najostr~ iszc. ale 11rzem1-
~elu 11tworzc11ia Zwi~1zku pa(;st\ • pr <lu- jnją.<Ce po!Jtyczne zatargi. 
lrn~ących iedwa1h, aby 1m (,ulować: eł.o na 
aa jcd\ [tb. I~ząd przeprn\'. ~:Jzi kDH\\'"r

src istnic.iąccgo jeszcze \\ L \\·,nętrzJ1cgo dJn 
11~1 • ,,, cel!I' .zmniejszenia- •Gd ctck .f) jakich 
1~m:a milionów. 

\v' kotku pr?yromnial minister Izbie 
de11ut0wair:~'Ch wielkie z;tdania·, których 
on'1 ma dc1lwuać, j.:ik Ul'egulowanie Jwlejni
.:twa. 7.a'\V~rcie trakta:tóv han<llo 'tych. 
r,fonna 1>nśrednich p-cdaH;ów, pow lne 
7mu:ois/::nie ciężącyd1 na ~;rodkach 7,y
\\nd:i cplat. 

z Rosyi. Ogł·oszono r•n.h1z minister
.'., a marynarki. sknz·t1jącv ·k::ipii2na Klada, 
uoęstnika zajścia pod Jiull. n:t 1.5 dU1i ·ai·c
sztn za· artykuty, -O·gloswne prze;1,cr'l \V 

„N<J\\". \Vrc1:1ia", a Z\\~racaj<lce sic; z cięż
kind zarzutami przeciv, ko ministeryum 
marrnarki. 

Z Rosyi. P.od1Jug oblicze!l „Kalenda
rza" kat10!1iekic1go T-0w. dobro·cz_11rn1'{).ści \\. 
Petcrstm r[u na r. 1905 \\~ pallstwie rosyi
'kiem istnieje •Ogótem 12 dycceiyi katolic
kicl1 2,7i0 parafii z 4 tysiącami księ-ży 1 
ll.102.479 wiernych. Z tego przypado 
na Królestwo 7 dyecezyi 1.647 para.fii i 
7,356,556 wiernych, oraz. na ccsarst\n) 5 
-Oyecczyi, 1,063 parnfo i 4.745,923 \vier
nych. W Cesarst\vie uchid'yccezya mo
ląlewska liczy 998,670 wiernyd1 1 228 ko:. 
ści:o!ów· i 358 ksieży; dyecezya1 wil('ńska 
l,379j18 wiernych, 236 lwśc:olów i 392 
ksi~ży; dyece-zya il.mu·dzka J ,254,540 wier
nych, 218 k{)'Ściofów 623 ksjęży; dyccezya 
'fock-0żytcmierska wiernych 750.082, ko-
ścio!ów 247, 'księży 306; <lyecezya iyras
polska •wiernych 363.313. 'knśctolów 134. 
księży 197. 

Obliczenia te są prywatne. zatem tylko 
zbliżone do pra"wd;y. W rzeczywistości 
licz.ba katolików jest cok·olwiek wyższa, · 
~roczi tego żyje '' I(.osyi baTdzo w1ele ()
ób, zaliczonyich :oficyalnie do pr.1wosfa

\\'ia, ale uważających się ·Za 1ka.tolików. E>o 
c~1ry PO\VYlŻCU podanej nic \\licz.ono także 
uat'l.1ralnic 500,000 Unitów, „nawr-óoonych" 

' mauymi sposobami mi prawos.tai\\lc. 

PD<d \"\ zględiem narodowości można 
przyjąć, że z -0\vych 12 miliionów. 10 przy. 

_ na!mniej jest p-olskich. Litwinów bcdzic 
Qkofo 2 miJi.ony, zaś Niemców. Ormian i 
Gntzinó'\v przypada mały procent. 

Z Am;tryi. O cdroczenitl! Rady pafi
~wa pisze „Gfos Narodiu". że nic byto 011-0 

mtsJJQdziankq. 
Co dio gabinetu, 1o jego stanowisko 

·wyJaśni1 d·r. Ko~rber, od1pcrn-iadając w te 
? Iowa Iła or>o7ycyjne '" ywo<ly -dra Krauna-

rza: 
.. W Austryi istnieje tyle stronn:ctw. a 

\\. ilich tak wlelostrnnne rozhicie. że Izba 
_ n~e m01że żyskać stateg-0 kierunku. a rząd 

nie moiżc go Jej :\\'·skazać. Dopiero gdy 
-str0;11J1itt\va, same si~ polrni1aws1,y i p-o-

• jQawszy sobie ręce do z.gody, dadzą pai1-
~t\~ u Pe\vną namdowc.1 p{)dstawę, tlo0piero 
11
',0wczas zyskają interesa pańshva i naro

<lo.", a skoi'1czy się ten straszny chaos par-
1Y!l1Y, i Izba ut\\«orzy większość. Taka 

t
111~kszość będzie mogła domai;ać się S\\ c
o rządu". 

Zapatrywanie to jest sfl1sz11e; - n-
e ~:d~?~'ienie parlamentu rn-0ic przcp1:ow~-

Bochum. \\' kopc:lni ,.Koi1s r!'J1ti11" 
\\padł gtj1 !lik I 1.d \'il Sr:-zi 1 tt..!' do ,·r,ybu 
i z~bH się. 

łforne. Ot.ril;ka L:iY ·1;cz:1ka prucują
ccg,cJ -..„ !w pal n: 1 :L:u .. · 11 " k-upnąt k()f1 
tak sil11ir. że cL..lc" i.l: • .:11 rrndI na mic~scn 
trnpem. 

Rottirn;.,1:s~n. K:~p:ilni~t 1 Lm1 adn" 
świQtO'\\ af;i. \\ JYJt1ie(lz.i.<deh· z pmvodu bra
'kn pubytti 1ia "~V,i :. 

JHż cYas pnrnyfa<" o 1a1i:saniH „\Vi<. -
1 usa P-uls:'iego" na l. k\\ a1 tal rnlrn PJ'ZY
szleg-.o. T{o-dakó\\ ·p;"<1simy, ahy zaraz 15 
bm. ·dali \'~,t '°"ll'ISZlt\\ i l .92 lllf. JIH gazet<(. 
skoro in' it p.-1ell/()ży. Nasi s~.11.:1\\~ni Cz.~ ... 
tclnicy zed11.:ą też W/\\ in<1ć gorli'\ ·ą agita
,·yę \\ · ct:h1 zacli~cania dio zapisania schic 
.. Wi.arns:l Polskiegn·' \\ ::;zystkich tych, ,któ 
rz~' się {1,by\\-i<lJ'.l bez pisnrn p{)Jskieig.o. 

Biir~ndod. Dotychczasowy dyrekto1· 
fabryki „Westrnlisclie Stahlwierke" pan 

· KO!d'er nstę1mie z kii p1osa<ly z ke.ńcem bie
żącego ro•J·1?'. Jego iw.stęp-ce~ b-ęd·zk p. Kai
ser. dotychczas{l\ry dyrektor Inny „Pho
r1ix" (tow. ~kc. f:schwciler-Auc). 

Rlemke. Pe\.vna· 11 ie-\viasra- .c d.e1bra-la 
-0cl listonosza• list <lla innej farnilii, <Jtw~irzy
la rro, a potem dap!ero -Od1dafa adresatO\\·i. 
Za to sąd~ skazal i<! na -iO marek kary. 

Kolonf.I. W fabryce motorów ga.>rn
wych .w Ehre111cld nastąpił wybuch mot-0-
rn, przyczem dyrektor fabryki i werk
mistrz ciężkie odnieśli nmy. 

Wattenschełd. Z<lerzy~y si~ tLl! dwa 
wio-zy, przyczem \\ oinica .Rernpc ."dostał 
się mi~ilY nie i został na śmierć z·gnie-
·C-O'IlY. 

Lipsk. W Niederstctne z_gorzalo go
spndarsh' :o Freudenberga, 7 osób znalazło 
śmierć w p.l()mieniach. 

Somborn. Rolnik Thomas zestal prze
jcchamY przez pociąg \\ pobliżu stacyi Lii
tgendortmnnd i nmarl skutkiem -0dniesio
·nych ran. 

Wambelerholz. Okradzion1J tnteisze2:o 
g<Yścinne-go \.Vilhelma Ifamkc. 

Berlin. W r. 1903 jak teraz, głoszą 
\\}kazy, zabito ąS18 koni na p{}żywienie 
tl1a lu<lzi. Berlin \\ stCl'sun'ku do innych 
miast:·od:znacza siG na.j\Yi~kSozą konsumcyą 
mic:sa l\Ói1ski(1;0. 

sł lnif? wiadomości. 
R u h r ·o r t. Poczrniono pierwsze J<ro 

kj, aby połączyć w jedno miasto: Duis
burg, Ruhrort, Meiderich i Hambom . 

B ci r J i n. Seim zaimował się we wto
rell sprawą· górnic~ą, szcze2ólnie zapro
wadzeniem ogólnem ośmiogodz.inn~o cza
su prncy. Z Polaków przemawiał poseł 
Korfanty. {Obszerne sprawozdanie z obrad 
podamy w przyszł'ym numelI"ze}. 

I( a p s t a d t. Rosyfski okręt lazareto„ 
wy „Oreł", ktćry ~.;dzie do Portu Artura, 
zawinął tn po węgle. 

Pr e s z h u r g. a zebraniu opozy-
cyonistów p1 zemawiaJi .l(oszut i Apponyi. 
SocyaHśc~ im przeszkad-zaH, twierdząc, że 
opozycya nfo dasyć stanmvczo walczy o 
oa;ólnoe prnwo glosowania. a zie tYlko sam. parlament. - a racze1 gło

rt'nc i.ego str-on11ichva. Żaden rząd tc;go ·nic !!.. 

h ?kat..~ \\'l~siną slłą. - Przypuśćmy, że ga- o 15 do 25 grudnia e ~n:t c·bcci1y ustąpi. Czy można wó\\'czas 
Ysltć o nt\\-orzcniu gabinetu parlarnen

\ ~ne.~o? na jakich partyach oparłby się? 
„ ~ '.ak~ch żY•\\'iofó'" moillaby g·o· zk}ży\:,.? 

• ~k1111 programem rozpocząłby S\\ ICQ'ł 
.'. alaJność? W Izbic nie istnieje żad'na 
/~k.szcść, któraby potrafiła ster ,,·Iadzy 
~ąc. Te same starcia. i przociwi-el1sh' a. 
ore dDPl'Cl\vadziłv dio obstrnkcyi i zaha-

110\\'al -Y n-01:ma1niy 'bieg prac. parlamentu, 

~bierać będ~ listonosze pifmi"fdl.e za gazety 
na l. kwartał 1'85. 

Szał1ownycła Rodajiów pro~imy, aby. zaraz 
wrQczylł Ustonoszowf, skero kwit vr 1Iedlezy 

t,92 Utt• •. 
ałty w przi szły• kwartale regularni MrZY· 

·w'iarn~a P-0Iskiego. 

pi ;d. •, 

Towarz. · ;v. Barbary w Oberhausen. 
Dnia IO grudnia po IQbało się l anu 

Bog-11 zabrać nam jedneg-0 czlonka 
śp. WOJCIECHA MU lElAl(A. 
P-0grzeb odb dzie si~ \\ środę cln·a H 

grudnia -0 g-0dz. ! pn pol. z dvmn chory h 
do domu żat<ihy, ulica Zimmerstr. nr. 9. 
O godz .. 1 \\')'»uszy orszak p.ngrzcbO\v y z 
d10nm ;:aloby 11a mic;"scc. \\ iecznego spo
czy11Jrn. Ch-0rą0ni i członkowie. któ1rzy 
ixm;o~i1 ialo. \ inm i~ shrn ić '° gcd7. 2 
ua sriti pos!cd2.c:i. O liczny udział czfon
k\>-.: \V pogrz bil! \ ~ .,;Z.apkach i {) p.obuiżne 
v:estchnirnie za di ·zi; zmarłe •-0 uprzejmie 
pmsi· Z a r z < <l. 

-
BACZNOŚĆ BOT TROP! 

~'rallO\:'!li cztonkowie! 
Towarzyst :vo na.. ze. stojące 11a zasauach 

czyst1) katolickich, i zarazem czysto polskie 1, 

przechodzilo i prnechoJzi różne koleje i przy
kro~ci. Jak wam wia<1omo szanowni czlonko
wie, Tcl\Y. fw. Jacka ntworzyln komitet dla u
zyska11ia sal-i dla to\Yarz.·stw polsko-katolic
kch. lecz starania byly hcz skutku, bo posie
dziciele sali nie chcą, leby polacy przystc;po
W;\\i do polsko-katolickich towarzystw, lecr. aby 
s·ie bl;:kal' po rozmai ych „festynach" i balacl1, 
i sw<\; c"ę:f"o npracciwany ~rosz trwonili. Tak 
koch;t11' czrc 1 :;owie i 11ieczfonlrnwie ! Apeluje
my do ~c r·~ \·mszyci1, stai1cic gorliwie JlOU 
szta!'ll.i.~:· To\•; . .; w. Jacka i Tl'ie dopuśćcie, aby 
się ich ;,:·..:z„„"1'a ziś.„:ly. Nasi najserdecznie.isi 
sobie :~ycz~. ;.by się Tow. św. Jr..cka rozlecia.lo, 
albo al1 ' \\ ~-,,!: tutaj w Bottropie llie istnia.ro. 
Od was to, kochani czlonkowie. zależy, ~zy to
:varnystwo upadnie, czy nie. 

Odzywam się też do tych braci, którzy je
S7.C7.e w żadnem towarzystwie poJsko-k:;it. nie 
.s;i, aby pilnie pr;qr.stc.;powali do JJicł1, bo polsko
katoUckie tO\var;r,ystwa S<l 1mj!cpszn bron~n 
przeciw socyalnej demokracyi i przeciw niedo
wiarkom i wrog111 Kościcl'a katoiickie~o. Ucie
kajcie się 1(,odacy poJ sztandar po4sl:o-kat. 
to\varzystw; . na któr:vm :viclnieje po jednej 
stronie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 
11aszej królowe! koron~· polskiej, a po drugiej 
stronie obraz świętego Iuh Ś\Yiętej, którego ;mi~ ·{ 
towarzystwo nosi. 

Kochani czJonkowie, chcemy \V święto ś-..r. 
Szctep211a dni<i 26 gnrdnia r. b. urządzie zaba
wę pofqrzon~ z te;itrem. Byliśc:e z."1dowolcni 
z teatru, który odqł;rany został dnia -'.! wrześJJia 
r. b. pod tytulem ,.Genowefa", tak sie też ~ma
torzy i amatorki postaraia. i doloią wszelkich 
st~rni'1, aby was zadowolić i ucieszyć tym no
wym teatrem. który odegrany zostanie w go<l
ne święta. Bliższe wia<lomości, co si~ tyczy 
tego teatru, będą w gazetach ogloszone. Po
śpieszcie ze składkami, bo bez tego trudno coś 
urządzić, a kasy wyczerpać też nie można. JaJ· 
wam wia.c1omo szan. czlo.nkowie. s;i pfatnicze 
micjscn urządzone, '\\r t·tór~·c. l swe miesięczne 
skfadki mo:i.na placil. Skfadki od czlonkrhv 
Tov:. ~w. facka przyjmują następujący pp.: 
Leop. Pm cek, ulica Prosper; \Vincenty Myśl;
wiec, ulica Aren ber~ nr. !2: Jerzy Klosok, Ry
nek ITI, skfad kolon la lny; Franc. Tatarczyk, ul. 
Prosper. mistrn krawiecki; Jan Swoboda, ul. 
pohta (feldstr.), mistrz krawiecki; Jan Demel, 
ul. Dvorcowa, mlstrz kraweicki. Ci bracia, 
którzybr chcieli pnwstqpić do Tow. św. Jacka, 
mogn się u tycl1 pa11ów dać :zapisać. 

Zarz~d Tow. św. Jacka. 

Na zbliżzją,cc się święta 
jako odpowiednie 

Podarki gwiazdkowe f 
1 CYGARA, 

piękne opakowania g-wiazdko\\'e, po każdej ce
nie • 

PAPIEROSY 
rosyjskie - tureckie - egipskie, 

TABAl(A DO PALENIA. 
DUJGI.E I J(RÓTl(lE PA:Jl(I. 

Wszelkie 
MSTRUMENTA MUZYCZNE: 

skrzypce, trąby, cytry, mandoliny, gitary. klar-
11ctv harm-:mikl ustne i do rozckrnania, okaryny 

· ' i ka ta rynki. 
NAJLEPSZE TOWARY SK(>RZA_NE: , 

portmonetki, sakiewki do cy~ar 1 pap1eroso\I.', 
torb\' podróżne i ręczne. 
NOŻE KIESZONKOWE. 
La~f(j w t·ażdej cenie. 
CYGARNICZKI 

z piany morskiej i drzewa. 
Album~' do foto2rafii ; kart pocztowych de po~ 

sta\\'·icnia. 
Przedmiotv z rol[ll jelettic~o itd. 

FRITZ •OL TIRG w Herne, 
ró~ t.d'.c Bałmhofstr. l Heinrichstr. 

w Recklinghausen-Bru.eh, stara P.Oczt?- .1aprze
ciw ul. Ma rya11 kieJ. 

Naistarszy interes tego rodzaju 11 miejscu! 
Tai ·e ceny? Rzet-ełna usłu~!ł! • • ••• 

po b:ijecz„1ie 
r·br1u.ie rri;>"'"i • G.9u rnr., pnfototy IL~zk:e 
6,7:> rr.r., ż:.I,. i• ty zh11we 3.4.5 mr., po.!nie 
męikic l.' O m .. , ubiory dJn chłopców 1,75 
spodnie dla d1łopc/nv O 35 mr 1 męEkt but;v 
ft> s1.m11·0·1 ·n. la P,.50 mr., k 0111 ;-.o ~zJdo 
n.50 tnr., trzu\"l:ki mczkie clo e.znur nis 
3 .2:> m ., trzewiki dum 'ie do &.' j1iaani.i. 
2.:SO mr., h·1 ·Li damskie z guzik. mi 8. O rnr • 
pti.ntofle Ja ,s il~ z sltórunemi i1odoo&\Tami 
t;ieph; dt·d~z., to 1 :m nir. tuty dla ebł;ipców 
i dziewrz.qt hardzi) tetJi..i, Laty clo p.rih"'Y w 

ielkim w.vlwrze i nojlep•zem wyk<n niu. 
Kvpeluszc i czapki, tukic bldlzn~ p 1 t. -
,icc.:mie t'!nich cenae'h, ko inlc norma!.1 , 1!•' 
pr:tcy. Z11.kicty, prze1kkr11.dł po cenj\'.!h i'.:t
hryczn~·ch. J c.zkii potlnie i kami el!d od 
1.~ir> mr1 poczj\-...siy. 

Ko Emm br-->ń w .,."IJ · nne. 
PA WEL RO'l'H:,IANN. 

llahrihoi' tr. 'i 6. ' nr."' 'iii. Babnho 11tr.7G. 

Baczność! Baczność! 
Na 2wiazdkę! 

Donoszę szanownej publiczności, iż 
mam wielki wybór dobrego i taniego zi
mowe&o obuwia wszelkie.go rodzaju, ja
ko dfa dzieci już -0d 60 fe11. Dfogie. buty 
pałskiej wyprn\vy ju.i od 9,50 mr. Kropul
ki od 12 mr. Wielki wybór towar6w ga
Ianicryjnych jak fajki cdJ naókrótszej do 
najdłuższej. Cygary z polskim napisem 
g ~· iazd.lmwym. Pudełka po 100 i 50 sztuk 
Oprócz wymienionych dużo jeszc?e im1ych 
towarów mam na kładzie, stós<l\v.nych dla 
każdcei rndlziny na podarki gwiazdkowe. 

zmwwni Rodai:y, spa<lziewam się, że 
każdy będzie zad\>'\'\'Qlony. Jfaslem na
szem s\\-t,;; ~ swegó. 

Przy wickszem zakupnie <l-0damy 
piękny podarek darmo lub 15 prncent ta-
niej. Z wi~lkim szacunki·em 

S t. L a w i c k i, 
Hochłarmark, przy nowej k()lei. 

I! 
Towarzystwom polskim oraz zan. 

Rodakom polecam 11a gwiazdkę opfatk;. 
Opfatki te są mego wyrobu a nie fabrycz
ne ani lakierowane, jak to polccai~ różni 
agenci. Za 100 sztuk 3 marki. O liczne i 
rychłe zamówienia uprasza stary dosLawca 

Hipolit Sibilski 
w Bochum, Klosterstr. 2. przy przy.}tanku 

kolejki Kortlander. 

Dziękując sianownym Rodakom z Bottropu 
i oJco:icy za clotrchczasowe poparcie, ośmielam 
się i nadal polecić moje przedsiębiorstwo. 

Polecam książki do nabożeńr wa, od zv.::r
czajnych ~i do najpiękniejszych. l(siążki po
wieściowe i histo.ryczne, Zywoty śS. Pań, kich. 
krzyże, figury i obrazy, który oprawiam \' 
wlasnym warsztacie. przyjmuję także wszel/-ic 
prac~ w zakres ramo ;rnictwa \ chodzące, o 
wykonania. 

Dalej polecam na f!Wiazdkę pe>rtmonctki, 
cygarniczki i wicie innych towarów krótkicłl. 

Wyroby papicrnwe np. •iązarki pobkfo, 
bardzo tanio i kart r ~ ·szelkie~o rodzaju. -
Noworoczne karty przy zakupnie \Viększej ilo
ści :sprzedaję po cenie hurtownej. 

ud i Trzoska, 
polska B ttropie 

przy nowym kościele. 

liczący 25 lat, posiadający ,1000 ~ot. poszukuje 
pn.r111ę lub wdowę do 30 lat z majątkiem 2-3000 
marek w celu otenku. l..aska:i. e z~foszenia 
unrasza się nadesłać p. nr. ll l do eksped\'cyi 
.,W:arusa Połskie~o w Bochum. -

11 TERES GOLARSKI 
v.·. miej c?-..'ośc!. ~dzic okolo lO ty ięc.r PoJa
kow .7..am1e z ·u1e, z po 1odu po notu do Pol ki 
tanie ® sprzedania. Z~loszenia upras1.a si~ 
J)rzesyfać do eb11edyryi .,\ ';arusa Pol kie~Q'" 
..,. ~oclmm. riotl lti. I? -4 R. :'- S. · 
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Wszy§C/ 
nie mo"li 

którzy \.V oiediaie ę zpowodn wielkiego natłoku lV składzie moi1n 

----~-~mia 
obsłużeni, proszę, aby pr ~ y sposobności 1v tygodniu zostać 

prlybyli 
J akó b Rothschild, 

jedyny specyalny skład gotowej garderoby męzkiej, który wielką wagę kładzie na to, aby ubrania dobrze leżały. · 

Dom towarowy S. Hohenstein, Recklioghausen-Sfid (Broch.) 
Największy i najtaósży interes w miejscu. Największy wyb_ór w wszystkich oddziałach. 

Codzienny napływ nowości: 
Plusz i atłas na fartuchy. - Polskie chsuty w każdem wykonaniu. - Ma- vVszelką męzką garderobę podług miary. . 
terye na ~mknie w wielkim wyborze. · -- Flnnelle w. każdem kol?rze, - Ma- Za dobre leżenie gwarantuję. 
terye na fartuchy w każdej szcr?ko~ci. - Adamszk1 i:a powłoki .. - . Inlety Damską garderobę jak płaszcze, zanmtki, suknie bluski itd.-Garderobę dla 
chustki i powłoki na łóżka o wielkim 'vyborze. - PierzQ darte 1 meda.rte. dziewcząt w każdej wielkości. Czapki kapelusze dla chłopcó,\\. i wielkoś 
Specyalnść pforze gQsie. - Ubrania męzkie dobrze leążce. - Ubrnn~a dla Kapoty dla dziewcząt bardzo tanio. - Meble zwierciadłc, futra wielkimwy-
chłopa.k6w w każdej wielkości„ - Ubiania dla chłopców w najpiękn'eJszych borze. - Szafy juz od 25 mr. szafy ze s.r.kłem 25 mr. Stoły już od 2,25 

wykonanich. mr. krzesła. już od 1,65 mr - Lampy w każdym rodzaju. 
W moim intere3ie głównie po polsku siQ m6wL Po polsku mąwiąci kupująci specyalnie rzetelnie w moim interesie obsłużeni zostaną. 

Przez każde .zakupno umnie oszczędzacie pieniądze. 

, Do:m tow-arow-y 
S. Hohenstein. Recklin~ha.usen·Snd (Broch). 

Wykonanie 
podług miary 

pad gwarancyq 

za dobre leżenie 

Paletoty i ubrania 
dla. 

mężczyzn 
cbłopa~ów 

i 
chłopców. 

--··--·--. 
Największy 

Wj bór 

_ ~ iutejscu. -- J.Herrmaiins 
„ 
Sciśle 

. . -
'• · . 

stałe tanie 
ceny! 

Derne! 

ubari podług miary 
awaraah4t. 

Wilh. Gerbsch nast. 

Friedrich-Karlstr. 26, 

MASZYNA DO SZYCIA, 
utywana, ale Jeszcze bardzo dobra, jest tanio na 
SJ>tzedaż w Bochum, ul. Mauritiusstr. 4a. Il. 

Mollerw Br uchu 
ma Jeszcze ogrody do wydzierżawienia. BHż
szych szcz.ególów udzieli Stanislaw SmieJczak 
w Bruchu, ul. Porellstr. 15. l(ogethe!de. 

Przenłesłenle Interesu! 
~zan. Rodakom w Laar i okolicy -donoszę 

n1>rzeJmie, iż z dniem 1 grudnia przenióslem 
mól 

WARSZTAT I<RA WIECl(l 
z ut. Szkolnej do domu przy ul. Cesarskiej (Kai
serstr.) 117. Mieszkam u gościnnego Hausman
na_. Zarazem donoszę Szan. Rodakom, żę po
w1ekszyf em mój sklad sukna, kamgarnu oraz 
innnych materyj. Wszystkie zamówienia w 
iakres krawtectwa wcho<lzące wykony-wam 
szybk~, . tani~ i gustownie podlug najnowszych 
żurnali 1 daJe gwarancye za dobre leżenie. 

BACZNOSC! 
Rodacy z Gelsenkirchen, Ueckendorf I okoUcy_! 

Księgarnia polska 
I zakład oprawiania obraiów 

poleca wielki wybór książek do nabożeństwa i 
powieściowych i wszelkie materyaly piśmien
ne. Obrazy świętych Pańskich, Krzyże, figu
ry, różańce, wieńce żalobne i wi~zarki,. powin
szowania, zaproszenia weselne, karty z wido
kiem, karty na Swięta i Nowy Rok w wielkim 
wyborze. Wielki wybór cygar i papierosów, 
kalendarze Maryańskie i kartkowe. Oplatki 
wszelkie ozdoby na choinkę bardzo tanio. O
prawa obrazów, wiązarków i wianków ślubn. 
w piękne ramy, podlug wyboru zamawiającego, 
po cenach umiarkowanych. 

Proszę o poparcie mego przed~iębiorstwa. 
Z WYSokim szacu·nkiem 

W ojeieeb Kośeielny. 
Pr a n c Is zek Słom a. krawiec Oełsea.łdrchen·Ueckeadorf, przy ul. Nordstr. 35. 

w Laar przy ~uhrorl Swół do sw61(ot 

·=-• ··_Jl_ ____,,t 
IZYDOR KALOTA . 

w Bruchu, ul. Forellstr. 17. 
Poznańska piekarnia. I skład kolodialllf 

dooosi szaooWTiym R.odia:h""Qm, a z,wlas'ZCt1 

towarzystwQffi polsk[m, iż pierniki gwJ~· 
kowe wlasnego wy·robu już są. na skladtJ~ 
i kaiżdego cz.asu można: je zamawiać. 

Specyalność: Poznański wyrób cide' 
ba, bułek I placków. __. 

Baczność Rodacy w Bruchu i okolic~ 
Donoszę szain. Rodakom, i~ m(jj 

WARSZTAT KRA WIECKI 
znajduje się od I grudnia w nowym 
p. Kaloty, przy ul. PoreUstr. nr. 19. 

W nadziei, że Rodacy jak dotycll.CZ~ 
tak i nad!al mnie popierać będą, kreśłę s 
z sz.aicunkiem 

Jan Bartkowiak, 
ltrawiec polski. 



n nar uowy 

------------------------------------------------------------------------=====================::=:.;:.::..;..;. ______ .....; 
~yehodz! 1:1>i.lzltła:inla ?i Wfi<.tki11122 t1l D(}jwi~tec:rn. c· . 
\ .f• t1i1.;~ "!"w:ilrtitlr.a ne onczc1lł ! n H~towycb wyno„i 
~ m.r. 50 ien., • z odnoszeniem do t!om\i 1 mr. 92 fen. 

W!tJ.n41' Po!ski11 zapisany !est w cl'!ni.!iku nfłeztow;.·m 
n r.oo znakiem „t. polni!th" nr. 128. 

~ze z-
~-'-'--· Redakcya, Dmkarni:t 1 K sięg~4.rnia znajduje się w Bochum. przy ulicy M:aH:hcser.strasse nr. 17. - Atłr~s: "\Viarus PolskP, Bocnum. ~ 

=----
.Rodzice polscy? Uczcł~ dzieci 1w1 

nfwić, czytać I pisać pu polsku! Nfe je11ł 

folakłem, Ida potomstw11 swema zniemQ 
u1ć sfę pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Ruch konstytucyjny w Rosyi rośnie. 

Do „Maigd'. Ztg." piszą, że poł-0ienie 
-0gólne w Rosyi jest bardzo poważne. Dą
żenie do reform o,garnęlo jutż tak szemkie 
kola, że car, chociaż by chciał, nie mógłby 
~ strumić. 

z Petersburga d10nosząi dale~, ż.e IQd
bylio sio tu zebranie przeciwnikó\V reform, 
w którem brat także uiclziaf Pobiedonio
scew. Car jest chwiejny i doit.ychczas nie 
JJ<}W'Ziąi żadnego postanowienia. 

Obrazek z węgierskiego życia parlani~n
tarnego. 

Telegram.1 z Pesztu· donosi: Kwadrans 
przed rozpoczęciem wtorkOi\ve,go posiedze
oia zebrali się przecii\1y·nicy rządu w k()m.
plecie. Ze strnnnidwai rządowego nie by
to nikotgo· w sali. Straż parlamentarna ob
sad-ziła \.\ eiś·cie do miejsca prezydenta. Se
kretarz: Wikt.or Rakoni chciał się ud'.ać na 
cstra<l'ę prezydenta, lecz strai pa,rlamentar-
1ia nie pozwolita mu na to. Kilku postów 
przyŁo w pomoc Rakoziemu. Estradę 
i.burzono d,oszczętnie. Stół wyrzucono, 
księgi rząd•owe podarto, straż wypędzvno 
z sali. Następnie potrzaskano krz.esta rni
nisteryalnc. Posied·zeniai nie bylo. Str-0n-
nictwo liberalne zebrnto się na ko·nferen
cye, by powziąć uchwalę co do dalszych 
kroków. 

i Rozruchy studentów i robotników w Pe-
~ tersburgu powtórzyły się. .• 
s 
o „ W niedzielę o ,godz. 1 z, polud:nia ze

brat się na, wy1'ocie u-lic Newski.ego i Mi
i· chala Uum l'udu, który ro.zwinąwszyi 2 1 wielkie ,czerwone chorągwie roz.począr po
K chód śpiewając pie.śni rew10lucyjne: i w~10-

sząc okrzyki na cz.eść wolnościi. Zarek~i
~ rowana pclkya konna i piesza r·(}Zpędz1ta 
f. zebranych. przyczem przyszlo do p:owa;ż
~ ne-go starcia. Aresztowano 180 osóbi któ-
1 re p0 spisaniu protokolu z wyjątkiem 9 
~ wypuszczono na \V'Olność. Aresztowani to 
~ -przeważnie studenci i studentki. Wed.ług 

urz.ędowegio sprawozd:ł!nia zraniono pod
czas starcia 42 1()5-0by, prywatnie diQnoszą 
fodn.akowl()ż, że rannych jest przeszlo 300. 

U chylone1 niebezpieczeństwo! 

Bochumska izbai karna postanowila 
konfiskatę ,,Śpiewnika Sokooleigo", ponie
Watż dopatrzyła się w nim pieśni na1w10Ju
iącychi do oderwania dzielnic polski·ch oct 
Prus. 

Jeszcze wizyta księcia Abrechta pruskiego 
u Piusa X. 

Z kół watykal1skich di011oszą do 
,.Temps", że papież: Pius X, na poslwchaniu 
udzielo·nem ks. Albertowi pruskiemu '"yra
zir życzenie, aby żądaniai polaków w P:u.~ 
sach podl względem wyldadu nauki rehg11 
W ięzyku p10lskim uwzględnione wst~ly. 
~edle zaręczenia osób z otoczenia pap1ez
kte;go, mia.ł książę Ałbert dać f.orma1ne 
Przyrzeczenie w imieniu cesarza, że rozp·O
rządzenia diotycwce zakazu nauki religii 
w ięzyku polskim ~~nies'.onc zostaną. 

,.Dz. Po zn." 

Telegramy. 
P 1e t e r s b u r g. W wyższej admini· 

stracyi mają zajść ważne ·zmiany. Wielki 
książę Aleksy zamierza podać się do dy
·ndsyi jako wielki admirał. 

B erl i n. Parlament obradował o u
bezpieczeniu rzemieślników. 

N o wy i o r k. Ze stanu Newada do
noszą, że indyanie zaczęH wypędzać bia
łych. 

S y d' n e y. Australsłd parlam(111t uM 
chwalił, aby nie sprzedawano napojów al
koholicznych papuańczykom na Nowej 
Gwinei. 

Zm1. na :reku 
czeka nia·s niebawem, '\\ięc stary:m zwyc2a
jem odz"Y\\'-amy się do naszych. Czytelni
cZ'eik i Czytelników z: prośbą 01 od1nowienie 
przedplatyi na I. kwartał 1905 r. NaHcpiei 
dać pieniądze listowemu. skoro przedi-oż.Y 
kwit, a gd'yby te:go nie u1czynit, niech każ
dy na: poczcie wcz.eśnie gazetę 'Zapisze. 

Z niemniej g-0rącą prnśbą zwracamy 
się w spra\vie jednania nam imwych abo
nentów. Zważmy, ile zyskałaby spra
wa na!w<lo\\ a·, gdyby każdy dotychczaso
wy czytelnik „Wiarnsa Polskie.go" namó'
wit db zapisania tego pisma. choćby kcfne
go tylim Rodaka? Zapewne, że byłby to 
czyn godny P'Ochwa?y, bo chcąc się na ob
-czyźnie oprzeć germanizacyi1, konie·cznie 
dążyić winniśmy do tego, by w każdym 
do1mu polskim na obczyźnie „ \Yiarns Pol
ski się znajdował. 

Rodacy! Ro diaczki ! W W aiszem to 
leży ręku'! Zatem jeszcze raz. p.onawiamy 
naszą pro'Śbę: 

Rozszerzajcie „Wiarusa·· Polskiego". 

BudZa\ się obawy. 
Wobec niesłychanego teroryzmu ha

ka.tystów i ich prasy wywieranego na 
v:sz.ystkie ma!iące styiczl1'01ść z rządem oso
by w stósunku do polsk-0ści, zaczynają sic 
pol\rnli budzić glosy rn~.sądnieoisze, które 
s:iuszn.ie v..idzą w wiZ'm10cnieniu1 wp,ty_w'6w 
rządu (]krojenie wolności obywatel'i i nie
bezpieczeństwo na przys.zllQ-ŚĆ. 

„Pos. Naiueste Nach." wYStępuńą v.11 nr. 
·1676 na<ller -0stro przeciw- rozporzą,d;zeniu 
w sprawie zakazu, użyiwania języka pol
skiego w rodzinach nauczycielskich i żąda
'ią stano'\\:Czego oświadczenia ze strony 
rt,ądu, czy rnzporząd'Zenie to wydal lub 
czy wiedziat o niem. „Czy p. Bosse, p. 
Stu<lt, albo regencye P<Jzwolily sobie na 
.podobne wdzieranie się w życie rndzinl)c 
- pisz,ą „Pos. Ne1uste Nachrichten" - zu
pelnie jest oho•iętnem, dla spraiwy sarniej, 
jak ró\vniez oboiętnem owe niejasne sub
telności. które podnosi „Nordd. AlLg. Ztg." 
pisząc, że: nie wszystkie wyrazy iwyraiże
nia ,,..1 pomieni<rnym ukazie rz.ąd p-0chwala. 
R.ozporząd'Zenic. gdańskie mai dotychczas 
pdną moc ohowięzującą. Poznar'lskie zaś 
z „dyrektY\vami oo dim u.żywania ję.zyka 
polskie.go", którego wstydzą się 'vfadze 
(),gfnsić, w najważniejszych punktach jest z 
gda(1skiem zupelnie równ()brzmiącem. Ży
czymy s-0bie tedy gorąco, aby gazety nie
mieckie wszystkich odcieni jasno i wyraź
nie. oświadczyły się, czy rnzPorządzenia 
rządowego, dotyczące uży\va11ia pe\vnego 
języka pomiędzy czlonkami rcdziny pcd 
gmzą kary. p.ra\vnie s~ GOZ'\\'oJ.onc, czyli 
też \V niemieckicm p-0czuci11 p1a\\ a i przy
Z\\'IQitcści są bkie r•(l'zn.o-rządzcnia li tylko 
samcrn.ladnem bezprawiem. Co znaczą w 
życiu urzędników „dyrckty,,iy", \\ie w 
Prnsach Jca~~dy. 

Zr1J.mY \\ yrok1 dys(:yplinarnc, \\ któ~ 
rych j.tko rrbciążaiąi::y moment wobec na.u-

czycicla p.odnicsiono, że\', domu rozma·wia 
po pnlsku. Znamy przypadki, w1 kt6ryd1 
inspckrorowie po,wiatowi przcstrzc1gali 
trnuczycicli, aby w domu po polsku nic roz
mawiali i strzegli siQ przed szpiegami, któ
rzy wszystko donoszą. Takie niemożliwe 
stosunki \\'YW()luią po<lobne rozporządze
nia, szpieg-.ostwłQ \\ dziera się prze.z. nie do 
życiaJ rodzinnego, pomijając to nawet, że 
pod1obna kontrola i ()bowlązkowa dcnun
cyacya ,,c: inspekt1orach szkolnych wstręt 
wzbudza. 

Pomyślmy tylko,co to znaczy dla żony 
nauczyciela, która przez cale życic z mę
żem: swym w rodzhmem rozmawiala: ję
zyku. przymus używania obcego, podl gro
zą utraty urzędu i chleba. Jest to ta:k nie
słychane żądanie, że poczucie. prai.;"ne każ
dclg-o niemca \VZdrygać siQ na to musi. Ale 
dzisiaj - ,.konieczność polityki paJ1st\VO
'\ve.j'' usprawiedliwia wszelkie najdziwacz
niejsze wybryki mądrości rząd:owei, a naj
lepszym te.go dowodom jest ,,obojętność" 
(Wursttigkeit), z jaką organ rządowy spra
wę tę tralduje. Używamy za honorowy 
obowiązek cateu 11icmieckicU1 prasy zajęcie 
\v1obec tej spra\vy jasnego, niedwuz:naczn~
go stanowiska. bez zwyklyd1 rezerw i bez. 
'kunsz.t-ownych kozłów akrobatycznych." 

Pow·tarzając zakaz uż}'i\Vaniai iG-zyka 
polskie1go: w domowem pożyciu roozin nau
czycielskich ,.I(Olnische Voksztg." dodaje 
następujące uwa·gi: 

„Nie tylko pa:set ·d'r. lrm~r i parrya 
Imnscrwart:ywna, ale sejm cały publikacyą 
t~ zaii:1ć się bc;dzie mnsial. Stoimy bo\\'iem 
\vobec systemu, który jest wprnst nie do 
zniesienia i który okazUtie s.w<i slabość 
·\Vlaśnie przez taką, przesadę. Kto tylko 
ptQiśród reprezentacyi· narodu lXlsiada po
czncie os.obistej wolności i p.oczucie obo
·w.iązku obrony życia d1amowego przeci\V 
oburz:ającemu gwattowi, ten głos podnieść 
będlzie musiał przeciw takiemu potw1orowi 
splodzonemu przez, przesadzone narod()we 
Poczucie. Wszelkie pairtyjne róż.nice mu
szą w10bec tego zamilknąć, a 1edynie po
czucie wolności obyv.-atelskiej. powinno 
wystąpić przeciw t~kiej tyrańskiej b-iuro
kracyi. 

I(iedy przed kilku miesiącami rozeszła 
się wieść Ol ukazie, który dz.isian leży przed 
narrj, pisaliśmy na tern miejscu: Pomimo, 
że na kresach wschodnich jest wszystko 
mażlliwe.m, nale~y jednak ()-<!czekać u1rzę
dloiwego piotwierdzenia tej w'iadomo5ci. W 
tYt111 przypadku ch()dzil·oby o zamach rzą
du na sferę interesów prywatnych i na ty
cie domowe nauczycieli poilaków, a to by-
110'.by wprost nie dlO zniesienia:. W jakim 
języku mzmawiam w moim d:Omu 1 \\„ kole 
mej rodziny i w prywatnem mem: otocze
niu, to-nikogo, podhosimy wyraźnie niko
go obchodzić nie może.; mogę mówić Po 
franwsku, albo po rosyjsku, ~eżeli mi się 
p.odioba: i jeżeli umiem. Tegoby jesz.cze 
rzeczywiście braklo, aby miał się tern zaj
mO"\\"aĆ powiatowy inspektor szkolny, al
bo ktokolwiek bądź inny! A że G nauczy
cieli chodzi, rzeczy to nie zmienia. I nauczy 
cielo\vi przystuguje prawo bronić swych 
interesów pryv,.'atnych, które kaidy usza
nować musi, a żadnej nie mo·żc pQ<lJegać 
k()11troli

1 
Jakim językiem \V' rodzinie i. w 

swem otoczeniu rnzmawia. PocieszajQccm 
jest, że gazeta, wychodząca pośród wyzie
wów hakatyzmu, p1od11i.asla z energią pro
kst przeciw takiemu nadużyciu i.: tadzy. 
Co prawda, tak być powinno. Każdy, kto
h·0\\1ick posiada chociaż <ldrobiny poczucia 
\\ 0ln>0ści osobistej, powinien zaprotestrować 
przeciw· ukazowi temu a miano,wicie po
\\ inna to zrnbić libcra!na prasa. Energia, 
z j~ką przyłączy ię ona ct.o protestu . P-0s. 
1fouc, te Nach." będzie miarą pmvdziwie 
ib:::ra1ncgc jej u, posobienia". 

Pomyliła się ,.1\oln. Volk ztg." oo do 
prasy liberalnej. 'la OO\\ iem znpelnic stoi 
na us/u.gach rządu w tej k\\"C tyi a łączy 
jq z nim interes. 

Bą·dź co bądź wynib z P-0\\'y•i..szwo, 
że hakata nic zagraża tylko Polakom sa~ 
mym i że rozumicią to jni d()brzc pewne 
kola· niemieckiego. 
a _ ss ___ _ 

Swój do swego! 
Takie hasl·o s.lyszymy często, lecz: nie 

wielu tylko według niego postęputic. Tu 
na obczyźnie mamy \\1 niektóry.eh galę„ 
ziach handlw i przemyslu 1 polskie prze<l
siGbiorsl wa~. to też naszymi świętym obo·
wiązkiem popierać ie. Choćby jednak 
wszyscy Polacy wszystko kupowali u 
swokh, co tylko u nich nabyć mogą, tobyi 
ledwie setną część swych wtrzcb mogli 
zaspokoi1ć u Rodaków, z1 tc\i, prostej przy 
czyny, ie nie ma pol'skich składów każdej 
branży. Z togo jednak właśnie powodu 
tern większy ciąż.y na Rodakach na obczy. 
źnie cbowiązek, aby popicrnli tych Roda
ków, którzy \\.·Jasne sklady i warsztaty po
sia:daj<i1. Zlcby to świadczyto, gdyby ta 
garstka1 naszych kupców i prz:cmys?owców 
mieszkając \\~śród tak licznych tysiccy 
s.wych R.odaków nie ·Znalazła poparcia. 

Pamiętajmy o J)()lskich skfac1ach szcze
gólnie też teraz przed gwiazdką, gdzie każ
dy wi~ce) zwykl kupować, niż w innym 
czasie. Niechże lwslo: „Swój do swego" 
- nic bc;dzie czczem brzmieniem, lecz za
mieńmy je wszyscy w czyn. W tym 
względzie zwrncamy się z. gorącą prośbą 
szczególnie też. do naszych zacnych Roda
cz.ek, ufni, że: one także 11ójdą za gtosem 
„Wiarusa Polskiego", który wielce by się 
ucieszyl, gdyby co rychlej mógl napisać. 
że i,.vszystkie Rodaczki i wszyscy Rodacy 
tna obczyźnie nie tylko znaią, ale też. postQ
p\llią podług hasłai: 

„Swój do swego t" 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Nad rzeką Sza grają raz po raz. armaty 

zwlaszcza po stronie rosy\jskiej. Drobne 
potyczki wypadają na korzyść to jednej to 
d'rugiea strony, jednakowoż. zupelnie bez 
znaczenia. 

Biuro Reutera donosi z gtównCJ.i kwa~ 
tery armii obl~żniczej kolo Portu Artura: 
Rosyjscy jeńcy opowiadają, że zapasy żY
\\1.ności Portu Artura są niedostateczne. 

Garnizon otrzymuje znacznie zmnicj
swne r.acye, złożone jedy: ie 21 chleba i 
mą.ki, zmięszanej z grubszymi gatunkami 
żyta. - Oficerowie otrzymują dwa razy 
tygodniowo mięso końskie. 

Z IJQwodu zlej wody do picia, panuje 
tyfus i dyscnteryai. Świeżych jarzyn nie„ 
ma, konserwy wyczerpane. - Zapasy 
prawtlopodlobnie skof1czą się za miesiąc. 

W petersburskim ministerstwie wojny 
otrzymano wiadomość, że statki wojenne 
ostrzeliwane przez Japo1iczyków w Porcie 
Artura były rozbrojone, a cala ich zaloga, 
która pierw()tnie wynlQsilai -,ooo maryna- · 
rzy, stoi teraz \'" szańcach i okopach for -
tecznych. Wielkie działa morskie umic
sz.czono v fortach. Cała zaloga t\ ie.rdzy 
\\~J n-osi teraz około 10,000. 

że Japonia czyni obszerne przygQto„ 
waHie na ()bronę. S\ yd1 \\ ybrzeży i prz:y
jęcic rosydskiC\i floty bałtyckie~ , wynika z 
wiadomQści. którą amerykaflski peset w 
Tokio- otrzymał od wicek"on ula w Naga
saki, że ze strony Japonii" \ ydanio ostrze
żenie dla ()kretów, aby przeje'ldżając kolo 
Font.OZY. trzymaly . · ę \: t0ddaleniu 20 mil 
od j„j wybrzeży zat:~ n:-h. 



Ś ""-"~ę~~ OŚQ. ;ta 
w \.l J!.ehif' ~ f~tr1.ełtm. 

Piszą nam: W polowie listopada u
czestniczy la parafia wielko-strzclccka \V 

catym szerega doni·oslych dla siebie i wspa 
nialych ur-0czystQści. Dokończono bo
·wiem dzida rczbu<loVI ani a· kQśdoła para
fialnegD, a w związku z tern odbyta się 
n nas misya św. i solenna konsckracya P·O 
wieksz.onc·go donm Bożego przez. najprze
'\vielebnie·isze:go księdza Biskupa Lilmv,· -
skiego. 

Kościół \V Wielkim Strzelczu wys a·
'' iony \V roku 1487, odnmviony roku 1685 
prL'.cz Piotra l(oszutskieg-0, ów·czes1.1e:go 
dziedzica Strzelcza, więceii przyozdobwny 
roku 1862 przez hrabiego I"ranciszka Z~ł
tD\VSkiegio, riQzmiarami swymi już od k1~
l·mdzicsięciu lat nic oc.lpowia<lał rzeczywi
stym potrzeb-om parafii. Liczy ona 7000 
<lusz miej~c zaś w k-0ścielc wc:dtwg urzędo
wycl~ p·omiiarÓ\'v'' byfo 800. Dawniej, gdy 
wsp...1riiala świątynia sąsicdnicg-0 ldasztoru 
OO. fllipinów pod Gostyniem ~Yla. ccn
"łrem życia religijnego całej okolicy i gidy 
w· niej znaczna część parafii potrzeby sw-0-
jc duchowe zaspokaiala, kościół nasz po
mimo powyższego anormailneigo st·osunku 
liczby parafian Lfo liczby miejsc wystarcz~! 
zupe.łnie. Parafianie ~viclk_o-strzrl~~c'-~ P1 ~ 
vAe wyłącznic skaza.im byli na swo1 sziozn 
ply koiściólek parafialny i odtąd- z roku. u~ 
na rok cornz wyraźniej sta,v·ala prze~ :1~?11 
lnvestya pohu.d:o\.\"ania nowegca k~1soo1a~ 
a:JbO' rQzbudowania stareg?·· S.()SUIUki 

wskutek wzrn·stn licziby parafian p01gorszy
ty się tak dalece, że na.wet .·w ~'\V"Ykle mc
d:zicle, nie mówiąc j-uż o w1.eLktch. uro-c~Y
stościa:ch, painowat w kośc1el~ meS1ly~h~-
11y Uok, .a wielu ~iernJ'.'ch, meraz wsro~ 
s-kity i zimna, stac nn1isia!'? pod~z~s Na1 
świętszei.i .Ofiary na dzi-edzmcu lmsciellnyrn. 

To te!Ż skioro w roku 1899 objąl ~·z.ądy 
paraiii ks. proboszcz Wlaz.lo, daw1:11c1Jszy 
p-'l'Ofesor gimnazyalny, 'U'~'aiżaf ~·ob\e ~~ 
t.rłfov1ny1 ohowiązek jak nia·1ry·chleg za~atw.1c 
tę tru<lną sprawę. Dzi.ę~i je.g•o rzab1e1go~ 
r::ai zgodą kolatora dzis1e3sze.go, pana h1. 
Marcelego ZóltCl!WSkiego z O?dU.r·oWa, 
~rzyj~ly ostatecznie roku 1902 obie ~or~o
r.acye parafialne pro1'ekt r-0zs~erzen:1a ~o
ścio·Ta węcUug wskazówek, d'ianych me
~dyś przezi Najprzew. księdza Arcypaste
rz.a Staiblewskiego. Projekt te~ ~tresz~c~~1 
-się w tern, że miano prze~~uzyc ~oścwl 
0 rnlą jego pierwotną dtu,g-0isc, a ~adto do
dać dwa.. ramiona, ii;by kształt ogolny :vy-
raQ;al formę krzyż.a. Cala bu~1~~a mR~a 
być wykonana: w stylu r001.ans om. . -
.sunki wypraoowal wedle o~rzyrn~ego 
szkicu: p. Choraśkiewicz z P.onieca, ~1er~
w1n~ctwo artys.tycz.ne i nadzór główny <:a.
dano p. radizcy Lukomskiemu z Czerlem
ka, budlorwę samą zaś podia.J. p. ~olas~ek .z 
Gostynia. który tei w .cza~ie od kwiet:irn 
1903 az dio listopada br. diz1~ai i:ego dtJ,k·O-
ll.\af ku Qgól'nemu zad1owtolenm. 

Przez ogień próby przeszedł kości?t 
wieFlro1-str.zelecki, w sweli: nowej formie 
pod-czas misyi, która się -o·dlbyta. zar~~ po 
wylrończ.eni'u prac budowl'ariyc~ w dmach 
cd 5-goi ·do 11..igo Hstopa:da. N1~t~lko pa-
. f ale cała okofrca bralai W' me~ ud~iał, 
i a i.a.' ro wszyscy w obręb~e kośc1JOta 
pomn1110 . . 00 R 
-wyigodlne zn.aileźli pomieszczenie.. „ . ~ 
R prowadzący nusyę z prnw:dzrn ie .a.po. 
•t~lskim zaipałem głosili \V1śród naitęwneJ 
uwaO'i s.tucha·czy, Balcżc\CYch'. ~'o wszyst
kicl/"stanów, nauki o najważnle\!S~yc.h .pra
wdach wiary naszej św„ a \>.rspierarn _la
ską Ducha Ś\V• . kruszyli. serca lu~. kto.ry 
w niezwykle pokutniczym n~strnJu ka·.Ja~ 
się przed Boigiem Miłosierdzia ... !o tez 
szlachetnym wysiUmm kazn.o<l;z1e~o'\v ·od
powie<l1ział z-upetnie wynik m1sy1: clk?!o 
10000 ludu przystąpiło do Sakramento;~ 
ś.ś. Szczególnie rze\Ą.'ną była uraczys.tos_c 
pÓświęcenia IQ~brzymie~o ~rzyża m1SYJ~ 
neg.0 . Ni~si-0110 g~, ;ia;1pirzo~ ; pr~~cs~~ 
przy dzwiękaoh p1esm ,.K1zyzu Ś\\ 1ęty 
naokolo kościoła, a potem wk-0pal1'o w o<l
pawiednie.m miej.scu. 

Koroną zaś wszystkich ur-0czystości 
byfa lmnsekracya kośdoła. W tym celu 
przybył w S()'botę dnia 12 listopada o„god~. 
JO przed' putudiniem ct.o naszej pa.r~hl Na1.
przewielebnieiszy ksiądz Biskup Llkowskl. 
Na stacyi koleimve1 przy~mowala go depu
tącya ducho:\.v-ief1st·Na i obywatelstwa <>
kolfcy z księ,~em dziekanem dr. Szulcem 
i p. hr. Żółtowskim na czele. Następnie 
p_oprzcdz.ony banideryą konną wfościan z 
parafii. pojechał ks. Bis,mp przez miastD 
Piaski, przyozl()Qbi-one w bramy tryumfal
ne i bogatą zielei1, sz-osą V."iclkl(}-strzelec
ką d() naszego kośóoła. Tnta1j ocze>kiwaly 
go tfumy Iud:u. Po przcprow)adzenitt· w 
ptocesyi księcia kościoła do świątyni, za. 

brat '{{il.o. l's. rrob0.s,~cz WIJ.zło. \\ itaJą: 
serdeczni~ Dostc,jncgo gJścia w imieniu 
calei parafii. W odpowiedzi S\V·OJe.· i. od
niósl następnie Naiprzcw. ks. Biskup zaslu
gi księdza pmboszcza, oraz cffarność pana 
kolatora i parafii, tudzież zachęcar \Vier
nyd1 do gorliwego korzystania z tych Łask, 
które splynęly na nich w czasie misyi Ś\\'.; 
i spływać będą nadal w now:s'm przybytku 
Bożyun. 

Po krótkim odpo-czynkn na probosh\ ie 
przybył ks. Biskup jeszcze raz do kcścio
la i wybierzmował przeszlo 1500 lu<lii, do 
1\tórej t-o liczby przytączylo siG \\ dniu 11ia

stGpnym jeszcze około 500. 
Nazajutrz '"" niedzielę oiJbyl się s'Olen

ny chrząd poświęcenfa kości-oi::i· i wielkie
g-o -0H::irza. 

UkończyV1~szy go p-0 plis(~o L_rzygodzin 
. nym zu-oju wytlornaczyl ks. Biskup licznie 
zebranym tlumom ludu ceremonie poświę
cenia i odprawił potem pontyfikalną mszę 
święt<1. Po nici wstąpi! na kazalnicę ks. 
prnb. J ezicrski z Knn·J\va, aby wygłosić 
naukę -o znaczeniu kościo{a db \viernycb 
i oc:tczyta! następnie pismo Nairzew. księ:
idza Arcypasterza Sta.blcwskiego, przesb
ne na r~ice ks. proib. Wlazfo. W liście tym 
ks. Arcypasterz, u!J.olcwarląc, że ,.z d'otpu
szczenia Bo;~ego z tego mieJsca Ś\V., z któ
rego przed1 laty czterdziestu przeszto po
raz: pierwszy .gtosil st-0\YO Boże", ·sam nie 
mo:że się odez.w.ać, \Vyraża swoją rndoś-6, 
że dzieio pnwiQkszenia lmśdola doszJ-o do 
skutku, dziękuje ks. proboszcz1owi za1 pod
jęte trudy i starania, szlachetnemu- p. ko-
1at-0rowi zai ofiary poniesione i wszystkim 
pa:rafianom za chętną i holiną. pom(}c udzie
loną kn przemienieniu· dawnej szczuplej 
świątyni na dom Boży w•spaniały i peten 
godności, i udziela całej parafii Arcypa
sterskieg·o S·\v1ojegiQ bitog-0sławicł1stwa. 

Zakoi1czył:o ten szereg uroczystości. 
wilecziarem przyjęcie u Paflstwa Kolator
stwa w Oodt111·>0wie. Od1b.ylo się ooo tam
że dla te.ig·o, p.onieważ jed!nocześnie -z, po
święceniem naszej świątyni pmypa<l'l ju
bileusz srelbrne'go wesela PP. hr. Żórtio.w
skich. Wnosz.ą;c toast' na1 ·cześć Naijprz.ew. 
ks. Biskupa, wyrazil gospo1dlarz dbmu 
swodą radość, że srebrne jego i jego mal
żion!ki .gvdy uświetni.one zostały dbc}c1110:ś
dą talk dost0iinego gościa i z·wróci~ urwagę 
ta:k'ź.e na fakt, że poświęcenie koŚ!ciota 
wieikto-strneieckiego stanowi IJ'.esz·cz.e jtf
den· 1ubi1eusz. a miano•wicie jest to1 pięćd'zie
siąty kościól', który ks. Bis!kup Likmvski 
konsekrował. l:(s. Blskurp następnie. w 
d!luiż:szen' prz,emlO'\vie podnió:st zasfugi nie 

tylko państwa kolatorst'\v:a, ale wagóle 
·ca:M ·r10Jdzjny Żólt-0lWISkkh. \'\'10bec ilmścio
la i społeczeństwa. 

Miłe. wraJżenie. ogółni1e uczynił 
t1caist, który wniósł wlasnym wierszem 
sołtys Roszak z Zalesia., ·członek repre
zan.tacyi parafia'1nej nai cześć 'ks. Arcypa
sterza. Przytaiczam go do:stowinie: 
Mówić wśród panów chłopu: bardzo trudno 
Lecz siedzieć cicho 1est 1ni także nudno. 
S1ysz;ąc tUi dzisiaj przeróżn:e toa:sta 
Bo prawie każdy toaścikiem szasta. 
Ot wam przypomnę, moi pa•ństwio mili, 
Bardlz·Oi warżnego żeśmy zapomnieli. 
Gdy I() Nim wspomnę, zalewam się łzami, 
Że 001 nie \vidz.ę dziś pomię<lzyi nami. 
Więc wznoszę toast, a życzeI1 w nim ·wiele 
Z któremi teraz. wszem wobec się dzielę. 
Niech kaidy tn zdrowie aż oo dna wypije, 
Nasz. ks. Arcypasterz niech nam długo żyje! 

~·„-~-'~ 

.Ziemie polskie. · 
Z Prus Zachodnfoh W~n·mii i Mazur% 

Toruń. Niemi1ecka. pie·śń kościelna w 
k-0.śdele polsko-katolid:im. Pis-z:ą do „G. 
Tor.", że w czwartek. dnia 8 grudnia, od
był się w Tornni·u w koiściel.e Panny Ma
ryi odpust. .l\1szę Ś\V. celebmwal ks. Dem
biński, kazanie wygłosił ks. Spitter. K-0-
śiciól był przepełni()ny wiernymi, po<llczas 
mszy św. lud polski śpiewal pieśń „O Ma
rya mO'ja rad·ość". Po skoikzr0uej mszy 
świ. z.aiśpiewano pieśi1 niemiecką„ Orosser 
Gott wir l-0hen· dich". Ustyszawszy to lud 
polski, -0puścil k·ości6L nie czekając na 
,.Tantum' er-go". 

Grudziądz~ Japołl-<:zycy w T<Humiu i 
Gmdzią<lzu. Grndzic1dzki "Gesełlige" do
·nosi. ·że 15 bm. w teatrze miejskim w To
nmiu a na-stępnie '1-Y Grudziądzu <la·wać bG
dzie przedstawienie m1ginatna trupa japof1-
ska„ Malo nas to obcho<lzi., -czy w rzeczo
nydt tea·trach występują iap.-of1czycy, he
reriosi czy chunchuzi. Zaznaczyć nam tu 
tiednak \V'ypada, że na P'Qbud:owanie teatru 
1ń:iejskieg->0 w Toruniu rząd1 dal zapomogę 
wielką, po<li tym ty!lko- warnnkt~m, ż-e~ ze 
si:-eny jeJg-.o nie pad~1ie nigdy sknrn polskie. 

Obernie wbrzmi y: fo:-n·d~;F;, pr:ybytku 
.lV1clpome·n_y mo\. :i Jap.oi'1s~rn, a ,,ucywilizo
wa;ni" oby\vatele niemieccy z Torunia z 
,Jubością, i zaciekawieniem" przysluchi
wać się będą jej dźwiękom, niernzumiejąc 
id1 wcale. -r >0sooki i żólty naród• więcej 
zatem ma u nas prawa, aniżeli my p-olacy 

„równ·oupra\vnieni" wspókiby\'rntelc 
paflstwa pruskie.go. 

Z Wie!. Ks. Poi.n~ńskiego. 

Irmwrodaw. W piąt~k te-czyt się przed 
sc:<lem lai\Yniczym w Iuowrncławiu proces, 
któryi ,v c.lr·odze skai~i prywatnej \Vdr-0-
żyl był nauczyciel szlrnly clcrncntarn~i, 
teraźniejszy agent Tc,odor Na,gcl (polak) z 
IrnO\V rocb'.v ia, przeciwko odpo:\vi~d-zia.ł
nernn red:-~ktorowi ,,Dzien. Kuj." pmm dr. 
Ulat-o\vskicnm. 

Chodziło o notatkc 11astQpująq: „A
genci kiol•o-nizacyjni. Donosz::i Earn z oko
licy, iż do usług komisyi kol·oniz~cyjnei 
zgtO!sil się niejak;ś p. Na·gcl, byi3~ nauczy
ciel szkoły elementarnej". .Ifa ży.czanie 
p. Nagla nastąpifo; p.otcm sprastowanic tej 
treści: „Dziś przyibyl d() nasze.i Tedakcyi 
p. Nagcl i oświadczył, iż nie jest agcnteiltt 
komisyi JwI:o.aiza1cyjneJ". Sprawę tę sąd 
ławniczy już w ubic1głym miesiącu r-0z:pa
try\val; 1odrnczyJ ią atoli celem ŻapoZ\Ya
nia na nD\vy termin Ś\viadków. 

Obro1'ica oskarżonego p. mecenas Pc
pta;v, ski z Inowrodaiwiai stawit wnio1sek, 
ażeby sprawę tę też jeszcze vdro
cz.yć i zapoz.\v-ać na nmvy termin dal'szych 
Ś\\1bdków. Swiadkm,:ie ci mieli zeznać, 
iż się p. Nagcl ct:o. ushlg komisyi koloniza
cyjnej zgl.osLt i dla takowej byi ·czynnym. 
Sąd jedna...1<-0woż w11·i10sek p. mecenasa Po
pfa ws!'k:ie1go oddaliJ, uwcużając, iż sprawa 
·zostata w:v.iaśni·ona dl()statecznie. · 

P·omimo dzielnej obrony mecenasa1 p. 
Pop.ławskiie:g-o, który Z\V rócil uwaigę, iż no
tatka ta zamieszcz.ona: w , Dz. I(uj." nie za
wiera nic ub!i1żaliąceg"O i obelżywego, a. co 
dio1 str.at rzekomych p. Nagel żadmych po
zytyw!fly.ch nic przcdlorż.yl rachunków, ska 
·z:amo p. dr. Ulatowskiego irn 100 marek 
kary, e\v1. 10 dni więzienia, na za.placenie 
500 marek \Vyina;grodze1nia skarżącemu i 
poniesienie wszelkich kosztó\V1 procesu. 

Mo2iloo. W tyieh dnia.eh otrzymat pe
wien kdner wi Mogilnie wiadomolść, że 
.\vy.graf w loteryę lOOrOOO m~rek. Ladina 
-fwiazdka. 

Poznait •. . Giów1ny. zarząd T·oi\\ra,rzJY;
stw~ hakatystów wy<l'.ał odeiiwę, wzywa
jącą dloi dat:kó.w nw utworzenie anty))l(}lskie
go sk~bµ d.ta kresów wschodnich (Ost
mairkens-cijatz·). Odezwa roizpoozyna sice 
sforw;am+: Niemcy! kresy wschodnie paf1-
stwa są zaigmżo:ne. Bezsumienni zwo<l:z.i
tciele ·rozbudzili \\1śródl polskiej ludności 
tyich dzielnic fanatyczne namiętnoiści. Dal
szym celem antyipańst\\.~Oiwej agifa!cyi ~est 
nowe. wietkie królestw.(} polskie od morza 
do nmrza. Bliższym celem agitacyi .p{)l!
skie.i jest uciskanie, rn~owan.ie, tępienie 
wszyistkie~o ·co- niemie:olde, na naszycli kre 
sach wschodnich niemieckiego prnemyslu, 
niemieckiej kultury, niemieckiego języka 
i niemie.ckich obycz.aiów. Ku osięgnieniu 
teigo celu pra<cnje roz:gatęziio~rn, bąskrnpu
latna i wybujała, prasa - W! Rz.eszy nie
mieckiej 70 gazet. Pracują dla.lej' polskie 
banki ludowe, których sieć usfawicmie 
slę ro-z.szerza. K.u temu cel0twi siwży bni
kotowanie niemiockich lekarzy, adwoka
tów, kupców, fabrykantów, rzemieślników 
si1~ż.q mu dobrze się rnzwijające i mąidirze 
ikier.owaine Towarzystwa: gimnastyczne, 
ś.piewackie, mężów, mJ.odzie\Ży, knpcó;w i 
inne, na ich czele znane Tmvarzystwo i
mienia Karola Marcinkowskieg·o. W SZYr 
stkie te origanizacye, które ustawiczinie 
mają czucie z zagraniczną pmpa,gandą pol
ską, znalaz1Y spóunią polityczną w pclskim 
ce1nlraJnym k·ol:rnitede wyborczym, C1·::J któ
re.go się. przyłącza także. ruchli\va &gitacya 
polska w pmwincyi nadreńskiej i Westfa
lii. Nasi .zagrożeni rndacy po1winni przeto 
\\' iele więceij niż. dotychczas doznawać 
wsparcia \V· t\varde~ walce. Przedewszy
stkiem chodzi o ziap1.J1bieganie e-0rnz się 
zwiększadącelj wędrówce Niemców· z kre
só'w1 wschodnich. P-0trzcbujemy śriodk6"w 
nai to, aby poma!gać dlziclnemu rodakowi. 
który w -otoczenin polskiem mimo niebez
pieczeńst\v otwarcie objawia swoią niemie- . 
ckość. Musimy z.aQ1ezpieczyć nicmieicką . 
\.dasnaść ziemską przed'. naporem polsko- · 
ści i utrzymywaić w ży1wotno·ści stan Śfc· 
dni. Agitacya polska pracuje milionami. 
Do jejl skairbu· '"nojennego napływają sklad
ki z.adz-iwiająoo obfite. DaleU \Vzy,wa za- . 
rz.ądl hakatystów fiednostki, To;\\rairz:ystwa , 
i korporacye do <lawania składek na 1d'Zia
fałność w myśl Bismarcka. Podpisali się 
pa.11-owic: Tie-dernann z J ezi-orek, muzea 

SiJ:·J\'. Ldll \"·CŚ-.::i ::i.d'.'.rokat '\'hq~ner z Berii. 
na, Ra~;.;hdau, I(ennernann z Klęki . 

Ze S azka tzvli ~tare1· Polski. 
Ci • 

Ilyto1u. Czytamy w ,.Dz. SJ.ązkirn": 
,,Z.nane rozruchy laundmckie p-odobno k 
szcze raz w części przyjdą przed1 s<1d. Do. 
noszą, że wskutek rozejścia się pewne~ 
plann malżci1skiego, interc.S{J1wana kochan
ka obwiniła swego narzeczonego, że mia! 
brać 11dizial \\Ti rczruchach i popdnić r'óżne 
występki. - Wskntek tego cztery osoby 
zo:staly już po·dobno \V te.j sprawie prze
sluchi \Vanc. -- NicszczQsn0 r·oz.nwhy !" 

. W .Boguszycacłt9 w powiecie O[}Olskirn 
na Górnym ślązlrn, umarł ś. p. Pr.anciszek 
Jagło w ZO roQkll' życia. Zmarły p.o•siadal, 
jak czytamy w „Gazecie Opolskiej", pię. 
'kne gospodarst\VO i za,żywat w cale·j gmi
nie p~Jwszechneg·n po•wafania iako ff•O&p0 • 

darz dobry, (}byw:atel prawego· charnkteru, 
przykladny i dbaJy mąż i ojdec rodziny, 
Jagł-0 nale.ża:l do gónmśląz.kiei l!a·rystokra
cyi- ch·lopskiej'· \\ naiilepszem z.nacze~ 
teg{) wyrazu. OsZJczęd:nością i pracą d'O". 
·robił s!ę majątku t.:ikit.go; iż. mógł dziedorn 
(jakkolwiek ich poz.ostaiwia dziewięcioro) 
z ~-cdnej stmny da·ć wyższe 1wyksztakenle, 
gdyż n. p. }cd1cn z synów jest księdzem, 
inni p.obierali nauki gimnazyalno - z dru
gieu stI•ony wyposaży;; je należycie, tak, iż 
mogą teraz. bil·ogosławić z.abiegl'iwość i 
pracę ko·chające;gie i 'd'balego 91ca i opie
kuna. P,o nad to wszystko by.t zmarly 
prawym -obywateeml i d·oibrym czkmkiem 
sp-nlecze11stwa polskiego. 

Z inuycb. d~idnie Polski. 
ZGalicyi. Znany agitator s-ocya,Jisty

czny Witotd1 Reger, który zmarl p:rz.ed pa
ru dniami w Przemyślu. przed! śmiercią 
wrócit ze skruclmą. na ton-o I(ośdota ka
t-0lklkieg-0. Będąc zupelnie p.rzytomlllY'ITI' i 
w1 pełni swoich władz umys!Dwych, sło
wnie i piśmiennie uznał swoje; blędiy i ied
"\Vof:ml' \Vsz.ystko, ·co pisał lub mówit prze. 
ciw1 religii i kośdi0fo1wi. Na1 tej podstawie 
został przypuszcwny do Sakraimemtów 
św., które· przyjął z ogmmnem wz:rusze
niem. Na tej również podstawie nw-elo
nia mu pogrzebu chrześciańskieg·O. Szcze
.góly te JJ!O<laje ,.:Echo Przemyskie". Chara
kterystycznym jest fakt, że "Naprzód" za
mieszicz:aiac obszerny neiokrolog śp. Rege
ra. i slawiqc zma.rle.go zai walkę, z ~,kiery· 
kaJa1mi", zupełnie przernilczaJ: ostatni, tak 
bud1ują;cy akt tej walki ·całeg-0· żyda. 
ft 

Jlale11darz11 
Czwa.l'tek, 15 ~ruC.aia.. Kry3t~ny, Walerego1 

(Welim r). · 
Piąte!r, lG ~ru«-•ia.. Adelheidy, Ananiasza, 
Sł• li• e, wnhedzf.1 nctiodls11 

J'atro. g. i JJ1. Q g. 3. ro. H 
Poju11#:zc. g. 8 111: 7 g. S. m. H ' 

St a :a p o go d y; W ponieaziałeVały dzieł 
po•łuaurae. W wtorek ~.arna 

pom!~r 5m1~~~ ti. :;:e7::!. wczmJ 12 ~ i 
• ,sp F!I 

-'1 

Rozmowa Firusia z Wiekiem. 1 

Piruś: Dzień dobry Ci Wicku. Wicek: A 
dziei1 dobry Firuslu. Firuś: Dok-.d tak bieg· 
uies-z.? Wicek: Bo to wi<lzisz jeM już zima, 
wic:;c «o połski~~o kraw~a sobie poletot ~amó
wić śpiesze, f'iruś: l ja bym sobie zamów~ 
iaktc paletocf ko, al• musz~ si• wprzód dać 
•:i:oł~. Wicek,: To łiobrze, pójdź ze mnlł, bo 
ten polski kraweic, ma także i•tcres iotarsko· 
fryzyorski, a w tym interesie jest polski po· 
mocnik, który wykonywa pi~rwszorzedmt pra· 
cę i to ele~aacko g;oli, strzyż~ i wszelkie prace ~ 
we w.fosach. .riruś: A jakie prace we wlo· 
sach? Wicek: No· on wyrabia z w losów lali: 
cuszki, plecie warkoclie, robi peruri i ma tez 
u sprzedaż perfumy, myl(Ua. portmonetki, ~rz~· 
bienie, wsz•lkie10 rodlia!u tuziki, papier eo pi· 
saaia i wolki wybór cyrar i papierosów i.to. 
Ftiruś: Ota ~o masz, or...·orzyleś mi oc:w 1a~ 
wreita. A r;dzie on miesa-ka tM nasz rddak ! 
iak ~ie nazywa. Wicek: Cicho fłiruś, zaraz'' < 
pow.iem: na:1ywa H się 

P I O T ft L I T E W S K I, 
jest kra w cewi polskinJ., a mies~a w B r u chu 

przy ulicy Bochumskiej 1~4. 
---· :____---

GOSPODARSTWO 
moje, sklaidaiące się z 32 mórg tt•lreg;~ iruntu 
wraz z ląką, pofożone w Zb~ch-.c'll, pn'. k8'. 
ściaf1ski, z ca.tkowiitym obsiewem, z bud:r1.1kcanu 
nietlawno nowemi, masywnie murowanem1. ~· 
na kupna podlu~ ugody. Z1rloszenia przYillłU)Jł 
Antoni Kaźmierowski, Zbęchy (f(r. KoitCil · 

Ks. Kostcu. 
~szt~_yod!!żY n~e zwraca si~_._____... 

SPlłZEDA WACZKA 
o9.rotna i uczciwa, zna.idzie midsce iasaz 
Iufi· 6d l stycznia, w skt.ad'zic k{)I-&nia11.Wrrl' 

Jezef Wierzbiński w l(astr•,, 
przy kopalni „Scił.~rerin". __. 

-·---- -~- _L.----

Ka-w'aler .i 

liczący 25 lat, posiadaj~cy 3006 nt. J&~ . ~ 
pann~ tub wdowę do 30 fat z mająt:ktem ~ etJii 
marek w celu ożeaku. Laskawe z.glosz i 
uprasza ~ę na<leslać p. nr. 111 do ekspedYC~ 
„W·iamsa Potsk!cio w Bochum. 



~~i ·&-~yw~ ~~·1·.„„'.~ 
,,Najmi1sz!l i na}rzetelniejsze źródło 

·zakup11a" ! 
Vstystk!e moje zegarki są staram1!e obci:a· 

ai~te i na minntę ureg;ulowane. Za kaidy zć. 
,8rek daje 2 letni"ł piśmienną gwarancyę. 0-
1taWY nie n'.n ż.ad11ej, bo cob~' ~ię podobać nie 
111;aXo, prZYJnmię z powrotem 1 zwracam ple· 
~i~dzc. Trzeba sie koniecznie' przekonać, a 

to nie kupi, toć trndno, ten sam sobie szkodzi. 
··"rnóweinia i podzi~ko ·alia c0uzier1nie rad-

,., 
., ... 
r: 
~ 
<."' 
~ 
r..,., 
:.:.3 

,t=_ 
'S:-:~l!! .. DP ~ 

Czysto srebrnt no;oi\;lrnicrisze zcg::tri;:. z 
~\at]{<! Boską, z 2 zl:.1co:1emi brz~gam· i :;: n.n.i

- l~pg,:emi wei"lrnmi n;-i lL irnn1icniach 110 12. B. 
16, 18 i 20 marek. -

Haj\Yspaili<>l~;zy z Matl.q Boską ,-,c~.a~·~ks 
zfo:;m,e litery, i najozdobn:cjszymi zlocuuy;~ii 
brzel:l;ami, ciQżki w srebrze i z najlepszy:n,~ na 

Y lO kami.tni prima \verkitm tylko 26 mr. Zev.ar 
11 ka t~~o z pewności~ nikt jeszcze nie .'idzia~: 

!Pr, 

':cg1uek posrebrzany klucz~· ko\•, y 5,90 mr. 
Ze;;::arck niklov1·:.' c;!. k!uciykowy 5,1Q i 8 

Zegarek pośrchrzoiny lH!.ilepszy ria 6 karnie-
- nir:c.1 kluczykowy 7,75 mr. 

zc,,.arek czysto srebrny cyi. na 6 k<irnie
oiach klucz. lub rcmon. 7. 2 zlocouemi brze~mui 

_ prima werk 10 mr., - Ten 6am na 10 lrnm:e~ 
niach po 12 mr. 

Laflcuszki po 25, 30, 50, 85 fen„ lepsu ni
- klO"-'l' po 1. 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
- Ce~rnUii bn-~·~htC lUt S1f o U1i~*'l'&~yj 
- !la zefarki„ lańcuszki, bU~uterye, takie skrz.yp-
e ce, flety, klarnety, llam,oniki, on1z noże, brir-
'11 tv.71·, portmo•netki i różne okolicznościo\'\ce p·~-
- dark.i wysylam każdemu darmo i franko. 

z '1'/0 ilustracyarni i ~ kolorowymi obrazka.Jll!i. 
- f~mat wielki. :E~2emplarg- opra•wny w pl~ 
-1 łló angialskie z futeralem. Cena H,00 mi.. z 
- . ztptym brzegeim 12,GO nu., z przes. 50 fi:it. ,.,_ ię-
- dit 

M. DANECII, Miejska GorlMl. 
Gorckea1 Prow. Posn. 

- --··-- . 
oaoooooi:o~oo OOOOOaOPOOC&DOOOOg 

ł Baezność ! • • Bilcznoiu\ ! § 
., g Obuwie zimowe g 

i ro.tmaitego gatunł:u 8. 
~ o w wieUdm wybor.zie, „ o 

o p) cenach jak najtańszych po~c.Ga O 

.i I Jan Brębotowicz, § 
.,,, o mistrz szewski ~ 

I w Drueh.n, ul. Bochumska. nr. 3 ! • g. 
(na.prteeiw Grullbad). O 

d o 
00000000 :oooaoa OOOOOOOQC=>f)O~ Q 
---------------

Biuro prawne w Bottropie· · 
W. l...1cwkowitz, Pfer.Jernarkt nr. 14. 

ać . Poleca sią do \vykonywania '\Y~zel
bo k.1ch prac pismiennych w sprawach wspar· 
n- c:a. (rentowych) procesowych itcl. }'lian· 
o· ~lC , karg, odpovded.:..d na taklnve, prośby 
~; 1 podania na. sądy i urzędy, starania sfr; 
0• o rozdział wspólnego majątku. Reklnma· 
11· cyc podatku, uło~~e11ic prfnvtnnocne ken
ez traktów kupna i wypożyczeń. 

. Każdego czasu mam też domy mies7.
k.~h:e i z składamy na sprzecl:i.ż, także 
nneJsca budowlane na ,,·si i w okolic,·. 

'i nostarcze.m pienięlłzy !la c1on1y i .zab~1-
dowania. 

Główna agentura .zabezpieczeń ogn~o· 
wych, życia, nieS7.C7.ęśliw. wypadku (Cn
fall), poręczenia. 
. trbogic!:• doradzn,m dumo i wska.zćnv· 

tu ~1 daję. \-Vs7.elkie eprawy zachodzące w 
·t1· intel'esach, Młahviam tanio i doLr~c. 
J11i • Meble i inne l'z~c~y jtt.k sprzqty itd. 
u~; bior~ :na liGytacyę. 
), 8am mowit' po polsku. 

Biui'o prawne. Interes b·pottk 
i nieru~homofoi 

·~z , W. Lewkowitz, Bottrop, 
t~· nr.telefonu D8. Pfe:rdcmarkt U. 
----~~~~-~~~~-

Rodacy! 
techcą się przekQnać czy mój krój jc:st do· 

uie br.y, , 

Apolinary W ojczyński, 
krawiec polski. 

Gelsenlcirchen, 111. l(irchs.tr. 7. 

'ti~ 7 

~-

dobrej m di '.i 
a st.knic, albo 

k 

ma-

ro.ras.Jl dla m~tczyzn 
lub niewiast, 

łr1~ ·i •• „ 

' p ·, ·~rn n1 
<Lill'!! ko..,zule n:.ęzkic lnb 

:r.kde.śdi:.: a1ho 

(lam l.ą ~1·1tmę k 'SlJU· 
alb .„ kape1t1~z męski, 

~.l !Jo 

w ponrm~u 
2 d bre ~i„ł~ albo pstre p:ze· 

~cienu.11<L na, 2 osob,y. albo 

w podarnukH 

Za 2 marki, 55 pocztówek 
z narodowemJ obraz.karni npi, KościuszkG, 
Mickiewicz, .Kiliński, Sicnkie,vicz, przytem 
sce.ny historyczne; karty na Nowy R{)lk i 
Bo1że Narnd'zenie, pieśni po1skie. sokół. ko
zica, pocztówki soko1skie itd. I(to przesy
la pieniądze przekazem, niech doda 5 fen. 
dta. listoweg(). Adres: 

J. Chociszewski - Gnfie.zno-Gnesen. 

H~rtGwnie ta.niej. 

Adres: 

Baczność ~łonkowie i:Ziednoezenia 
zawodowego polskiego"! 

Kto posyla do biura jakiek-0lwiek za
pytanie w sprawie obrony prnwnei, winien 
załączyć za kafdym razem znaczek n<>-
czt>owY na odpowiedź. . -~· ·e· •• ,_ 

' · ko:ścioła kato]ic ·i go 

poleca 

polski olej · p aw zh 'e ttireckie po· 
-włdła. Twaróg i mak 

)1ż tero1 jE t w moim kłt.dzi do nabit 

S.zn.nownym Hofakom z Bot.t
rop 1 i okolicy polecnm uprzej
mie m<~j bogato zaopatrzony 

c 
' km.wiec poL~1!d, 

oth·op, Pros1Jerstr. nr. 38. 

HP-· yja"'icts· 
\:ycl.otlzi \\' Tornnin trzy razy ty
godnio\Vlo na: wielkim arkuszu i ma: nastę
pujące bezptatne. dodatki: R.odzinai Chrre
ścialrska, tygod1111'.k, Przewodnik Naukowy 
ii Literacki, Szkółka P<Jlska. 0Dspiodmz, 
}\upiec. i Przemys!m.vi>cc. Miesięczniki: 
O.gwdnik i Pszczelarz kwa·rtaf.niik. 

Na·clto otrzymuJą abonenci „Przyje11~ie
la" od cZ<lSU do czasu ~·nne dodatki, jak zc
szytY:~ ks:~l;~l:i {} P0ls"C: zbiory pieśni pol
skich, n0n1t'.Y iitd. 

Każdy, kto zapisu sobie ,.Przynacicia" 
otrzyrna: w1 <Jw"iazd'kG 7.upclnic darmo 
wielki Kalendarz. na rnk 1905 p. t. „Rocz
nik Maryań~kii, Kalend'arz katolkko-polsld 
dla wszystkich stanów", za:wierający mię
cy irniemi hi1storye Kalwaryi Weiherow. 
skiej obrnzy, przc<lstawiaiące ka1pliice kal
waryjskie itd. Nadto <lGstalną wszyscy a
bonenci „Przyjaciela" na G\\liazdke razem 
z J(ialendarzem Po trzy prześlicrne obrazy 
Naiśw. Panny Maryi i 1inne dodatki. 

JeżelJi. ab10nent „Przyjaciela" umrze 
wskutek nieszczęśliwego wypadl'u wriaz 
lnb dwa tygodnie po \\;ypadktt wyplaca 
,:Przytiaciel" zwykle, z dobrej \\'-Olk nie z 
oho ~riqzku, P'OZ-Oslakj rodznic 150 marek 
Jako v.. spa1rcic na pogrzeb. 

P os tbestellungs· F ormular . 
Ich bestelle hicrmi.t heh dem Kaiserli

chen Postamt die ZC1ltu.n.g MPRZYJACIEL" 
m·i.t den Gratiisbeilagoo „Rodlz:ilna Chrzc
ściafłskia", „Przewodnik Naukowy i Ute
racki", „Szkól ka Polska", „,Gospoda•rz", 
,,I(upi.ec i Przernysfmv~ec", 110grod.nik 1 

Pszczelarz'' ans Thorn Hir dcn Monat 
Dcz.embcr 1904 (Zeimn~s Preislistc A 112) 
und! zahle an Ahonncment 75 Pfg. (und! 24 
Pf. Bestell2"e1d. 
""I 
"~ -~ 
d ·~ 

~ ~ (~ 
-o ti ~ 
..... ~ <:,) 

.~ ~ 
" ... 
,EJP~ 

Obige 75 Pfg. (und 24 Pf. Bestell1gcld) 
erhalten zu habcn bcsclrnin1igt 

. . dcn . . . 

Kaiserl. Post . • . 

19.„ 

Pu~\ ·_lestellungs„ Formular. 
Ich bestellc hiermit bci dem I(ais·er· 

łichcu Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Robotnik Połski0 au:S Bochum ftir das I. 
QuartaI 1905 und zal!Ic an Abonncmcnt 11. 

Bestcllge[dr 0.68 Mk 
p.... 
t: I 

"d ~ 

~50 
~ r! tli 
"\:I"' o 
·;; Q ·~ 
~~·~ 
o Cl 

p... 

Obige 0.68 Mk. erhaHen Ztl' haben. he· 
scheinigt_ 

. . . . . d. • . . 1904 

I(ałserłłches Postamt • 

" Każ Y pra y Polak po :i:i!lien n ; • 
d mu ,,Gazete Toruńską,' . Kto jeszcz 
n(e n a ,,Gazety Toru11 ~ej". n~ech ją robie 
zapi ze na 11-0\\ ' k artal. Przedl>ła-
ta na d .va: miesiące '' -0si tyk--o 

l markę 50 fenygów. 
Za odnosze ie do <iomu prz z rst e

go d-0pla a się 42 f enygi. 
MGazcta Toruńska ' ~rycl1odzi sześć 

raz tygoon:o\ o na :vielkim arlrn zu i ma 
na tępujące bezp1atne dodatki: Rodz(nr 
Chrzieśc;ai1sk...1.. t) go nik, Prze\ odn 'k Tan
km\ Y i U ter" .:kl, zkó1ka Pol ka, 1 -

dar?;, Vupiec i PrzemysJo :viec m:esiG z
rriki; Ogrodnik i Psz\;zel rz, :i<\\~rtalni-. 

N:i<lto otrzymują rtb.anen i G~z ty od 
cza. n do czasu inne. a atki, jak ze zyt}, 
ks:ążhi o Polsce zbiory p· eś ni pol k! ł . o
brazy itp. 

l\ażcly, I to jeszcze kraz 1.ap· ze o
bie ,,Gazet~ TQruf1 l ą", <>trzJrma na 
GwiazdkG zapelnic cLarmo wielki Kal ndarL 
na rol· 1905 pod tyt.: l(ocznik Maryal1-
sld, Kale1ncta1 z kato11cko-polsk.i dla wszy
stkich sta:nó\v", za :vii·cra~ący miedzy inncmi 
historyę Kalwaryj Wejherowskiej · obra
.zy, plrzc<lstawia~n.ce kaplice kalwaryjskie 
itd. Na:dto dosta1 <i wszyscy .abonenci na 
Gwiazdkę rnzcrn z kalendarzem po trzy 
prześliczne obrazy Najśw. Panny Maryi i 
inne dodatki. 

J cżc-ki ahoncnt mmze wskutek ni~
sz·czQśliwcgo wypadku zaraz lub v dwa 
tygodnie po wypadku, wypiac.a Wy awni
ctwiQ zwyiklc z dobrci woli nic z obowiąz
ku~ pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. 

Postbeste Uungs-:Formular 
Ich bestellc hiermit bei dem l(aiser· 

lichen P{)stamt ein Excmplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thorn fiir da~ I. 
Quartal 1905, und zahle an Abrnrncmet und 
Beste!Igeld 1,92 Mk. 
I>• I 

.@·~ 
ca.~ 
'il ~ . 
~ t~ ~ 
..... ~, Q4 

~N ,„ 
~·~ 
~i 

Obige 1,92 Mk. erhalten Ztl haben be-
scheinigt. 1 :1 

- . . . ' . . . c . ' . . . 1904, 
Kałserlkb · -~ Postamt • • • • 

--- -------------
Postbestellungs,Formular. 
lch bestclie hiermit bei dem Kaiserli-

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs

preisliste 128) ftir clas I. Quartal 1905 und 

zahle an .rtbonncmcnt nn<l I3cstełlgclct 

1.92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu h~ben lJe
scheinigt. 

•... , d. . . . . 1904 . 

Kaiserl. Postamt . • . • • • 
------------------
Kwity prosimy dać znajomym 
i zachęc1ć ich do zapisania 
„Wiarusa Polskiego" na I Kwar· 

tał f905 r. 

P ostbestellungs, Formular. 
Ich be.stelłe hiermit bei dem Kaiserli~ 

chen Postamt ei·n Exemp]ar der Zeitun3 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitunis„ 
preisliste 128) rn r da I. Quartal 1905 und 
zahle an Abonnemern und Be tellgeld 
l,92Mk. 

" 
~ ·-
~ ~ ó 
::I ~ *' ;; • o a., 
,!~ 
·'« d 

Obige l,?2 Mk ·rhalten zu ha.~1 be· 
scheinigt. 

• • • • • • • • d. • • 
Kalserl. Postamł • „ • • • I 



Wiadomości ze świata. 
Z Aust yi. \ itu.uiska .. 'e te freie 

Presse" dDnosi, że róini ·e. dzielące Au
stro-Węgry i Prusy w sprawie traktatów 
handlowych, obeimui~l głó\\ nie trz_ pun
kty: . 

l) Konwcncyę wetcryyn:uyjną: 
2) Cla drzewne; 
~) Cla na jęcz.mień i słód. 

· Z okazyi konwcncyi weterynaryjnej 
pośrednicy austr-0-węgierscy postawili 4 
żądania: 

a) by Prusy nie rozszerzaly zbyt da
leko obszarn, z którego nic wolno wywozić 
bydla, jeieli w sąsiadującym d:n~·?:u' wy
buch/a zarnza; 

b) by świnie austPO-\\'Ggierskie dopu
szczono do wywozu do Niemiec; 

c) by pozwoiono na wywóz baranów 
do Niemiec; . 

d) by uregulowano -0di wszelkich szy
kan handel nad:graniczny bydłem. austrya
ckiem, przeznacz,onem na bicie. · 

Na podw~nżkę 1cet drzewnych Austrya 
11ie może zezwolić, bo zruinowałGrby prze
mysł d'rzewny w krajach AJlpetiskich i na 
Węgrzech, zwłaszcza tartaki. 

Podwyżka cel na jęczmień i słód, \VY

'' ożonych do Niemiec, zadałaby ciężki cios 
calei fabryka:cyi slodmveJ i sprawie jęcz
mienia. 

· „Robotnika Polskiego", 
Pod takim tytulem wychodzi w Bo

chum naktadlem „Wiarusa; Polskiego" pis-
111()1 dwa razy w tyg<Jdniu z bezpla1nym 

Polskiego" posylał do Polski „Robotnika f I 
Po!skic t-"'''? c . .-.odzicw .:rn · SiG iż R<,d~ ~:V . 

d w. 
wezmą ~o po fu~\\ agQ. •• 

Z róinvch stron. 
Bochum. Nowe „wielkie. miasto" Bo

cłmm lkzy obecnie okrąg.le 112 tysięcy 
ruieszka1'iców. 

Bochum. Z p{)\\~odu zaprzestai1ia pra
cy ,,~ kilku kopalniach! przeszt,o 7000 gqr
nikó:wi pozostało pozbawionych zatrudnie
nia \\'i kopaPni. To rozzuchwaliło właści
cieli kopalń i zaczynają cornz gorzej 'Z. ro
botnikami siQ obchodzić, jak tego dowó<l 
zajścia w Langendreer Co, się tam sta
nic, najbliższe dni poka:żą. 

Lethmathe. W Oestrich mają pobudować 
kościół katolicki. 

Herne. Gminy J-Iorsthausen i Baukau 
mają z dniem 1 stycznia 1906 r. zostać
przyłącZ{)ne do miasta tterne. 

Kastrop. W kopalni „Schwerin" pod
czas \\~yjazdn pękla1 rnra w szybie. Szty
garzy I(rcbs, Rohde i strzelniczy Schiipp
haus zostali niebezpiecznie poparzeni. 

Weitmar. W kopalni .,I\arl Friedrich" 
pękla lina przy koszu, który gwaltownic 
spadł na dól, uszkadzając ściany szybu. 
Gdyby się to bylo pól g-0dziny później sta
lo, gdy luidzi wywoi;ono, byt.oby się wiel
kie nieszczęście wy<lairzylo. 

Buer. Górnika I(ryszfofa Junga poka
leczyły kamienie, które spadły ;na niego. 

Z Lipska tei'egrafuią, że w: Unters.tein 
iakot01 Pulsnitz i,,v Saksonii, sptonelo gosp10-

dairstwo Freuictenberga. POI pOiŻ>arze spiO'
strze:ż.ono 7 trupów: g-osJ)O•darza, jego żo1-
nę, 2 dorosle 1córki, 14-letnie.gu syna i 2 
wnuki. Na rozkaz sąd:u1 1w Pulsnitz; aresz
towano wlaściciela kamieniotomów Dam
schkeg,o, męża starszej córki Freu:denber
ga. Jest bowiem piodeirza1nym, że za1mor
<lowat ·calą r-0td'zinę, a na1stępnfe podpa!H 
gospodarstwo. 

dodatkiem religiijno-powieściovrym i k{)
sztuie na caly kw.arta1l tyl!k-0. 50 fen. a z 
QdnQSZ,eniem do domu 68 fen. Pismo to 
zaczęliśmy wydawać po tak niskie:j cenie, 
abY' każdy i na1jbiednielisZ'y R,odak na ob
czyźnie mógl je sobie zapisać. Prosimy 
naszych Szan. Czytelników, aby do zapisa-
nia sobie „Robotnika Polskiego" zachęcali ~-.. A&& • AA.A.A.A.ak.A 
przedeiwszyistkiem t~nch Rodaików, których • w-~ V l@''V W'W"9"'9''9' 

ct,o ,codziennego pisma tru<l'n:o naktonić. Raczność Rohlingł ausen! 
Przecież na 68 fen. na cały k:wiartat stainie 
każdego. Dobrzeby też, bylo, gd!yhy Ro- Ogólny wiec ,.Zjedn-0ozeni1a" odibędzie 
d:acy „Robotnika Polskiego" zapisywali dla się W1 niedzielę dnia 18 istopadai po pol. o 
s·wych kre\Vlnych w1 Polsce. Wystarczy !godz . .04 na sali p. Horst.manna prz:y diwor-
nadestać dokla·dny adres i 68 fen. w zina- cu. Liczny udział rndaków w wiecu pażą-
czkach P·o:cztowych, a gazety pc,czcie prze- dany. 
każemy. Ile to dla: oś,wiaty możnaby u- „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

-t ~. ~r · iu 
Kastro ie 

lVIunst··"rr. ~~ K" ~:~-hs~-· 

Sp .f~J· ałny od.dział nbJ.•:l2i1 
« o ro boty.!__... 

W i -y m t y g o d n i u: 

I Koszule normalne 
od 90fcu. pocz. 

I ! 
Normalne gacie 
ocl 1 50 rnr. poc.r,, 

Ji.1 -Dziane kaftaniki 
od f.QQ mr. pocz. 

I ! 
Spodnie kaftany 
od f OQ mr, pocz. 

I I 
Gade I jakość 
od 125 mr. pocz. 

Bielona -koszula 

Bo brawa 
140m, 

I I 
Gacie 

I: olorowe podszyte 

125m. 

I 

I Koszule bnbrnwe 
wzorzybte 80 fen. pocz. -~ 

Dz1anne gacie 
N orma.lnc kol ery I 

od 80 fon. pocJ',. 

· I Kitle do ·kopalni I 
!całkowite od 38fcn. po~z. 

11 ~ 
"~4 u 

Koszule d~l kopalni 
70 jl00 od 85 fen pocz. 

I I 
Niebieskie spodnie. 
74j8! od 80 fen. pocz, 

I I 
Gacie --

niebielony bobr 

125 mr. 

: Kaftany normalne 
I f20mr. 

------
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Choroby 
na żołf\dek, płuca, ]>" 
dagra i reumatyzm. Che. 
roby skórne, łuplei 
świerzbienie skórv 
głowJ, strupień. i\'1-
padanie wło:>ów. Cier~ 
nerwowe, padaczka be· 
moroidy i wrzody. Cho 
roby na robaki, dzieci\· 
ce i kobiecp, blednic1 

· gruczoły Choroba Bii

gielska i inne zostały 
wielu przypadlrnch 
skutkiem lee.zone pm 

pani Wolff. 
Bo~hum. 

Krenz:itr. 15 (W pobll· 
żud worcaBahnh Df-Sild), 

czynić, g_d_y_b_y_ka_ż_d_y_c_z_y_te_ln_ik_„_W_i_ar_u_sa __ ._~_· '_ .• _ ·-~·,· • ••• O ~} ~t-.~·~ ~JJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!J~~~~~~~I 

li 

I 

rze • dkowa a 
pGJączoua 

z zupełną wyprzełlażą wszelkiej konfekcyi dam ,ki· j i dziewcz~cej. Wszystkie za.pasy mają zostać o ile n ożuofri do g" fazdki wy 
przedane, dia tego 

:ni~ej ZW} kłych cen. 

20· do 50 procent 
Kotuchy dla. niewiast i dziewcza,t1 karoty· dla niewi~st i dziewuz4t, spodni przyoctziewek, pończochy, 

tanich cenach. 
Paletoty i ubrania d~a mężczyzn teraz od 9 50 do 29 marek. 
Palttoty i ubrania dla męiczy:ca i młodzieńców rnraz od 4. 7 5 do 17 ma.rek. 
Paldoty i ubrania dla c!:łopców teraz od 1,90 dn 10 marek. 

Ubrania do roboty bezkonkurencyjnie tąnio. 
, Przy zakuprtie od 6 ma!"ek p 1 rzą w~zy w górę 

r~kawiczki i t. d po ZiLdziwiaj i\CO 

I elegacki obraz z polskim kalendarzem da·rmo. -
&..~Przy zakupnie ubrania albo paletnr.a za 25 m„rek poc ąws7.V i w_vż ... j 

I elegancki męzki zegarek kieszonkowy z kwitem gwarancyjnym darmo 

Dom toł 
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STRASZNY DZIADUNit. 
Powieść Maryi Rodziewh;z<hvnej. 

( Cią,g dailszy.) 
~tól i'ch dzielil tylko. Usiedli, ale ttie

ronhn nie mógt skupić uwagi' nad matema-
1Yk~. Dziewczyna siedziala :mu miejscu 
dziecka, pochylona, wnurzy\.vszy rękę w 
cie:mne, 'bujne wlosy; nie miaJai swych im-
pertynenckich binokli. · 

Szafirowe oczy chodzily po kartkad1 
książki, koralmve usta< poruszały się nie-
kiedy. · 

Odzie spojrzał, czy oczy zamknął. 
t\\'arz tai umcz.a stala mu ciągle w pamięci, 
rną.ciia rozum, l(Jdbierata reszt~ sity WIOli. 

. W dltrszy szalala bll'rza„ 
Kiobieta wchodlz.ila do niej po raz pier

w~zy w życiu, niosla ja!k zwykle z sobą, ni
szczące, gorące tchnienie a.frykań~kiego 
~amnmu. 

Czy'Ż mial swie całe, dotąd nietknięte 
serce rZ1udć jej pad nogi i ziostać tysią.cz- . 
ny.m kochankiem? 

Zaikryl dlońtni' oc7y i myślat, szamo
c~c 15ie z samym sobą 

Nagle igatka z papieru, ceh1ie rzuoOirla, 
trnfUa go w cz0lo i mzlegt się szalony 
śmiech dziewczyny. 

- Cóż p;;:niq tO:l~ ba\vi? - spytal, 
br.wł mars;-;1~ząc. 

- - Pa!'1si{ '\ mina natchniona. W glo,„ ie r ~ v..:i1'. :; SiG rodzi Minerwa! 
! ':. rn ·'._ ,_ - lmąr się. Inna bogini wkracza

l<t dv ;1:1:,g-1), nie mająca ża<lnej z rozumem 
S'}l~:.1 11-nści. 

- - Al e kiedy siQ pa11 nie nczy, to prQszc; 
1.1nic ba\vić ! 

- W jaki sposób? 

OOOOOOCO"'.A 0000000000000000000 
n I O S BaczM>\i'. Bruckha•sen i oknlfoa · ! 
I Szanownym rodakom i ws.zyst· ~ 
g kiem Towarzystwom w okolicy po- 8 
0g daję do wiadomości, iż clostarczam Sł 

na gwiazdkq JłOlskłe pierniki CS 
n Kostni;yi1skie i Toruńskie. Także po- o 
o8 lecam moj:i: piekarnię. 'Vsżystck g 

towar będzie tylko z pierwszego o g numern mąki wypiekany. Wielki g 
0 wybór polskich win, cygar i papie- g 
c ro!5ów. A wiąc hasło swój do swe- g 
g go. Kto chce mieć dobry towar w 0 
~ domu niech nie om1ja mojego dornu. c 
g W~cła~~~ Ja~~ow~a~, g 
g PoY.n~nska prnkam1a .. 1 c_~kierma w § 
0 B:rtLckhauscn, Gru11st1, nr. 10. f.l 

g Obok polskiego krawca p .. A<ln- · g 
o ma Słomy. . c 

Q 
ooooou.~? oooocoocooooooooo 

Polska kap€~1a! 
ik.~mownym Towarzystwom polskim, Ko

łom ,.-,iewackim, Gniazdom i Rodakom '" West
falii ł dalszej okolłcY donoszt:. iż zniżylem ce
n~ r:a muzyk~, tak, iż odtą-0 wykonywa!11 muz~
ke n taką cenę, jak drudzy kap~lm1strzow~e 
pol~y. Muzyka u mnie zamów10na •. będzte 
jak najlepiej v.rykonana, a więc z zaufamem Ro
dacy m~ą si~ do mnie zglosić. Muzykę wYkO
RY1f1.m wedlu" życzenia przy wszelkich. ure
•ZTStościach. O laskawe wz~lędy pro-st 

uniżony 

P I O T R K U I K. kapelmistrz 
w Herne, Neustr. 83. 

Pa.11a Brzezińskiego z Iiamborn pro~zą • 
jeu adres. ooo ~o oti-00000-· ---c-~---.<I>....,... 0000--=--=-=~-=c-=- ca-=t~:-::oo:-==g 

g Podarki gmazd owe ~ g bęię latoś tnuio sprzed 4i.~·ał. l\ifotn nr. skł~- g 
0 d11ie wielki wybór chm1t do okl'Y":~~rn, O 

~... ł I i 4 •' ·~ ,... !"1t;'" 'I'• • ' ,,,_ • „ ~ -~ • 

- Ano, gawędką. Co pan porabia~ 
przez ten tydzie(1? 

- To samo, co zawsze. 
Da\v11ie•i pan domu pilnmYaL 

- - Zaraziłem się od innych cyganeryą. 
- Winszutlę. J aby1:1 na pana miejscu 

\\"Olafa być szuk3.ną, n i ż szukać. 

- SzukaJ(lc, słuchamy wlasnego gu
stu, i to lepsze. 

Spourzafa mu w oczy, jakby chcąc 
zbad3.ć, czy nic bylo dl\vuznacznika w tern, 
en mórwil, ale twarz stud:enta była poważ
n.a i smutna. Zaśmiala się i przeskakll'jąc 
po swojemu do calkiem innego prz;edmio
tu, spytala: 

- Czy Itrbi pan śpiew? 
7- Jak kiedy i jak ia!ki. 
- Mój, tcrruz. 
- Niebardzo:. Sprnwj mi roztargnie-

nie . . 
- Ah, Savonarolo, miewa.si.i tedy cza

sem roztargnienia! No, to dlatego wfaśnic 
bęcl'ę śpiewał.a. 

S:pierwala. B~llada: to była cygaŹlska o 
,v„ielkiem, g'()rącern kochaniu, rnzma.rzająca 
i 1namiętna. Glos dziewczyny to szala~, to 
cichl 1 chwilami si~ lamal i <lrżail, jak zbyt 
napręwna.i stmna1• Student s.luchal. 

Wspomnienie przyjaciela, dziecka, 
.rmtkL, ciężkie życie, praca, wczucie wyż
sze, usuwało się wszystko w glą,b przed tą 
nową potęgą; cypryjska: bogini wabiła go 
wiecznie nową, ai tak posportą. bajką, m~o
dości. 

Zapalil pOJpierosa drżą.cą ręką i chodził 
po iz1bie pl{)d'raiżniony, a jednak smutny. 

Wtem śpiew urwaI sie wśród taktu. 
Stud!entka: wstala gwaltownie i, uciekła do 
siebie, zatrzasnąwsz;y drzwii z hałasem. 
łlieronim po chwili zapukał. 

- Nie 1r..i0wa - odparła kapryśnie. 

- Paini zostawita ksia.ik~ 

MAAi&tW!&Ei 

- Niech S-Obie leży. 
- Dziękuję za piosnkc:. 
- Obejdę si~ bez po-dziękowani a . 

Śpiewaiam dla siebie. 
Pierwsza to byla noc bezsenna dla 

chłopca. 

Zmęcz.ony, slaby, z gon\Czką wewnę
trzną, poszedl na kursa. Nic mógł ani u
ważać, ani się bmnić przed: żartami kole
gów, on, taki dowcipny. Chcial wracać 
do domu i ba1f się, że ni·e wytrzyma i pój
dzi.e db niej, jak inni. Dla otuchy zaprosil 
z sobą kolegę .już żonatego. Idąc, rozma
wiali o parowych motorach. 

Nagle na pól drogi jed:nokonka podbie
~la piod1 sam ch-0dnik i dźwięczny glos za
wotal ttieronima. 

Stan~Ii. Sicdzia.Ia w sankach, zaru
mieniona od' chtiodu, uśmiechnięta napól 
szyderczo. 

- li ej, Piotr! - zainterpekvwalaJ star
szego - a ustąp-no mi swego towarzysza 
na dzisiejszy wieczór! 
~A czy wiesz, że ci zechce towarzy

~zyć? 
- Nie twój klopot. Wra:caj do żooy. 

Nam w1olnym daj żyć. Twoje minęlo. 
- Ei, Afrai! Doigrasz się ty biedy! 

TraJisz na swego. 
- Już może traf i lam! Daj mi g-0 tu. 
Hieronim cofną.I się o krok. 
- Siad.aj pan! - zal\VlOlafa niecierpli-

-wfo - pojedzie.my na spaieer! 
- Daleko? - spytał, bo mam d1rżo 

zai.i~ia na wieczór. 
- Cho<liź p~n bliżej, to powiem te ta

jemnicę, żeby tamten nie styszal ! 
Zbliżyl si~. P(Jlchylila sie do niegio. 
- Jcdiź ! - szepnęl.a, c!JOtykając usta

mi Jego skroni, 
Wskoczyl do sanek bez wahania. 
l(olega się zaśmiat 

- Romulus nie mialby teraz kł potu 
.t. Sabinkami ! - krzykną ł za nimi. 

Tamci milczeli. OQk~d jechali ni • io
szczyt sie łiieronim. Już n· c ' alczy r: 
\\rażeniem, dawał ię po..,;ą g1 ~ć. coś mu 
szeptalo,·żc miał, jak inni, pra ·o do m ilo
ści, mógl ku hać, jak rcszt::i lud~ L 

Szybka jazda i mróz otrzeźwiły ~ 
trochę. Gdy stanęli, rozeirzal się wo kofo. 
Byli przed je<lmi z owych zimowych, py
sznych restauracyj, w. 'które ()bfituje Pe
tersburg. 

- ,,Pod zwrotnikiem" - rzekl, uśmie
chając się. - Pani lubi palmy? 

- Lubię upal - odparta. 
Sięgnąl do kieszeni, chcąc zapłacić 

\VIO.ź.nicę, ale wstrzymala go ruchem i 
wściekłem spojrzeniem. 

-Nie należę do pana, żebyś za mnie 
placil. Ja dziś ugaszczam! Sanki b~lt 
czekaly na nas I Ch{)dźmy . 

W cszli pod rękę. Setki <>sób roily sio 
po salonach. Tu obiadowano, tu tarkzono, 
tam grano w karty. Cygaf1ska trupa śpie
wala chórem, gdzieś dalej grala Qrkiestra; 
wśród tego ścisk, gorąco, wrzawa kilku ję
zyków, brzęk oficerskich ostróg, śmiechy 
kobiet, szczęk s~kla, strzelanie korków od 
szampana:. 

Nasza para szła dalej, niep.ostrzeżona 
w Humie. 

- Widlzi pan Olszyca przy zielonym 
stol1e? -- rzekla zcicha, pokazują,c mu 
czterech ka•rciarzy w ką.cie. 

- Widzę - odparl lakOTiicz.nie. 
- Nie spotyka go pan nig<ly? 
- Nie pamiętam. Czy tu zostaniemy? 
- Pói<lziemy daleJ. Chce mi się dziś 

ciszy i spokoju'. 
Zeszli w dól. Mniej bylo światte: i 

wrzawy, znajdowali si~ "~ zimowym o
grodzie. 

(Ciu itfuy. ust~ptJ. 
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·~~lsior.q:>rsp~sJcl 
·~QH!I O!~-rndo<l O.Al ?JIS?l o .M.i;np;poJ ~ZSOJd 

·q::reU~:) 1.pAUt?A\O'(Jl..:!Ulil Od mndzl!I.& 

\Vładysł. w Danko~ jkJ 

111111 

1N,V dO)l o.o: VINVlmn 
'P{Z:)JA\1D{~J '!){l~m• '!:>jre..t6.tWf ~U:I 

-TI~łłt ~'l?JO Wflll?UWd z o~a-p1swepy ''J AWJ!J z 
)Il.IMOfŁII'JVW 

J9q.A.1Ą PIP!.M. OPlBl urew ·p ·i J IłOlOJUd 
p -e1muqn 'eU !AJQl'BW !:rn?QJ Pl?J){S AUOZJłł?dOll!I 
Oł\l~oą [QUI lUOJjl?P'JłJ W.{Th/6.0ll'6ZS IU'6::lO}Qd 

·nqoDJS 14 DUJ.Ił.Ił) D'lf 
Tl:Jj Bf0!0,0J( JIOqo 'll 0 JlSUO!Jl?W 'n q :::I n Je Jl 
•A:llzAZ~AU?J'l f AITZ(Jg!q J>VłJłł PIE[Ocl A.UA~f 

: 1.mmz A.::ino31.o Ul [Gl'El:) a n+sn~ a 
'.Anpet'{ l\l iOlp~ A::l'lp<l(I 'E[Uł~!Wl'.d~ ll.::l<l!N 

1 ~B"Z:> Zl!Ułll oq '..QOlQ'f 

-vd O!:Jfł?!i.M.lHUt! "ZlUM. r~IBP -eptuq ~l'BP ::i:i~ V 
•J.:Jt?li 1 A.p<>fUl 9!Z{:itrcp ip1u J& O?Otu I ·.uąw 
11'Rlj)Od ~f ~ff.Z:~ li ! vAZS [qUl AłOl~JBd BOJ.N..-.:Q 

OO!IL\.UJJ! t? '9.Aq •'.?OW z9nu 111:i+ ! outu!Z V 
i O!qo+ .A:uqoz.q.od uprpctr n>[ZSJ~rnJq JtPOlQ-J~d 

OJJS.M.ł?Z '01ąop !Op~u~ o 0Jll~l?.IAO%Jd •1zp~Zi..łl 
'A.U!ZlJ'O~ \}pjpof1t lA.qz oiqo1:) -P:JP AZ:> 'AUJZP 
-01,..,po quy -.?.i-..t?ą!!z A.z;, ! ·~q:ln~olf z;q 'inpo~ 
-1..JI>. Q-JJAOU~d Q\Ul~l{::lO]U '!!ZSUJdod llo!U~ .Apo 
HI'JfnHI 10~0NZ'JY8 łll'Jfl}łfl 

N~·~ 
~"!'i 

Jó ;?f fo5i·ii w łłernc. 
NA OWIAZDICĘJ 

Książki <lo nabożeństwa, iako podarek cwlaed
kowy, karty na Boże Narcrdzenie i ~ Now7 
Rok. Pamiętajcie Rodacy, żt 

fRANCISZEI( JOZEPOS.KI w He.u 
ma na skladzie na ~wiaz<lk<: dla każde1to Ea
wsze coś stosowne-go. Codopiero udeszly 
harmoniki we wielkim wyborze, !krzypce, klar
u-ety i wszelkie instrumettta muzyczne. P_or
tmonetki próżne i z pieniedzmi, fajki krótk1e i 
dlu~ie parasole i laski i tysiące i.lmych rr:ec~y. 
Każdy z Rodaków, który u mni-e k:upi choci~ 
tylko drobnostkę, otrzyma jako podarek polski 
kalendarz ścienny. () 1 PRANCISZEI( J ZEfOSK 
w nerue, przy ulicy Dworcow~ (Ba1us.hołst8tr.} 

aaprzeciw ulicy NoweJ,. 

Zahtłwuk wielki W\'bór. 

w Poznaniu, 
Hlłc& Wrocławska I. 

ł'abryka wyrobów mięsnych pę<t:wna tHa ełtJc. 
tryczoą. 

Wiełkt wyrób szyuek I serwttlatkł. 
Specyaloość kłelbasa polska J Jdełbtikł wle

deńslde. 
! I NajtdsH :tródło zakupna dla aprz~ 

IYCJa I dna2JeJ ręki f t 

łntere wysyłkowy. 

OOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOO OOOCOOO<kiOOOOOO~oooaooo 
g Podpisana Spółka pład od depozytów 4:'/,. Kapitał i O 
g procent wypłaca n~ każde ~ądanie. Poświadczenia odbio-
8 ru wpłacor cgo łap1tułu - na P:yczenia odYuotnąksjążec.zki 
8 depozytowe - wysyła osobną poczt~. o 
R Chełmce (Bez. Bromberg), dnia 12 X 190~. g 
g Ka pożyczkowa li 
g zapisana spółka z nieogranicwą od powiedzialnoścą 
o (Eingetr. Genossenechaft m. unbel!chr. Haftłlicht). 
g J . Eodow;. i . &9. llpychało ••• .I. aleha ck. 
00000.C·CMOOOOOOCO~OOOOO 000000000001'00000000008 

~•~1••~·•a· ·-~Rmfm1ra•,-• 
~~---C OŚĆ 
w Bitterfeldzie 

•• cy 
i okolicy. 

Wobec walki wypowiedzinnej naszamu składowi 
pnez tutejszych hakatystów, chcących naii ogłod.aić, 
polecamy gorąco nas.z 

skład towarów kolonfalnvch 
~ J 

łłusr,c.zu, artykułów k5ięga.rskich i i. d. 
.D. „~~ e.1ó kl 

m poiskiej fabryki C. Adamskiego .z Poznania, nwsze 
do nabycłtl. „~około.m" polecamy po hnrto\ ·nej 
cenie o zula..i i ptltdd. 

Rodaey! ie pozwólef.,,, aby nu poląko
ilere7 zma:rao ać zdołalll 
Ba.rar polski Agnieszka Kunz w Bitterfeld.zie 

Burgstr nr. 4•1. Burgstzo. nr. 4'4.. 

t4 eh usty na g:i.owę, cbn;,ty podługowat? l Jed- O 
n w11.bne szale dia niewiaat, fsrt.uchy inieulf\ce, S? I g wuystko w wielkim wyborze a bardzo tanio. o 
a łgntu~y J ~nkuwsłd, \Vanne, g g A.pethekeri1tr. nr. 6&, obok. kościoła kat~ Ó 
O lickiegr•. O 
OOO'QQ,COOOOOQO ~OOO!:a00\1000 · " 
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Towarz. gimn. „Sokół" w Kottenburgu. ~(efo śpiewu „Hal'rn" ,„. i(astrcpie. 
Niniejszem donosi sit:; zan. druhom, iż 

roczne walne zebranie -0d'będzi się w nie
<lziclę 18 grudnia po poł. o godz. 1. Ponie
·waż o godz. 3 lokal bcdzie zajęty przez 
T()W. św. Alojzego, więc proszę o punk
illalnc stawienie się. Liczny udział poiŻą
<lany, ponieważ są ważne sprawy d·o za!a-
1wienia i będzie ooór no'> c·go \Vydziatu. 
- Wydział i rewizoró\\ kasy proszę, aby 
pór godziny prędzej przyoyli. Czołem! 

B. Zmudziński, prezes. 
------------- --- -

Towarzystwo ginm. „Solcół" w .Essen 
·donosi szan. druhom, oraz \'szystkim Ro
dakom z Essen i okolicy, iż gniazdo nasze 
„Sokół" przcpro.wadzilQ się do. lokalu p. 
Th. Post \\~ Altcndmf (Essen-West), Alten
tlorferstr. Zarazem podarle do wiadomości, 
iż na przeszlcm posiedzeniu mieliśmy Qbór 
nowcg-0 zarządu. Do zarządu są obrani 
następu1iąci druhowie: Prze w. Paterski 
Adam, ·zast. Le.on Merczyf1ski, sekreta
rzem W. Szajek, zast. \V. Arczy11ski, skar
bnikiem fr. Parzysz, zast. T. Pietro\\'Ski, 
bibliotekarzem Lud\\'ik Sobkowiak, radnJ -
mi A. Komin i B. Bother. re\\ izmami kasy 
.w. Sosnowski i St. Kwapiszewski, naczei
nikiem L11d\\ ik Szymkowiak, pod'n. Miko
łaj }(omin, przodo\\ nikiem W ład. MoQ-
szczyl1ski. Cz.alem! Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
Wane zebranie ·w nied.zielę dnia 18 

grnd11ia () g-od7. 3 po pot w celu oboru za
rządu. Zarząd i re\Yiz·orowie kasy zechcą 
się sta" ić gadzim~ prędzej. O liczny udzia.l 
prosi Z a r z ą d. 

W niedzielę dnia 18 grudnia o godz. 4 
po })Of. odbGdzie się w starym roku ()Sta
tnie miesic;cznc zebranie, jest więc koniecz
nie pożądanem. ażeby się czto.nkowie licz
nie i punktualnie sta\\"ili. Prób?~ śpie'\\'U o 
godz. 2. Cześć polskiej pieśni! Zarząd. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
\V czwartek dnia 15 bm. wieczorem o 

godz. 8 odbędzie się zebranie zarzą:du w 
loka.lu zwykłych wsiedz,elI. Uprasza się, 
aby stary i nowy zarząd kompletnie się 
stawił. Także prnszę, aby komisya, która 
się ma zai'tć gwiazdką, także się stawiła. 

Adam Słoma, prze\\", 

Towar2ystwo św. Walentego w Wanne 
przystQpuje wspólnie. d0 Stołu Paóskiego 
dni<l 18 b. m. •O godz. 7 rano. Chorągiew 

będzie stata l\V' kościele od 7-8 godz. Za
prasza się czlonków, ażeby licznie przystą
pili do Stolu Pa·ńskieg-o, poniewa·ż jest do 
tego stósowny czas. W sobotę 17 b. m. 
spos.a'bność do spowiedzi św. Zarząd. 

l(olo śp.iewu „Oświata" w Bottropie1 
l1prasm szan. czlonkó \' T•o-.v. św. Jacka 
i Tow. św. Stanisława Kostki, którzy ucz:ę
sz·czali na lckcye śpiewu, by się w niedzie
lę, dnia 18 grudnia o godz,. 1 po pot w Lo
kah11 p. Fr. Grtitera, ul. Prosper, na ćwicze
nia śpic\Vu zebrali. Kobiety i panny, które 
m.aJją chęć na Iekcye śpiewrn uczęszczać, 
także zapraszamy. Cześć pols'kiej pie·śni ! 
O punktualne zebranie się upra1sza 

Tow. św. Jacka. 

Nie będziemy 11ic pUi 
\V świąta Bożego Narodzenia 

jak tylko połslde H•Jody ~I' akou §.kit' i karntelań•lde, oraz polskte wina, dalej .•. .,,,·· 
Nalewki, Zgodę, Owocówkę, Podbinogę. Araki. rumy i kouia~1.i od , 

IGN. KWASMIEWSKIEGO w !lcthum, 
pr1.y ul. Gneisenaustr nr, 9. 

'Vyayła on każdemu na żądanie pocztą lub kolej!} do domu frank.o. 
tylko nie za.późno za.mówić. Ma on także tanie i najlepsze cgary, jakieua 8wiecie i3t
niejq, w tej cenie pod nazwą ;,Flancery" i „Colindy", oraz „Meksykańskie". 

Desty!ac;ya i hurtowny ~kład «'ygar i papierosów. 

ww . a : 4 ą;.;w ę;;g;am 1• 

Olej sie: lienny. 
Powidła tureckie i mnk 
it!ż teraz można u mr:. 
i111.by~. 

Ceny tanie. 
l.g Ja.ns.,.l<ł!iki 
~· anne,A pvtbcke.istr. 6a. 

upra5zum. 

M. Miedziński 
Ji~;rnS11, nlha Nowa 

'il'immaonm 

maszyny 
do szyda 

n-' najlepsze do Pzy
cia knilder,o rodzaju 
także modnego arty
stycznego v1:r~zywa
niA. Tanie cen)'. 

'Nauka. bezpłatna 

H. Timmann, 
Br•ch~:im, 

prgy placu Wilbel- ł 

I mv~·skim 19. I 
Ztl<łożony 1862. 

NaJtńaszem i najlep. źródłem zakupna · 
wszelkiego rod.zaj n . 

O iJWIA 
jest i pozostaic 

t„: s s ..e,_ ,,.,a~ . .,.& 

nlica Rongardst~. 3 Telefon nr. 10U5. 
Najrzctelni~~i~zy intere§ w miejscu. 

Jedną jedyną próbę, kupując na świQta zrobić ir.7.eb~, 
a każdy pozostanie stałym odbiorcn., oo przekona się 

wartości i trwsłosci towru. 
Polecam nastęimjąc" aJ:tykuły .iako ~toso· 

wue ])Odarki g'"'i~zd!unve 
Eie& damJkie sukienne prrntofic z obsad~ plu.::zc-

" wą w najnowszych lrnlorach <H~ 2,20 mr. 
Di mskie pant :> fle wysiywane z x huzow~ ( hsad~, 
i podeszwą skórzan; tylko 1,20 mr. 
Ko· towe pantofle dla rnęż~zyzn 1 nadwy~ iaj tani 
lylko l,DO mr 'i< 

Pi~kne jedwabno-1)luszow~ patttofle dla. . ml;żczyzn 
od 2,15 mr. pocz. 

PaatofLe dla dziec1. od najz wyklej3zyeh do 
piękniejszy t h po he2konl~ urency ) 1} < 11 ~tai j1 h ce , ' 
nach 

' Bar ' zo :..leganckie trzewiki d:) sznurowania dla · 
męiciyzn tylko 6,75 mr. 
Dam :~kie trzewiki najlepsze 2e ~kóry ,,boxc~lf' 
prawdziwe pod gwarancyą wart cść 8, 7 5 mł'. ele · 
gandd wygląd trwa.fe tylko 5,88 n1 

Kalosze damski Długie buty 
ocl 

k 
do pracy. trzew. do 

l 65 mare ~ .k .1 t 
-,t;;;P pocz. pracy~Tol o naJ ep. ow. 

Kalosze dla mężezyzn 
od 

2 gomarek 
, !JOCZ. 

Seisle stale, ale najtańsze ceny. 

Szanownym moim odbiorcom z Ruhtort, Bruckhausen i ckolicy donoszę że z dniem dzisiejszym 

.. czynam rozdzielać podarunki gwiazdkowe 
(Ka~dy odbiorca otrzyma odpowiedni dar) i p'"osr.ę odebrać podarek choćby kto nic )1ie potrzebował ze składu, inaczej podarki 
zosts.i.;ą rozebrane. 

Ruhrvrt1 dnia 15 grudnia 19 04. 

Buhrort, 
' nllea Honigstr. nr. 5 

Dla mężczyzn Jacob • 
l sp. 

i Witten, 

chlop~ów 
ul. Bahnhofrtr. 26 

Polska usługa ! 

i ubrania 
• ce n 1 e. 
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Czy "Zjednoczenie ~awodowe polskie" 
ma raeyę bytu.? 

W „Ziedncczeniu" czytamy: 
Niemcy katolicy, którzy Polaków pragną 

napędzać do związków centrowych, i nawet n1e
}{tórzy Polacy, którym brak ufności i wiary " 
sily \.Vlasnc a których &gu dzięki coraz mniej. 
występują przeciw .,Zjcdnoczcmiu zawodO\\"emu 
polskiemu" powiadając, że nie byfa ono potrze-
bne na obczyźnie. , 

Pytanie, ,,czy „Ziednoczenie za\\-Ouowe pol
skie" ma racyę bytu" wla::'.ici\\ ie można bylo tyl
ko stawić przed d\v-oma laty, gdy organizacyę 
naszą zakładano. Bowiem {)bccnic nic J)Otrzcba 
na udowodnienie racyi bym ,.Ziedn. zaw. po1'sk." 
ani jednego argumentu; najświetniejszym d'o
wodem racyi bytu „Zjednoczenia za.w. poi." 'jest 
ta okoliczność, że w cz«sie dwuletniej działal
ności zorganizowa1o już blisko J I tysięcy człon
ków i zgromadziło ol·olo 20 tysi<;cy marek ka
pitafo. Ani jedna organ;zacya trnk świetnie sic 
nie rozwinęła \'l tak krótkim czasie, jak „Z.ic
dnoczcnie za·,w;dowe polskie". fc:.kta te mó
\\' ią same za siebie. 

Rzeczywistość \vięc sama najlepszego do
starcz:rla d0\\10du, że ,.Zjednoczenie zawodmvc 
polskie" ma racy<; bytu. lecz i bez względu na 
tG rzeczywistość, ta1<:że wzumowaniem udo\\ ,o
dnić można, że zafożenie „Zjednoczenia zawo
dowego polskiego było nieodzowne . 

Istniejące bowiem tak Z\\'ane wolne zwi~
zki za\\ od.owe otwarcie pnrzyznają siG <.lo so
cyalizmu i są jego głÓ\\ ną podporą. 

\V .{l)ismach \\'Q]nycll związków czQsto. czy
bć możemy, że kto należy do nich ten tern sa
mem przyznaje, że jest socyalist~. 

Robotnik polski zaś szanujący siebie nic 
chciat zostać pomagrem wcyalistów i d-o kh 
związków należeć nie mógł. Socyaliści bo'\viem 
nie szanujq, ami jego uczuć narodowych ani też 
religijnych. I~obotnik polski zapisujący się d0 
socyalistów przestatby być Polakiem i chrzc
ścianinem. 

Powstaty tak zwane chrześciai'1skie zw i ą
zki niemieckie, '.V których organizowano nicrn
ców katolików i protestantów. Związki te po
wstały tylko dla tego, jak to przyznają ich za
lożyciele, by nie 'krępować czlonkó\,. \\ ich n
czu citt:ch religijnych, co czyniono w z.wiązkach 
wolnych socyalistycznych. To byt też jedyny 
p<nvód założenia ge,verkferajnu. 

Czyż w obecnych stosunkach rohotnik pDl
ski mógl s;ę garnąć do Z\\ iązków niemieckich? 
Odpowie rm to kaidy przecz.ąco. Robotnik 
Polak do socyalistycznego ani ·centrowego Z\\-ią
zku, ani d10 żadnego inneg·o niemieckiego nale
żeć nie mógł, więc chodzit on samopas, nie na
leżał do żadnej organizacyi, ku w.lasnej i całej 
sprawy robotniczej szkodzie. 

Robotnik pol'ski starający się o poprawę 
swego byh1, nigdy nie mógl zapomnieć, że 
jest Polakiem i chrześcianinem i tcg-o też ża
den rozsądny czfowiek ani nawet przeci\\ 11ik 
\v·ymagać nie może od niegQ. Zatem wynika z 
tego, że konieczną byla organizacya robotnicza, 
w której tego roibtnika nie razily po~lądy, 
przekonania1 i obyczaje obce. . 

Sprawa rnbotnicza i iinteres własny robo
tnika p.olsk.iego wymagaly orga:nizacyi Polskiej, 
jeżeli robtnik P-0lak nie mial chodzić luzem, 
i dla teg-o·ma ,.Zicdnoczenie zaw·odO\\ e polskie" 
racyę bytu. 

Przy tern „Zic<lii;oczcnie : za\\ od-0wc P·O-l-

Dla praw polity zny h m <\ P la ·y 
różne inne organiza ye, .. Ziedno:z ... n.e za :\O

dlov. c Polskie" jest wylą ·znie dla ' pra\ r za\\0-
dowych. 

HeLh "ięc w ya!iś i organizujq ię w 
S'\\ ych . .ferhandach". niemcy ni "' ocyaliśc1 w 
swych „ge\ erkferajnach". Pola y winni nale
żeć do 11 Zjednoczeni~ z "odo we go pałskicg-0". 

,.Górnik PolsRi'' -0d gcwerkfer.ajnu b~zu
stannic, chociaż nie pytany wcale, pisze. żl.!- 011 
.,Zjedn-01.;zenia z:lwo<lowego polskiego'' n~e 11-
znajc, ale Qrganizacya nasza i bez uznania sza 
nownego „Górnika'· rozrasta się jak nnjś ne t
niej, gdy gewerkfornin SiG rozpn<la. 

Coraz szer ze kola przekonuit:i siG jak zba
\\'CZ<l i jedyną jest organizacya polska. Osta
tnr jej przeciwnicy w 0isobadl ksiGżY poznal1-
skich, którzy informowali siG o sprawach sp.o
lecznych w· .Miinchen-Oladbach. także ju:ż. zda
nie swe zupełnie zmienili. I(s. Adamski da\\ nkj
szy Z\\rolermik niemieckich Z\\"iązków, w ostat
nim swym wykładzie \V Poznaniu wśród okla -
ków słuchaczy zaznaczył, że dla robotnika Po~ 
laka, tylko organizacya polska. 

- ~------·--" I 

"~: :,~~~~~,~~~~:~d~rk~~c~~~kf~:~m; w I 

osta tnich latach, jego coraz większe zbliżanie sili ; 
do \\ laścicieli kopalf1, jego brutalny sposób wal
ki z lud,źmi, którzy m11 siQ nie 1:>0dobali, c.lal~j na 
St1rntny dla gewcrkfcrainn wynik wyb(Jrów star-

t szy1.:h hn'1 ps;;,aftowyd1, ten na wet bez znajomo
ści wcwuętrz11ych stósunkó\\ gewcrldcrajr.n 
s \Vie1·dz\; musiał. że się w tej organizacyi coś 
pst.ie. 

Ogólnie wskazywano na to, ?:~ caly ustrój 
gewerkfcraijnu jest zly, że przc\V'Odniczący Je
go p. August Brust samow{)l'n ie w nim rządzi 
i cz<;st-0 ·zapbrnin.a o interesie rnLotnikfrw. 

Zatem w interesie r-0botnik<°i\\ Fclaków wo
łano slusznie, by wystGpowali z t( j m~a1~izacyi 
niemieckiej i lą:czyli się w , Zjcdiwczc·niu z:iw.o
dmvem polskie:m". Nic zmylono siQ w niczcm, 
b{) cofanie s:c; liczbyczlonkó\' ge\\ crkferajnu i 
klęska przy wyborach starszych Ju1c-lpszafto
\\ ych '' szystko co mówiono, potwierdziły. Or
gana gewerkferajnu niemiecki „Bergknappe" i 
pisany po P·Olsku .,Górnik Polski" mimo to na
padaly \\ ' niesłychany SJ)Os6b na ka·żdcgo, któ
ry te spostrzeżcuia wypowiadał głośn·o. Aż tu 
naraz nadchodzi wi.adomość, że przewodniczący 
gewerkferajnu p. A. Brust zloż.yl prze\ -0<l11i
ctw·o. Przyszl-0 najpierw d,o \Yymiany zdai'1 a 
teraz sprawa doszła tak daleko, że byly przc\\O
dniczący i sauwwladzca gewerkfcraim1 p. Brust 
urządza \viece i c·zyni wielkie zarzuty p{)szcze
gólnym czto'nk{lm zarządu gcwcrkfcrajnu. zaś 
członkm\ ie zarządu ze swej strony na zebra
niach \\·ys.tępujc:i. i agitllją przeciw p. Ernstowi. 

Przed tern jeszcze odby!q się wielkie zebra
nie w Gelsenkirchen, na którem zaprotestowauo 
przeciw brutalnemn i obelżywemu sp-0sobowi 
pisania organu gewerkferajnu. Teraz jedni 
czl()nkowie bimą stronę p, Brusta, inni stoją przy 
pozostałym zarządzie. tak iż mamy obecnie \V 

ge\verkferajnie n:aijpięknicasz;.i wojnę d()lrnową, 
;-:.tóra z pe\\ n·ością tej Qrganizacyi niemieckiej na 
korzyść nie wyjdzie. Zarazem mamy p-0twier
dzenie tego wszystkiego, co mówcy .,Zjednocze
nia zawodowego polskiego" 'zarzucali gewcrkfe
raJnm\·i. Zapalczywie odpierał te zarzuty ge
\\ erkfernjn, a teraz je sam przyz.n·a1je; za słowa 
prawdy ·O' p. Rrnście ct:o.staly się nam obelgi naj
rozmaitsze. których nie powtarzamy, a teraz. te 
same ()rga:na ge\Ycrkferninu czynią jeszcze rna-

skie" jest orgaHizacyą czysto- za:wodową bez 
żadnych celó1w politycznych i ma tylko na oku 
polepszenie doli r-0botnika. 

~~~--_:_~~~~--~~~~~~~--~"--~--;;::::.__~~ 
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WaHe;1sCbeid ! 
DLA I(UPCÓW RODAKÓW! 

Najlepsze eytfara: l(orianty, Sob~eski, So
~oly, Mexiko i Japońsko-rnskie; również papie
osy i różną tabakę do zażywania, oraz sławne 
· ry Nalewki, Sokołówki, Karpatówki itd. z 

~anej światowej irrmy 

B. Kas1m>wfr.:.za ~r, Gniein r~, 

akuouje się najtan~ei i najlepiej u 

FR. l(RAJEWSI(IEGO 
w W attenscheid. I 

urto\_\·ny interes i generalny zast~pca ic.dynei t • 
P~1ej fabryki B. l(asprowlcza z Gniezn~·- I 
--- . I 

RODACY, ł(UPUJCIE TYLKO u SWOICH! I 
~odakom z W attenscheid polecam wszelkie 

TOW ARY SPOŻYWCZE 
· ~obrycb gatunkach przy tanich cenach, a 
kze tureckie powidła, olei siemienny, jagły: 
rą tabakę do zażywania, a jako specyałnos~ 

. le~am dobrą paloną kawę i różne i;tatunk1 
łl1 1 dobre odleżałe cygara. 

Mam także 11a składzie uł>:ory do pracy i 
etniane koszule wszystko po lak naitai1szych 
nach. ' - · 

aą R.?<tacy chcący mieć dobry a tani towar 
2W lazdkę, mogą go zakupić tytko u 

lranctszka Nowaka 
.w Wattenscheid, ulica łiochstr. 43. 

cznie ięzsz zarzu1y p. Bru O\\ i o karżają · 
t m samy h siebie. 

W dfu&kh art}kula h przed ta\\ · ją ob „
nie organa gewerkicrajnu, to za zJO\ ·e· b) ł 
ten p. Bm t, którego <la:-. iei z taką ~mą g rf
wo cią broniły. I~edaktorzy organó :-. ge :-. rk
ferainu iak "'i<lz'my szybko umi ·~ przekomrnia 
zmieniać. 

Pan Bru t zarzuca za: czlonkom zarządu · 
urzędnikom, że zaniedby ~ali "e obo i ązki. że 
po.cl nim dołki kopali i tem podobil1) h rz~ i.:zy 
wię.ccj. 

Widzimy, że w ale nic \\ esole zapano\\ a ł y 
stósunki w gewerkferajnie, a za.pm\riadaliśmy je 
iuż o<l dawna. Pytamy się zaś, za korz) ·ci 
mQże przynieś~ r-0botnikom onganiz~"y:a, \'' któ
rej panuje rozd \\ 10je11ie, toczy się " 1na d ma-
\\ a i która :\'Skutek tego pon si kl skę po kl ce 
i zdaje się już zup lnie zapomniała o tern, że ma 
broni-'.; robotników a nie szerzyć niezg-odę 1)Gm:ę
dz:y nimi i da:wa6 tuk zJy przykład! 

Robotuików Polak6' nic trudno będzi„ te
taz przekonać o tern, że niemiecka orgau:zacya 
~11ajdująca się jeszcze do tego '' ta!kiem p-ołoże
rfiu nic dobreg,o r-0botnikowi prz~·nieś(; nie może. 

W naszern „Zjcdnoc~c:nin zawodowem J}()l
skiem" jc·st zupełnie nicmożlh,·e, by sic wywią
zały podo ne stósunki ia:k w gcwerkfcra;ini... 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" jest organi
zacyą rohotniczl{ \\" pelnem slowa te~o zn<li ze
niu, a powstało na takiej podstawie, że \\'1 niem 
jeden czł-Owiek - jak na przykład p. Ernst w gc
wcrkfcralinie - 11igdy samowładnie rządzić nie 
b~dzic i nie może. Bowiem prócz zarz<1du, ma
my w ,.Zjed. z. p." jeszcze Radę Nadzorczą, któ
ra czuwa nad czynnoś..:i<l zarządu i r{nvnoważy 
jego wpływy. 

W ,,Zjednoczeniu zaw. polsk." Zarząd i f(a
da Nadzorcza uzupclniają siQ wzajemnie; w ge
"'~rkfcrajnie jest tylko zarz4td, i ztąd nic ma i 
nie będzie. tam nigdy równowagi. 

R.ohotnky polscy przekonując siG zatem, iak 
m:lrne panrnją stosunki w gewcrkferajnie i wi
dząc za.razem, jak znakomicie rozwija się „Zjc
dn{)czenie zawod<)\VC p.olskie" i ia:k dollrym oka
zuje się j~go ustrój, z tem większą ufności;,i 
gorliwością winni siQ garnąć w jego szeregi. 

(..Zjedn oczenic'' ). 

Sądz~ się sami. 
Organ socyalistyezncgo ,.ferbandu" w nu

merze 46 na. 19 listopada, rozpisując siQ o pew
nym Polaku, powia<la o nim, że bQdąc „starszym 
knapszaftowy)n, wybranym przez cz.Jonków 
,.Związku górniczego" jako czlonek tegoż Zwią
zku zalicza się także do partyi socyalno-demo
krntycznej". 

Co prawda Polak Ó\V zaprzecza temu obc:·c
nie i ogfosza, że nie jest siocyalistą. Chętnie 
wierzymy owemu wd'a'kowi, lecz nie chodzi 
nam wcale tutaj o owego Polaka, ale o scha,
raktcryzowanic poglądów zarzą-du starego „fcr
bandu". Zarząd starego , fcrbandu" w powyż
szcm wyrnźnic oświadcza, że kto należy do jego 
związku, winien być wcy li~tą, winien zatem 
wyzbyć się przekonań i za. «<l, 'i<.tórc dotąd sza
nował i W' których się wychował. Takici Qfiary 
prnwy Polak nczy11ić nie może i też "cale nie 
potrzebuje wstępu1ąc do ,,Zjedwczenia zawo
dowego J)Olskiego". Sądzimy, że tak ów Pol:.1'k, 
o którym powyżej wspomnieliśmy. i które.go 
.,ferband" naz:wat S{)cyalistą, chociaż nim nie 
jest, jako też wszyscy inni rodacy mają teraz 
jasny i dostateczny powód, by porzucić ów czy
st{) socyalistyczny związek, a zapisać sic: do 
.,Ziedhoczenia zaw1odowego polskiego". 

(..Zjednoczenie"). 

BOCHUMS!\l INTERES WYSYŁKOWY 
MARGARYNY. 

Bochumer Margarine~Versand
Haus. 

Józef tom1nel, 
BOCHUU, l{ortenpfatl 4. 

Oszczędne 2'.<>SJJodynle ! 
Chcecie przy dzisiejszych wysokich ce

nach za maslo odpowiednią margarynę nabyć, 
spróbujcie proszc mojq najlepszą 
śMIETANI(OWĄ M.ARGAJWNĘ STOŁOWĄ 

a będziecie na pewno stale u mnie zamawiać. 
Tylko co najlepsze polecam! 

\Vysyfam paczkę pocztową okolo 
9 FUNTOW 

NAJLEPSZEJ MAR.GARYNY za 6 mr. 
franko i zobowiezuie się. w razie gdyby się 
podobać nie miał-0, wziąć z powrotem, płacąc 
sam koszta przesyłki, Dlate20 bez rezyka. 

Oszcz~dzicie przeto pieniedzr, jeżeli wprost 
sprowadzicie, gdyż za mało pieniędzy odbierze • 
cle najlepszy towar. 

Proszę zamówić na próbę przez kartę po
cztową, a na pewno każdego zadowolę. 

Z wysokim szacunkiem 
JOZEF STOMMEL. 



p' leca.in.: najl i; p:--zcj ja : ości i motlnc~o l•roju 

„ 
~{"' ~\!. ,. '. ~; ~"",;' 

-=--=---===:-= 7. ezysto weln1anych matt>ryj 

po lecz siał~ th . r~e~§a(h 
'-dm \vvborz~ 

W!~l,.;~;~) e -~~-.:r ~Y~~fie~i~nie (żadne fabryczne) 
Pariyg r>I,(l~zczy zeszforocznytł1 ~;prz.cdajemy nH~{'j ee~~y. 

Elegancldn \vy1rnnnnie ,„·et1ług rninry, pod J..icro\vnichYcm pier
'"~zor;.:ędnego pn~ykrnYdtC7.'.t . 

•;0leca wielki wybór cyr:a.r „Sienkiewicz", 
I ' ' . • '• • J 1 k• „.Korfanty', z prawcu,iWcJ zamorS!\iCJ ta!Ja ·1, 

dalej wielki wyb('r papierosów, lt..lrt z v-.rid?lrn
mi \\iinarki, powinszowania, karty .i;,·szelkiego 
rodzaj-u' które sEi dzielem rąk polskich. -- Żló
bki poci drzewko z p i ęknemi wierszami. Sien
kic •:icza i.:arty ,n:ildoidt.m pp. Braci .Rzepkie
'\'.'iczów. - Każdemu prawemu Pnlakowi se1ce 
się uśmiechać bf;dzie jak ośw!etli h~jenk~, ~ 
spo!f?;y na piękny żtól.iek. - Mam takze w1el~n 
'l.Vyhór francus!~ lcl1 peTfumów, wody kolońskre 
l•d 25 fe!1. do 5 mr. za butelkę. 

Kocha11i Rodacy! n ~e kupujcie żyd'owslde, 
<!le pcl-skie towary. 

JAN GAJEWSIO, b.alwierz pol!;tf, 
w UerAe, ul. Bahr..h<ifstr.. ~r. 99. 

przystanek kol~i elc:ktryczne.i, naprzeciw ho~ 
tc:łu M ciJ1ha rd ta. 

m~•~;-~11~~;~~7JN4t:~ .-~~ 

Friedric~1-KraJstr. 48a. 

~„ ~ • 
męsnrCj 

podbijg ~ni~rf'Y 

ul.Turnur 1r.14. 
wr E:~~eno 

'f)-ł.~} ~ ':ll"R·~ i\'!l '<!;J::,f i~~ b ~ ~ .... ł ~-~ „ v f:!i; :1"_; i<.: t~ ;~ni) n J: BBit. _,~..,,. 't. v~~ .~Jł.l't. "'Jfit' '"'t~ .„tt.~ JJc.'i....;r-.f. . '?\_.., ~ .!~ _./ .._ ... l' 

Cz ar ny. D.do.'1 <fohry, ja.k się rn~sz p·1?yja.cid11 bid5? 
Biały. D deó. dobry ty cza\'ny, bk j ~:~ks .nie ~rn df 

Tuk dwdi sz po ulicy jaki~ ~.::..bl;;irnny 
Ozy ci co lH'alrnje, po~ie<h n;j kodn:rny 

Cz. Pt7.ybyleni t.tl do E'!\sen ):'.W;, iL~h~. (' l<olt,~ - ~ 

'fu mi się lepiej poclcl'a .i 1' l·; Afry, o 

B. 

K1d.j }~st ta wspaniały, 1't:-~ " :1p--i:.nni.'2l ;· r~y i" ··r1tn 
Ale to nie dobrze że tu .Lardl · ~imno 
Doradź mi kocbany eói ja nrn m uei:y ni; 
A 1)y s~ę przystro1ć i nbr.w L·~ z , nidll'~ 
Dobnc r;rzyjaeielu to rzt.·cz łR! W';J, 1ak12; 
,fa, Cif; z Cl pro WH.dzę d,-:.~ .k nrnr '~1S ~) 1ah1. 
'I'<·n~~0 ,„u na skłnii.~ie HH·<lti<~ ina1e ry:: 
7Jam~wi~z palto, to on ci t1~~yj.f» 
Unie-go 1.-i ·yh6r navr"-::t kndzn 1\ i tiki 
Ht1Pi oH i;J,rnb.ne 8poduie i ki1mit.elki 
Uhraui<t c;1 arne, p<;lla. i C?,:nr·arki 
f·fokol -~kie ubrania litewkt i f aki. 
Krój jef!. / H:odny Vl oknliey zr1.a~1y 
O:t zrdow1ili1i W3Z.Yt>tkie v„· ~1'ieci~r sU.Jrny 
Do niPgu dą~~ -~ Cie .~i i Polaey 
Moskal,, Fnv\·.uzi, AngHcy i Lt{~ wi t~ ja y ! 
Którzej z f!al ka tu d .~tąd pri3 t•y ws j~ 
U niego ty Jko w~~ZJiSCY zumawiaj 1: . 

Cz. A gdzie (m miesi.ka? i jak nt1 ;;.ię zmvie 
Niech mi przyja.del to j~3i':.-;;c tipo-wie. 
Ztą<l nie dald\n tam d<H.tl _h„g") '"' hs · y 
Przy '"rnrmdr. ?.! mnner (·zt~rnasty 
Or.stai~ ri .;; n ~rde ~~~? Z t h:m na8 t ~C'A' n.clia 
fo~ mat~ j palcem f mw~ 

lunku ubioru 

w t'.iJl"I 
*Jil ~@„ li Xlt ~t' il° G 

J(jo fen hu~ra·i wv!nh! 
albo .: pall of a ~uz~dłotv, 

p~;t.tV obsfa· 
·dosl~nie 2 

.~~i!·~~~~4:l}~{{!S}~~i~!~1~~~{~~ 
~-------

oru 

'f'l:' Q"al*-;"}·1 -~""'fZPth " J t . 1tivt1;, t\11.. J Sp " •.1\N {{J< ~ Cnnycr1 
1~0 :r~ ::_,. ;.~eh jal. ~:ł~j;•s :~ : - ~: ; d• 

Zakupi-·0(1 rutzy odstawitim f R1i1w l'< ,]('u.u. 

~a gotówkę. ! 

Piecyki do ' onrzvwa.rna. 
'CJ "" 

Stanisław Jank~.vJiak, 
nHNi . ~~HH~ J~r. 35 

I 
I. 
l 

~ 
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• łodzienne pismo ltJ.dewe dla Polak6w na obczyźn1eJ pohd9cont ośwłaeie oraz spra om nar dowym, politycznym ł zarobkowy 

f.\1.re?tocł:rł 5:.~gtant. 11 W}'!•tłil• Hi Jc1'~tł'cznyc1l. 
· fiti-OPlata kwartaltl.a na poczcia i • liatawycb wY'OOlf 
J •r. 50 fen„ • z <>d<noszeniem do domu 1 mr. 92 fel!. 
.• WlaraS Polski" zapisany }est w cenniklil pocztowym 

porlil ~oakiem Hl połnlscll„ nr. 138. 

l!ł f rat'f J)lacl •1' sa lri&rn P•t'YtOWl' 15 fea„ 

W Imię Boże za Wiar' l DJczyzaę 1 ov.!c! zenla r.amit.szcione oried łnserataml ~O fen. 
CH .. to 02luza, otrzyma rabat. - Listy do •• Wiun• 
Polskiego'' nałety lraokowr.ć I podać w nich do.i t 

ny 1drce pitzaceizo. Ruoo\lów sit nl• zwn'"• 

~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia ~najduje si~ w Bochum. przy ulicy Maltheserstras~ nr. 17. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum.~ 

lodzłce polscy! Uczcie Ułecł swe 
afWfć, czyta~ I ~ po polsku! NJe Int 
hfakłiem, kto ootomstw• 1wema z.ie. 
-~ • pozwoU I 

Z wypadków dnia. 
: Zabójca Plehweeo zasą<hony. 

W wtorek wieczorem ogłoszono w 
P-ełersburgu wyrok skazuiący zabltce Sa
souowa 11a cale życie, wspólnika Stkbrskie
_, a ZO IM cięż.kich robót. 

Przed sądem gromadziły sie w. cza
st~ rozpraw sądowych liczne Uumy ludu. 

PoJkya przeszkodzfla rozruchom. 

Zaburz.enta w Petenbu~u powtarmją słę. 

Telegram donosi: Podczas balu stu
łentów tnstytutu tecłurolio:głcznego odbyly 
si~ ·\\deikie demonstracy~. 10 tys. osób 
przyj~o rezoluicyę ucłtv.·ałoną przez kon
fr.e! ziemstw. Zaburzenia trwaly przez 
noo calą na 13 b. m. Aresztowano mnó
sł\\'O osób. 

Rosya nie szanuje neutralności Chin. 

, . .Morning Post" donosi już po raz wtó
ry '2l Sian-gaju, że rozbrojony w t}.'ltlŻe por
de krąż-0wnik ros)'ljski „Ask<>ld" ładuje 
węgiel i czyni przygotowania, jakby chciał 
nJotnić Si~ w stóso"\\mei ch'\V'ilii, by się po
łĄCZ'Yć z eskadrą baltyoką. „As1wld'' ma 
ju0 po.no 1000 ton ·węgla pod pokladem. 

Nieuszanowanie neutralności Chin 
~ fe<lnakO\voż zwlaszcza z przyb~'Ciem 
eskadry baltyckici doprowadzić do poważ
n~łi zawiklań międzynarodowych~ 

Telegramy. 
P e t e r s b u r g. Dotąd przewimllono 

I IJ()wrotem do kraiu z pola wolny 110 ty
sięcy żołnierzy, w tem 54 tys. rannych l 
56 tys. chorych. PróeZ tego znajdują slę 
Jeszcze tysiące rannych ł chorych w szpf-. 
falach syberyjskich. 

.M a d r y t. Cały gabinet podał się do 
""1nisyl. . 

L i p s k. Za zdradę stanu slcaizany w
stał dawniejszy fryzyer Hense z Luxem
burga na dwa lata domu karnego. H. w
&-ędniczył l}(}między francuskim urzędem 
1V<>lsJcowym a podoficerem Schatze; osta„ 
tlll zeznal, że tajemnic nie zdradził, lecz 
łY;lko zgodził się na ofertę Hcnsego. 

P e s z t. W środę otwarto nową se
syę parlamentu węgierskiego. Prubi~ 
łJOSiedzenla był spokoiny • 

· B er I i n. Na środowem posredzeniu 
rozpoczął parla'moot pierwsze czytarue 
~tu do prawa o emeryturach wojsko
Y(}'c~ który ma na celu podwyższenie e
llerytury. 

T o k i o. Komendant jap:ońslóei arty
lerył okrętowej donosi o skutecurem ostrze 
łhYaniu arsenału torpedowego i stojących 
" IJObllży łodzli i statków. Skład torped 
apaUf się J płonął całą godzinę. 

Admirał Togo donosi, że 12 I 13 gru
~ w nocy japońskie łodlrle torpe®we 
7.aer.epfły pan~rnik "Sewastopol". Wynik 
test niepewny. Rosyauie strzelając ze 
swych dzlał uszkodzili ciężko Jedną łódt 
t<>rpedową. 

C z u a n s z a n. Nad rzeką Sza panuie 
•Pokół, temperatura spadła do 20 stopni R. 
~zera. 

W as z y n g t o n. W środę IJIOdPlsa
llO traktat roziemczy pomiędzy Stanami 
l.łednoczonemi a W lochami. 

Pa r y ż. Służąca Syvetona z.ewała, 
ł.e SyVeton nie zmarł w pokoju, w którym 
&o ~ziono, lecz został" tam dotąd prze-

- . 

niesiony. Mnożą się poszłakl, że Syvetou 
został zamordowany. 

. · Polacy na obczyźnie. 

czak Aoorzej, prezesem; Ratajczak Michał, 
zast.; Olejniczak JóZef, sekretarzem; Grze
gorek Michał zast. sekret.; Stachowski 
Madn skarbnikiem; Maćkowiak Anton.i za
stępc~ skarl:>n.; Zaplata Michat ł l(amy
szek Franciszek rewiroramj kasy. 

kończone być nruszą. przeznaczony jest 
·wtorek i piątek tygodnia. l(siądz biskup 
pozwołil także za p0przedni-ą, sankcyą pana 
ministra kultu, na to~ że Podkladką, do ćwi
czenia tekstów pieśni kościelnych i meio„ 
dyb ma być zbiór zatytutowa.ny „I(irchen
ilteder filr katholiscoo Schu!en im Btstunt 
Cułm", a wybranych Z.e śpiewnika dyece. 
zyalnego, wydanego w Gdańsku u Boeni
ga. Sptewntk ten Jut dfa tanrtetszeJ szkoi.. 
ly .zakupiono. 

Deme. Sprawozdooie Tow. św. Mar· 
dna .l Derne z roku 1904. Towarzystwo 
liczyffi na początlm rokUi 72 czlonków. Da-
lo się wpłsać w, ciągu roku 47. Z powodu 
niepłacenia składek miesi~yclb i zmia
ny pracy zostało wykreślonych Z2, na rok 
1905 pozostałe czlonków wyplatny<lli 97. 
Towarzystwo w ciągu roku miaro ®.chodu 
~,50 mr., rozchodu 135,65 mr. Chory.eh 
czlonków było 27. którym dano wsparcia 
·w sumie 253,70 mr. Ogólem rozchodu by-
lo 389,35 mr. Z roku 1903 poz.osta~o w ka
sie .f02 ,89 mr. Z roku bieżącego miało t<>
warzystwo na<lwytki 97,15 mr., śe.st w ka
sie na rok 1905 razem 500,04 mr. Z tyclt 
pieni~dzy posiada to\varzystwo w kasie 
oszcz~ności 318,64 mr. Towarzystwo od
byto zebrań 23 Z\Vyczajnych i cztery wal
ne. Zebrania OO"\\iedzalo 40 do 70 czCon
ków. Z.abaw o<lbylo towarzystwo 2: rocz
ni-ce i zimową zabawę. Prócz tego towa
rzystr\\~o obchodzilo wspó.ln~ sr\\iazdke. 
Ksiądz polski przebywał u nas 6 razy. Ty- , 
le razy towarz. przystępowało wispólnie 
do Komunił św. W bibliotece, która jest 
wlasnością Tow. Czytelni Ludio\\rycb w 
Poznaniu, jest książek 265. Z tej lk---zby Jest 
15 książek własnością towarzystwa, ksią.ż-
ki te zostały podarowane przez Red'akcyc;: 
„Wiarusa Polskiego" z Bochum. 

Zarząd na· rok 1905 sklada si~ z nast~
pujących czlonków: Józef Tonder, pre
zes; Ant. Szczepaniak, zast.; Ant. Karana.
rek, sekr.; Kazimierz Antkowiak~ zast.; 
Jan Mi-siak, kasyer; Michał Perc:zat-. , zast.; 
Ludwik Marcinkowski, bibliotekarz; Ste
fan Grzegorczyk zast.; Marcin N.iclcxar_ek 
i Ignacy Depłew.s.Ki, rewizorami kasy; Wa
lenty Jędraszewski, chorąży; Kazimderz 
Piotrowski, zast.; Józef Kędziora i Walen
ty. l(ęd1:iora. asystentami; Woicieab Ko
\\talskr. i Jan Grzegorczyk, zast. 

Rodacy, popierajmy towar .:,yst\.\-"a pol
skie! 
A. Kaczmarek, sekr. J. To.nder, przew. 

Polskie towarzystwo w Merklinde. 
Merktin<le, cklia; 11 grudnia 1904 r. 

Szail<Ywna Re<lakcyo ! Musze się Podzielić 
ZJ Szan. Re<lakcyą, i· Rodakami radosną n<>
·\\dną, gdyż dnia 11 grudnia br. odbylo sie 
zebranie w Merklinde, w celu zaloienia 
Tow . polsko-.katolickie.go. W zebraniu 
Rodacy wzięli dosyć liczny udzial. Zosta
/Q zalQrone Tow. pol1sko-kat. po.d opieką 
ś.w. PioryaJ!la. Zapisato sie doń 25 czlon
ków. Do zarzą<l'u zostali obrani następu
jący panowie: Jan Wawrzyniak, preze. 
sem; Jan Maicha zast.; Antoni Bacllórz, 
sekretarzem; Mkhal Dereszyński zast.; 
Mikolai Pawlak, skarbnikiem; Jćmef l(ule
sa zast.; Edward! Ast i Mkh.al U rbaniak.1 
rewizorami kasy; Ludwik Grzegorowski i 
Loon Ifasse, lawnikami. Do kasy w-ply
nęlo 25 mr. i 2.80 mr. '\VOlnti skladki, na 
pokrycie kooztów telegramu, jaki ma być 
wystany do Najprzewiełebniejszego ks. Ar
cybiskupa dr. Ploryana Stablewskiego w 
Poznanitl! z pozdrowieniem i proźb~ o blo
gQSlawieństwo. Naszym organem iest 

Wiarus Połski~'. Nowemu: To'W"arzystwu „ f,~~ ... 
szczęść Boże! Jeden za wszyst~ 

Nowe towarzystwo. 
Ober-Marxloh. Zalo±ooe zostalo u nas 

Tow. kościelne pod opieką św. Andrzeja; w 
lokalu van de Bonn w niedzielę dnia 6. b. 
m. Zglosilo sie 25 czlonków. Do zarządu 
wstali obrani nast~puie\CY ~cy: ł(oń-

Prosimy wszystkich Rodaków zamie
szkafycll \\1 Ober-Marxloh o poparcie no
wego towarzystwa. Kiedy od'będ2ie się 
przyszłe zebra.nie zostanie ogłoszone Pó-
inieJ. Zarząd. 

Germanizacya przez kościół 
na ziemiach polskich. 
TyPQwych księży rgermanizatx:tr&w, ja

kich znamy doł>rze. z obczyz.ny, mamy w 
Prusach zacllodini-ch t'flacxnie ·więcej rrit w 
Poznańslciem, na kh czele borwieim stoi 
nikt inny iak sam generalny wikary ks. 
cezyi cbehni11skiej tworr.ą Polacy. l(s. 
Ludtke, niemiec, chociaż przeszlo r.:ł dye
mi rz-ądowemi. To też O'\\X>ce tego widać 

Po'\\1iadamiaJąc Wiclebnego l(siędza 
Proboszcza o powytszem z polecenia kr6· 
leW'Sk!ei rełencyi w ł(rótewcu W"ZYW'3Jtl 
uprzejmie, o co rychlejsze doniesienie, 
czy. w N. fuż msze szkólne zaprawa. 
ctrone rostaly i c'Ly na ten cel wyb-rane 
niemieckie pieśni kościehle są śpiewan~~ 
ewent. proszę mi donieść, 1akie przeszkody 
tenm są "'l drodze. 

Z wysokim szacunkim1 
unitooy, 

N. 
Uwagi chyba zbyteczne! 

na każdym kroku. wieżo oglosila ,,Oaz. TiT d -
Gdańska„ aastępują-ce'Z ciekawe ®kumen· _l'JStawo aw~two społeczno-poli-
ta ~.Biskupi Generalny Wikaryat tyczne W Austryi 

Chelmiński. . .pod nieJedlnYm wzgledem więcej stara ile 
o ochronę robotnika ni!! to czyni ustawo-

J .-No ... ·o„. V,„ da"W'Stwo .niemieckie. Obrady! parl!amootu 
Pełplin, dnia„„ lutego 1904. nadl skróceniem czasu pracy w kopalnia<:h 

Wed~ doniesienia królewskie' r·~.~~~ł7±~zaly, ie rząd jeszcze nie myśli w tc.ł 
cyi z dltlia 20 stycznia r. b. nr. 217 K. odpra- · sprawfo zająć staoowiska, chociat Austrya 
wianą -bywa. W' d'yecezyi wannińskiei na posiada jult pra"'N'IJie ustanowiony czas pra-
mocy wciąi ponawiane! zachęty bi'Skupa cy Pod ziemią. 
wannińslde&Q, dwa razy W. tygodniu i t-0 W ostatnim czasie widzimy u m\dów 
ni-oomał ~ wszystkich wsiach kościelnych austryackich 'vielkie zainteresowanie sie 
oo wtorek i piątek przed· rozpoczęciem wychodźcami, których dotąd! niesumienni 
nauki w miesiącach latowych a w nielctó- prze<!siębi-Orcy żydow~cy i niemiecx:.y u-
rych rmastach także wt zimie, msza św., w:ijający sie zv.rlaszcza po Oalicyi nieraz. w 
na którą przybywają, dzieci wyi.5'Zego od- okropny sposób wyzyskiwali. 
dizlalu• a po części także z innych, pad nad- Chcąc temu przeszkodzić, sejm gali-
zorem swoich nauczycieli. W cz.asie mszy c uchwalił, by oo 1-go stycznia 1905 
św. śpiewają <lzied szkó\ne te ·Pieśnr, ktć- r. powstały przy radach powiaWW"Yclt. ,~ 
re w go<lfz.inach religii ćwicxone były. Z Oaliicyi biura pośredni.ictwa prac-rr 
tem pożądane.ml rozPorządzeniem zgadza Dotąd istnialo tylko jedynie Jedno biu-
się nasz Przewieiebny Oenerałny ks. Wi" ro takie w Tarnobrzegu od łat trzoclt, nie 
karyuszi i' na życzenie wyże.j wymieni<mej z mocy ustawy wprawdzie, łocz z inicya
regencyi rozciąga takowe także na szkoły tywy K.ola wlościański~o tamteiszej re~ 
na~ce do dyecezyi chclmińskiel] (t. i. D. prezentacyj powiatowej. 
Lenek, Dzialdov;o, Bialuty, Nictbork Dą- Kierownik biura tego p. Zaborowski 
brów~.no, Olaznoty, Ostrud.at MQrąga. Red.) takie zdaje sprawozdanie z czynności tei 
Jako śpieWltlik użyty być mote wedle roz- instytucyi: 
porządzenia w . urz~owym dziennikui ko- „Wysyłamy ludzi do innych powiatów 
śdelnym z r. 1902 nr. II wybór pieśni wy~ kraju, za grankę i lokujemy żądnych pra~ 
ieW ze śpiewnika dyecezyalnego pod ty- rnieszczarny ponad 1000 ludzi; Zgloszeń 
tulem: „l(irchenlieder rur kathQti~he cy także u siebie w powiecie . .Rocznie u
Schulen im Bistum1 Culm". od pracodawców; w tym samym czasie o -

J eietl doty-chcz.as śpiew'allie niPmiec- trz;ymujemy na 3000 pr~'Zlo. Czyli .ie w. 
:kicłt pieśni kośdeDnych w tamtclszym ko- ·razle powstainia innych biur t będziemy mo-
ściele nie było w mtyciu, i ograniczone a;a- gli odstąpić im db zalatwienia znaczną, lici-
prowadlzenie ( ?) takowego podczas mszy ~ zapotrzebowania. Zagranica - to Niem-
św. w dwóch d11iach tygodnia pocią,gatoby cy, jak dotychczas, a przeważnie: Brau-
za sobą uzasadnione wątpliwości, wtedy to denburgia, Saksonia, Slązk, W. Ks. Po-
dzioci przy mszy św. uczestnkzyć b~ą. ci- znańskie, Al!zacya (fabryki tkackie). - U
cho ( ! ! !) albo będą też śpiewaly w ·wybo- mies.z.cwna przez nas Hczba (ponad 1000) 
rze zawarta. choralną msze łacińską ( 1 ! !) łestto i d1uoo i malo. Mato, bo np. z tarno
łub te:t ladńskie choralne Repuiem. brzeskiego powiatu cala ernigracya wynosi 

Od:nośnym nauczycielom doręcron~ alrolo 7000. Część z tego - to stali praco. 
zostanie przez kompetentp'ł wladz~ szkóI- "\\!"nicy w pewnych majątkach w Niem-
ną potrzebna i:nstrukcya. czech, którzy nie potrzebują. pośrednictwa, 

podp. Ks. Ludtke. 1?:<:lYt wracają na sezon do znanych sobie 
Do Wielel>nego ks. proroszcza N. pracodawców. Cześć korzysta z oo.mocy 

w N. toncesYonowanych biur, reszta, z ustug 
Tekst zaś drugiego Jest nast~pujący : IX>kątnych agentów, lub idzie na oślep. Dtr-
lnspektor pcrwiatowy. rot bo tysiqc łudzi otrzymato mieJsce bez-

No„. platnte, nienarażone na wyz:ysk różnostron 
N., dnia. .• 1904. 

J(siądz biskup chehniński zgodzil sie 
na to, że także w kości<>lacl1 należąc~h do 
Jego dyecezyi a Polożonych w obwodzie 
regencyjnym" królewieck~m . odnośni· księ
:ta dwa razy tygodniowo msze szkolne od
prawią. Do tychZe mszy sz.kólnych, któ
re przed roxpocz~iem nauki szkolliel u-

ny, na zawód, -doznając 0pieki . i obrony 
przeciwko niedotrzymaniu warunków, n
IllO\\'J" -ze strony praoodaiwców. Jak PD'
rnystowi bywaia. agend wyzyskiwacze 
świadczy taki np. wypadek: pewien oo~ 
w.::ipny oszust taki •unawia flisaków dająo 
w po 2 k. zadatkt:. w porze od·wwie
ldnieł il.ie Z2:lasza si~ do nich. · Poczeka:w.„ 



szyi czas jakiś, bojąc sie utracić zupełnie 
sposobności zarobku, chlopi-oryle udają, się 
gd!zicindziej. Po powrocie 2J wyprawy, 
zastajq, wcz\vanie.do sądu o zwr-ot po<iwój
nego zadatku. Na takiej prostej operacyi, 
iobroczyńca• zyskuje! kilkaset zlr., które 
kosztowaly go istotnie tylko tr-0chę ryzyka 
i parę chwil strachu. 

Biuro odsyla partye swoje pod -Opieką 
aż d() Mystowie, gdzie oddaje je centralnej 
!!tacyi, urządzonej przez izby rolnkze nie
n1ieckic, która przesyła .,silę robocza." do 
miejsca przeznaczenia. Ludui naszego nie 
rrn1ożna bowiem puszczać same.go. Zd'arzyl 
się taki wypadek. W Oświęcimiu na sta
cyi \\r.ysia<la partya; ieden z robotników, 
który prowadzi partyę i któremu <lanlQI a
dres wlaściwy, rozgląda się, szukając ·wc
dlug adresu. W jednej chwili podsrnv-a się 
agent; zapytuje chlopa, dokąd jedzie, czy 
ma jakie papiery. Przejrza\"\ szy 11papier", 
ucieszony ŻY\VO "ykrzykuje: 11a. to wy do 
mnie!" zabiera chlopów i wysyla gdziein
dzi.eil. Biuro tymc.zascm z1ostalo narażone 
na wielkie nieprzyjamności i straty. To 
też wypadek podobny już siQ nie powtó
rzy. Robotników odprO\ · aidza afo.o sam 
ki.cm\vnik Biura, albo ktoś zaufany. 

Alle Biuro nie Z-Ostawia, uak \\ spom
niano, rnhotników i na obczyźnie. Przyj
muje wszelkie zażalenia ze strony tychże 
na niedotrzymanie zaplaty, mieszkania, wi
ktu i inne, wstawi.a się natychmast u za
rządów dotyczących dóbr; gdy to nieskut
kµje, reklamuiie do Izb rolniczych, a dalej 
u kansulafo austryackiego, uzyskując za
\Vsze g<l.'y tyłka zażalenia były słuszne, ko
rzystne zadośćuczynienie. W jednym wy
padku, gdy ch-0dzilo o jaikieg-0ś wysoko-pop 
stawfonego junkra pruskiego, wdalo się w 
sprawę ministerstwo spraw zagrnniicznych 
i sprwwa z po-lecenia rzadu1 pn1skicgo są
dem! polubownym zał·atwionct zostala". 

Bill'ro uprosilo nauczycieli łudow:ytch, 
aby udzielili mu 1wykazu dziewczyn lat 12 
- 13 obowiązanych do nauki szkolnej, któ
rym też p-o daniu odpowiedniego u•pom1nie
nia, radzi przyjść po kilku latach, obiecudąc 
-wyslanie za zarobkiem. Slowem ten hu
manitarny UI"Ząd publiczny roztacza opiekę 
nadl poszukującymi pracy z chrwti1lą, gdy 
się ·z:gtoszą a~ do chrwili powrotu kh do 
Rraju1• Potrzebującym nieodlzownie ud'zie
]a zaliczki nai d'rogę do Oświecimia. i t. d. 

Z powyższego wynika•, że uchwalone 
przez sejm biura pośrednictwa. prncy madą 
szerokie pole <lo rozwinięcia blogieij d'fa Ju·
{fu galicyjskiego dzialalności, .chroniąc nie
tyuko ·WlYcho~źców przed wyzyskiem, ale 
regulując wychodźtwo podtuig ·zapotrzebo
llv"ani.a robotnika. 

Prawo u:chwałone przez sejm gaolicy·f
ski mai wstać rozszernone i ll'Zupelnione 
projektowaną, przez centralny rząd au
stryacki ustawą emigracyjną. Projekt rzą
dmV1Y' uważa wychodźtwo za obiaW: ko11ie-

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryl Rodziewlczównej. -

) (Ciąg d•als2y.} 

Hieronim znal to mie1sce. Grupy palm 
i paiproci tropikalnych, fontanna w gęstwi
nie \V'(Jdnyieh wślin, rozrzucone tu i ta·m 
siedzenia ii stoty. 

Wilgotna atmosfera -cieplarni lączyJa 
iię z. odgt>0sem muzyki, lampy drżały jak 
1wi.:rzdy wśród zieleni. gwar dochodzif 
stllllmi>0nem echem. Wo<lortrysk szemrał 
mon~tunnie. Killka osób snuto się jak du
chy po zakątkach, lub gwarzyło· w cie11iu 
fantastycznym. 

I .onii usiedli na jednej z odldabouych ta
.wek; na skinienie studentki, Iioikaj postaw il 
Jrzed nimi gorący poncz i papiewsy, i od
sze'Cil dyskretnie. Dziewczyna zclllęta1 o
krycie i futrzana. czapkę, podala mu1 kieli
szek. 

- Dobrze tu! Wypij pan ,,za: nr()je 
zd'rowie. 

Spetnił rozkaz bez wahania. Pon:z 
wypędził mu 'krew na twarz, a o·~ie(i clio 
()CZU'. 

Studentka umaczała tylko nsta w kie
liszku. 

- Lubi pan pić? 
- Nie bardz;o. 

"· - A bawić się? 
·-Zapomniałem o tem. 
-- Có!ż więc pan robi z życien1? 
- Pra-c~. 
- Tylko! Niema pan rndziny? 
- Nikog1Q. 
- Cóż. więc pan lubi wreszcie? Nic! 
- No, nie! Tylko t0, ieo h1·bię, za da-

leko, za '-\ ysoko1 .a dogadzać sabie nie 
pmm możności. Jestem biedny i sierota. 

czny, z którym należy sie liczyć i ma \\'Y
lącznie na celu ochronę wychodźców. In
formacyj \ sprawie widoków wychodź~ ;rn 
mają udzielać bądźto władze państ\vm,·c i 
instytu~ye użyteczności publicznej, Fub też 
przedsiębiorstwa, które jednak musz<:t rnicć 
na to o.s-O·bne zcz\1.10Jenie ministerslwa 
spraw wew·nętrznych i zostają pod ścisłą 
kontrolą rządu. 

Projekt \VI ogólności pozwala na chi
nomicznie uczciwe werhcw2.nie dn wy
chodżtwa, za takie zaś uwafa tylko takie, 
gdzie pracodawca potrzebuje robotników 
do S\\rego wlasnego przedsiębiorstwa, 

\\T.zgięd11ie jeżeli zv.·'Oly\\ anie kolonistów 
czyni <Jsoba, która· rzeczywiście miO!że 
pmwadz.ić przyrzecwnc osiedllenie. 

l(ząd' ma prawe zakazania werbunku 
w· każdym \Vypadlrn tam, gdzie są <>znaki, 
że wychodźcy p-0ni<Jsą straty lub wpadną 
\v biedę. Lecz tylko werbunek będzie za
kazanym, wychodźtwa samego rząd nic 
będzie krępO\val nawet w owe krak, dla 
przybysza szkodli\\ e, 1J.o szanuje swob:odQ 
osdbistą. 

Pmiektowane prawo karze hand'cl 
dzic\vczętami, kłamliwe propagow·anil" 
wychodźtvv"a i t. d. Przewóz wychodźców 
?i?.: nxHzc d'o pewnych ważnych dia emi
grn.cyi krajów pozacuropeJsk1ch może siQ 
odbywać tylko na pdstawic spccyalncgG 
zezw10I\;nia każdej chwili <Jd\vobaego, u
·ctziekmcgo przez rnin~stcrst\v'iO spraw v,·c
W'n.Qtrznych. Jako organ doradczy v,; srr::t
.wic emigracyi zamierzone jest zamian-Owa
nie przybocznej Rady emigracyjnej. 

Można się \Vięc spo<lzic.wać, że '''Y
chod·źtwo garicyjskie, które nieraz nienor
malne przybierato rozmiary, wsku1ek ta
kich zarządzefi 0chronnych wyzdrO\vieie. 
Gdy ta ostatnia ustawa wejdZii·e w życie i 
wykonywanąi będz.ie ze zrozumieniem 
sprawy, będzie z tego miała pożytek Gali
cya sam.a przez wytępienie wyzysku i han
dlUJ dziewczętami, który to zabierał rok 
rocznie po kilka set ofiar z Oalicyi, i zyska 
na tem cala s.prawa robotnicza, bo nie bę
dZie już takiego nadmiaru mbotnika• tam, 
gdzie nie- istnieje zapotrzebowanie. 

Z wojny rosyjsko„japońskiej. 
Z Mukdenu donoszą, że Kuropatkin 

·zamierza pono· mzpocząć ruchy zaczepne 
od: strony południowo-zachodniej, chod'zi o 
-0skrzydtenie lewej armii iapoi1skiei. 

Wiadomości urzędm\"ych {) opera
cyach wojennych brak. 

„Lok. Anz." otrzymal z Mukdenu '' ia
domoś.ć, iako0by fal1CU'ch fortów, wewn~
trznych PortUJ Artura byl jeszcze nienaru
szony. Zdobycie "\V'Zgórza ,203 metrów" 
przez.Japończyków, ma wprawdzie bard!zo 
poważne znaczenie, jedna.kie nie. w tym 
stopniu, fak to gloszą pisma: zagraniczne; 
wzgórze to bowiem powstaje pod! wpJy-

Co mnie cieszyło, straciłem. BoJę się te
raz do ·czego przywiązywać, by nie dcr
pieć. 

- Nawet koc11ać pa.n nie chiee? 
- Kochać nie moiŻna! woole woli. 

Przychodzi milość i bierze nas sobie, 
choćbyśmy walc'Zyli całą mocą. 
~ Czy pan to· mówi z: teoryi, czy z 

prnktyki? - zaga<lnęla głucho. 
- Z prnkty.ki - rzekf,. sifąć się na 

uśmiech. · 
- Ro cóż wakzyć? - szepnęła'. 
- Żeby nie trncić i nie cierpieć 

od part. 
- To pan nie \\·ie, co Jest miluść, gdy 

moiżesz; rozumować. 

Ocfirwcilai glowę na poręcz siedizenia 
i patrzała zacfumanai w ·Cie'nie palm. Twarz 
jej się mienifcr tysiącem wratefi. Nieprze
pa:rta s.Lła znmsz.ata: go patrzieć na nią. u
pajać się cz:airem, odwrzać ostatecznie. Na
gle wzwk ich się spotkał 1 stopniał raiZem 
zamig-0tał skrami. ' 

Po\\<~li pieszcz<Ytliwym ruchem prze
chylila się ku· niemu, aż ciemna gló\vka do
tknięta ramienia, :oczy zasz1y mętnym 
deni em., 

- Czy pan mnie kocha? - szepnęła 
z ustami kolio jego ust. 

- Szalenie! - wyjąkał. w p-0caltmku, 
biorąc ją \v1 objęcia i cisnąc namięb1ic do 
piersi. 

~ '* ól: 
Bazylt, strÓ'ż daremnie pukał do izde-

&ki, daremnie \\~yglądat lokatora darem-
. ' nie wypytywał, czy go kto nie widzial. 

Wieczór minąt, docho<lziłai północ. Nic 
śpieszyt-0 się studento\vi ani do obiadu, ani 
do nauki, ani oo snu. 

Bazyli sia<lt \V bramie i czeka,t cier
pliwie, tupiąc nogami od' mmzw i uderza
jąc rękoma. Miał wid10-cznie db Hieronima 

wem ognia dziatowego z sąsicdnkh fortów 
i dopiero po ich zdobyc·u mogą Japończy
cy istotnie zapanmvać nad miastem i przy
stanią. 

O kapituiacyi, v ścislem znaczeniu 
słowa, nigdy nie może być mowy; każdy 
bmviem z fortów stanmvi dla siebie <xt:ręb
ną calnść i każdy z osobna będzie się bro
ni!, przeciągając w ten sposób oblę-2enie 
aż do wiosny, gdy K.uroppatkin wyruszy 
z Mandżur~ri mi. odsiecz. 

Ziemi(? p l.skie. 
Z Prus Zachodnich 

Szczecin. Yo/ Ltis·2ritz ( ?) znalez.:IQno 
zamordowaną pe ną robotnicę. Zdaje się 
to stać \V zwi~zkn z morderstwem popd
nionem w Hermansdorf, gdzie żniwiarek 
Stanisla\v Sznlz, pochodzący z R-0·syi, za
nwrdov ·al r..onQ i trzy dzieci innc·.go robot
nika. 

Czenvińsk .Jest hż pewncm, że kolej 
żelazna wybudm·nrną wstanie; stąd' na 
Y\vidzyn eto Prabut. A in-1st przez Vistę 
wystawiony między Aplinkań1i ·i· Widlica
mi. Ta kolej ma strategiczne; rnaczenic, 
dla tcg-o rząd pruski \vym..<gJ io<l cesarstwa 
z1.~,czniciszei samy na ten cel, a \'. kosztc
rys[e nO\vym nit::rwsza rata wyn{)si :~ mi
liony 100,000 rnr. Bndmn J".olei żcb, "C:j i 
mostn1 ma być }J'()Spiesz;crra i j:\ż \, Opal~
nie zaczęto bnd::>wać biuro b,1de\tnicze. 

Kościerzyna. p;ątko,,:y wiec zagail 
ksiądz: \Vróblewski, prze\v1Cdniczyl' rnu1 ks. 
Wietdziński. Przemawiali postiO\\ ie Brcj
ski i ks. Łosiński. \/iec udał s!ę bard'z·o 
dobrze. Zalotono Towarzystwo v1ybor
cze. 

Z dyecezyi chełmińskie·j. Ks. wikary 
Pa wet Czaplewski prze-niesionyi z J ciżewa 
dlo Rz.owa a ks. Wi·kary l(on racr Obuf'ko\v-
ski z Bzmva db Jeżewa. • 

Z l(ram:!a przy Dorotowie .i1a \Varmii 
piszą „Gazecie Olszty!1skiej": ,:Gospo
darz J akób Stynka przez dwa lata pwceso
\\~al się 0 1 maszynG rdniczą i proces prze
gra!. To sobie \vziąl tak do gtO\vy, ie za
pad! na umyśle. Lecz jeg-0 sąsiedzi byli 
te.go zdania, że S. nie jest obłąkany, ale 
ma djabla \V sobie. Postanowili więc tego 
d]abta wypęd'Zić i \YZięli się do tego w na
stępuJący sposób: GosP'O<larz M. kłul pił
ką Stynkę w plecy i znaczył mu krz.Y'2. po 
gtowie. P. bił go z całych siI powrozem 
z lyika lipowego, S. z Wymoja krnpi:l go 
święconą vvio'dą, a B. trzymał siekier~ przy 
ustach! Stynki, aby zaraz diabla- w le:b bu
chnąć, gdy będzie przc-z1 usta udekaf. 
P11zytem krzyczeli wszyscy: ,,Djable wy
chódź !" Lecz djabel ani się piokazat, a 
biedlnegi0 Stynkę wzięto do dr0mu dbtąka~ 
nych w Kortowie. Smutne, że Jeszcze ta
ka ciemnota panuje p::1między naszą lu'dno
ścią. Wszyscy pmvinni pomódz do tego, 

ważny interes. Na; d'źwiek, dzwonkai sko
czył żyw10 otwierać; chcia~ gd'erać, ale 
pr.ze<l! wino\\ ajcą stal a dziew1czyna i powi
ta ta jednookiego wesolyn: uśmiechem. 

- Kogo t-0 wygląda:cie do tej p-ory? I 
- Tych, co o tej porze wrncają, .-

odburknąl. - Dobry wieczór, panu! ·· 
~ Ja.k' si<~ masz, Bazyli? 

- Proszę na .chwilę wstąp-:-ić do mnie. 
Mam interes. 

- Czy bardzo pilny? Może iutro go 
załatwię. Chce mi. się spać, stary. 

- Uhm, spać! - mruczat stróż, zamy
kając furtkę - czeka na pana ·obiad! 

Stud·entka pobiegła na· górę. Chlopiicc 
patrzy.I' z utęsknieniem na schody~ ałe Ba
zyli zastąpił mu drogę. 

- Nie gł·odnym! 
- Czeka też na pana list z czarną pie· 

czątk<!. 
-- A to niech sobie czeka! Jeśli kto 

umarl, to go nic wskrzeszę ani dziś. ani 
jutro. Puść mnie! 

- Nie puszczę. Pan zje Gbiad1 prze. 
cz1ia list, będ1zie czas na sen. Nie trzeba 
bylo tak późno wracać. 

- A bodajeś przepadt z twoim listem 
i obiadem! - wybuchnął stndent -zniecier
pliwiony. 

- Niech tylko .panicz. przeczyta i zJe. 
Burcząc, wszedt chtopiec do komórki. 

Chciat się prędko p.ozbyć interesu, ale 
czlek mamdzil, tupal, zastawiał uicztę, ga
\Vędzil. Iiiemnim gryzł ze złości wąsiki. 

P.01 cbiedzic, któreg.o ledwie d-otknąt, 
Bazylh d:obyl Jist. Miat na sobi~ isto•tnie 
czarną pie-czątkQ i adres pisany dbbrze 
znaną ręką dziada Polikarpa. 

Student skoczy! jakby węża nadepnął. 
Koperta poleciala w szmaty. List był 

jak z·wyk1e krótl<i, lecz dosadny. 
„ Kiedyś, będąc u mnie, z.dato mi się 

abYi WI każdym domu była gazeta i dobra 
książka, które są naHepszemi środka!Jli 
przeciw djablowi ciemnoty. Ody tego wy... 11 

pędzimy, wszystkie inne same pierzchn~ i d 
będzie nam wszystkim lepi ei." fi 

k 
Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznaft. Zebranie Polskiego Zwiąe... t1 

ku zav,.'IQdlQwego odbyło się w ·niedziel~ 
Domu Katolickim. Zebra!o się,, jak pisze 
„Or~'.", okolo 300 osób. Zebraniu P'lYe. 
\V10dniczył prezes Związku, p. St. N<rwicki. 
Po odczyt8niu porządku obrad, udzielił 
gŁosu. ks. kanonikowi Adamskiemu, który 
najpierw sprostował kłamstwa, jakie popi. 
saty o jego "-yktadzic wygłoszonym na ee. 
braniu· Towarzystwa Rzemieś.fnik6w• lXJI. 
skich, s·ocyalistyczne pisma „Gazeta ~{). 
botnicza" w Katowicach i "Oświata" w 
P.oznaniu. Następnie przedstawił jasny i 
obszerny materyat wykazujący dobitnie, 
o ile socyalna· demokracya kieruje związ. 
kami· centralnemi, a które wypierają si~, 
przyna1mni.cj \Vówczas, gdy chcą polskie. 
go rlQbotnika zlowić, wszelkiej styczności 
z socyallną demlOkracyą. 

Mówca poŻnawszy te ukryte cele \'Y· 
.jawil kh dążno·ści i wymownemi słowy 
prz trzegat przed~ \Vstęp.nwanicm do O· 
wych •Z\\ i;:izh~w centralnych - a nD.to. 
miast przek01lY\\'3.ł, że w nasz rch swsun. 
kach ko11iecz11ic pracobiorcy winni wstę
pować d·o zwi<.tzlm polskiego. Wielkie so. 
c~raliści stawiają przeszkody nic Lędąc ży. 
czliwie uspos,obieni dla mbotników1 poJ. 
skic.h, jak tego da\vali dowody na Górnym 
Ślązku, w Tmnniu i La1:d1sbergu, g<lz.ie Ili
sakom P-Olskim zarzut czynili, iż po polsk1i 
roZ'mawiaJą. 

Za wykład p-odziękowan::> oklaskami i 
powstaniem z miejsc. 

Drugi \V'Ykła{l'. o proporcyonalnyclł 
wyborach do sądów procederowych wy
głosi! p. St. Nowicki· i wyjaśnił różnicę te
go splQ'sobu gliosowania -0<l do1ychczaso·v.-c
wego. 

Wykfad ten uzupełnił p. St. Choci
szewski i wyraził życzenie, żeby związek 
porozumiał się w• tej spra\vie z Komitetem 
wyborczym. Ks. kanonik Adamski radzi! 
porozumieć się talci.e z innemi T owarzy. 
stwami i wspólnie działać. Związek przy. 
rzekr się do tego z.astó.siować. 

Pl"zema:wialo jeszcze kitku mów'ców. 
· Cate zebranie, trwające prawie 3 g<l

dziny, odbyto się nadzwyczaj spokojnie i 
pmrnżnie, pomimo teg-0 1 że i s-ocyalistów. 
na sali1 nie braklQ. 

Inowrocław. Rząd pruski, który sie 
zawsze zaoklłna, że poszanowanie dla Iron· 
stytucyu jest jeg-o myślą przewodnią, .zdaie 
się zapominać, że foonstytucya istnieje tak- 1 

że dla polaków. Oto co znów piszą do 
„Dziennika Kui.": 

W M. Lącku· ·odbywaly się p-0 dwa razy 
wy·bory ławników' gminnych. Obydwa 

że! szanujesz. pamięć matki. OcEzywaleś 
się -01 niej z szacunkiem, a zaczepiooy, br-0-
nHeś zażarde. Przypominam ci to, ho je
stem pewny, że, zajęty będąc romansem t 
cc\vanturnicą, zapomnialeś o nieli, i może 
ci już. nic nie zalezy na przeniesieniu1 jej 
Z\~ł.1ok cLo grQbu rodz:i1nnego, o co'ś mnie pro 
sil vvte'.dy. Jeżeli roz1msta nie zatarta (o 
czem \Vątpię) w tO'bie tego ostatniego ·wsp<> 
mnienia, to odpisz mi, czy 1chcesz, by, we· 
dl~ ostatniej swej \\i'Dli, spoiezęia o.bo:k me· 
go syna w Typieńcu. Sądzę jednak, że 
Ju:ż teraz nic ni0 swnudesz, nic nie parnie· 
tasz. -o nic nie dbasz, tylko· o dog1od1zenie 
swym zachcianlrom. Zatem odpowiedzi 
siG nie spodziewam." . 

Hieronim klnąc, schował list do kie
szeni i wyszedł. Zawrócil na. górę, ale juź 
nie bic;gJ. I(roik mu wotnial. Na: pierw
szym skręcie stanął, oparl się o uszak okna 
\Yychodząccgo 11a pn<fwórz.et i wpatrzyl 
się posępnic w· czerwony odblask z()rZY 
pófnocnej. 

Co mu się stato? Szalał przed ch:\vila, 
do niepamięci; wszystkie, ile Jest strun 
mtodości, grafy mu hymn kcc:hania, serce 
mUJ skakalOI weselem; 1rngłe hymn się znne· 
szal, zamiast rozkosznych tonów, stru·nY 
z.ali<;czaJy d) sonansem. Słysza;l 'już niei 
g!os dziew·czyny, nLe słowo namiętne ,..... 
z dna duszy wybiły się na ,,,,~ierzch, zglu· 
szyly resztę. d•otknęty go· jak grom dwa 

I" wyrazy: ,,bądź pra ... vym, bądź prawym. 
Słys·~at je, jakby brzmiaty ~eszcze e· 

chern, iakby dlOpiem wyszJy 'Zl ust k0t1~* 
ją ce.i; tyszat je i wtdrygnąt siQ, jak wi· 
no.\rnJca na wspomnienie krzyku ofiary„. 

„Bądź prawym, bąd'ź prawym!.„" 
I on zapomniał. Matkai Z{)Stawita: ~11 

legat pośmiertny, nie d:otrzymał; dafa 51e·· 
r:ocie jedyny skarb, a on .go zgubif - sJ>O""· 
niewieral spuściznę! (C. d'. n.>.· 



azY wybran~. ~olaków. _lecz rz~d ~vyboru 
r.e zatwierdza i teraz mespodz1amc obrał 
m · • ct· s·s Nd dwóeh memcow· gos]X} arzy, . 1 • a -
:enić trzeba, że w L. oprócz. 3 niemie -
~~h posiedzicieli są ~yfko p.o~acy! 

podobnie stalo się w• Osieku. Tamże 
jano obierać softysa, a ponie1vaż w Osie
~ tak samo tyl.ko polacy zamieszkują, o
brano dwukrotnie rodaka ~· l(a~~kę. Rz~d 

2e ·e -chcąc p. l(awkę zatw1er<lz:c, lecz me n1 dt.-.,... . ...t • • 
e. !Ilając tamże o vvw1e ... lm0go mcmca do te-

ki. go urzędu, chciał zespoli~ Osiek z niei~ie
lit ,;1drn Scha'llzc.ndorf, gdzie s·ołtysem . Jest 
ry oiemiec K., lecz p. l(awka zapytał s:Q u 

rJadZY odnośneti, <ll'a czeg·o rząd \ ryboru 
'ego njc che-: potwierdzić. To pomogło, 
~dy.l niebawem. nadeszlo i:wtw~ardze-nic 

(). wJboru p. Ka\v~n na sołtysa :vi Osieku! 
,. Poznań. Sp. pt"-Of. Bomfacy Laza:·c-

'\ icz, emeryt, zmarł w piątek, dnia 9 bm. 
ie, po dluższej eh.or-obie \V Poznaniu, licząc lr.:t 
2. Il. zmarły byi doskonałym pedagogiem 
i~, 111ajprz6d· mial stanowisko profesora pt;;:y 
e- gimnazynm św. Mar ·i Magdaleny w Po
ci rnaniu, a pot~m pr7. ~z wiele lat w Cheł-

mnie. Jako: emeryt nakżal .do z-arządu 
'„ r0,v. 1=>on1ccy Nauk-0\vej i -0dzna~zał się 
''J g-0rliwem starani-ern o rnzwój tegoż. I(. i. p. 
O· Kępno. Pan P. Maf1lwwski z, Rudek, 
0• nabył n:l' " !asność od p. hr. l(ręskicJ, pię-
11· kną majętność Grcmbanin z folwarkami 
~- obszaru 5000 mórg urn<lzajnei ziemi za 
0· 1,200,000 mr. 

Ze Slązka czyli Stm~ej Polski. 
Żory. Pcd 01i:do\\ ę nDwcj kolei z Żo

ró\\" przez Pawtowice. d;o Pszczyny rozpo~ 
częto ju1ż wstępne prace z rozporządzenia 

i i katowickic'j dyrekcyi kolejowej. 
Racibórz. W piątek zdarzył się tutaj 

Niezwykłe okoliczoości, \\śród któ
f1· h znalazl śmierć nacy0nali tyczny po
sel Syvcton, wzbudziły uzasadnione pod"j
rzenie, iż ma sic tu do czynienia z. ukart 
\ anym z góry aktem morderst a polity
cznego. Syvcton zginął \\ łaśn1e \\ dniu, 
kiedy skof1czyl się termin j.,;go trzyclziesto
<lniowcgo wykluczenia z posie<lzef1 Izby 
deputowanych, a ' r>rzedd?.ief1 procesu, ja
ki mu :\'}'toczono () ' YffOliczkO\ ~nie mi
nistra wojny Andrego. Prasa życl0w ko
mas..;(1ska stara się wnrn :v dzie v,1mó ić w 
czytcJn;ków, że śmierć Syvctona byfa 
dziełem przypadku, prasa nacyona1isty
czna natomiast zwrat;a uwagę, że ten przy
padek zaszedł w przeddziel1 prncesu, w 
którym przysięgli, wedle wszelkieg-0 pr'l
wdopodobielist\rn, uznaliby Syvcto1ra nie
winnym, co dla rządu z pewnością miało
by skutki nieprzyjemne. 

Edward Drurnout zanzi:-ca w .,Libre 
parole" mason-0m 7npclde otwarcie, że w 
tc11 sp'Jsób p.ozbyli siQ groinego przeciwni
ka. Porównują1c śmierć Syvetona· z śmier
cią f eliksa Faure'a, p.i·sze Dmmont: „po
d()lbnie, jak tamten zgon, tak i to zniknię{:ic 
SyveloHa, to nagle, niepojęte, nieoczc:.ki
\Vanc, a tak w właściwej porze d'la wro
gów Y\ ydarz.one zniknięcie, ·otocz.one je;st 
taJemnicz"ą mglą, która pra\Yclo:piado nie 
nigdy się znpclnie nie rozjaśni. 7-<laje siQ, 
że ta katastrofa jest prologiem tragicznej 
epoki, ""' którą, wkraczamy, kiedy zdema
skowane \V-Olnomularstwo nie może się 

~ clłU'żcj n kry\\ ać w1 cieniu, t'~k sprzy~ającym 
jego zbrodni.czym machinacyom. Na gro
bie Syve {)Ila zl ·· y pien rsz · s e wieflce 
oiczyzna, \\ ys\„-obodzoną z pod jarzma 
masonów i żydów.". 

eh nieszczęśliwy. wypadek, którego ·ofiarą .' 
Y- pad~ robotnik z cegielni Rózga. Okolo 
e- godz. 6 wieczorem pędzit w. szalonym bie-

Jakie są obow~zki świadków? Sąd-. 

c- gitgu rudnicką szosą sploszony i wystra-
szony kol1 w szora-eh lecz. bez \\ :oza i w 
pobliżu mdnickiego dominium1 wpadł' na 
wracającego z pracy robotn~ka Rózgę, któ
rego rzucil o zie.mię i ciężko pokaleczyL 
Następnie spl·osz.o.ne zwierzę p0pędziło da
lej do miasta i w pobl!i:żu Polkioplacu W'Pa
dto na na<lJ}eżdiającą wlaśnie Powózkę, tak 
że ®slownie przebifol się dyszlem i na 
mieisciu zdechlo. Robotnik Rózga p:oiCl.-0-

- bno jwż zmart skutkie!n odniesionych ran. 
aa:;: 

Wiadomości 1e świata. 
Niemcy. „Frank.forter Ztg." oowiadu

je się ze spe\;yalnego'. źródfa d'ypfomatycz
- nego, że rząd' Japonii jest bard'zo roz.giory

cr:ony postępow.aniem Niemiec i Francyi, 
które ustawicznie lamią, neutralność, dtopo
maigając nocie baltyckieJJ. Rząd japoński 
prznląda się temu na razie spokojnie, ~est 
przecież zdtecydowany wystąpić czynnie, 
gdyiby owa pomoc przybrala wyrainiejsze 
formy. 

Faktem bowiern jest, że >Obecnie po 
c- zniszczeniu eskadry portarturskiej, flota 
t bałtycka po przybyciu na wody wschod11ie 

że nie może myśleć o IXJ<lięciu zaraz bitwy, 
ei lecz ze względu na konieczność pewnych 
ro reperacyj skołatanych dlu.gą drogą okrę
(o tów, musi się schronić w je<lnym z portów 

neutralnych niemieckich lub francuski-eh. 
· Jeżeli zaś wtedy Niemcy lub Francya p-0~ 

zworą na to, t. j. jeźli wyraźnie narnszą 
Ptawa neutrai!ności, Japonia wyśle admira
ła To-go, który i w tych neutralnych por
taclt zaopiekuje się odpowkd'ni-0 flotą bał
tycką. Czy to będzie p~żą<lanem dlai Nie
miec lub Francyi, niech sobie te pai1stwa 

• sanie o<lpowiedizą. 
Z I{osyi. Jak tu-taj gloszą, Murawiew 

'· ustąpi wkrótce a następc~ jego zostanie 
Durno\vo, prop~n-owany przez, l<s. Swjat-0-
Pelka-Mirskiego. Gdyby nomina'Cya· ta 
P~zy-szfa do skutku, byłaby dowodem zwy
cięstwa polityb ks. Mirskieig,o. 

- Utrzymuje się tu pogtoska, że ka
Pitan Cladeaux ukarany przez jenerala
admirala w drod'ze <l'yscypilinarnej za kry

- tYkę admiralicyi w szeregu artyku~ów\ >0-

gf-0sz.onych w „Now. Wremia", pisał te 
artykuly z in icyatywy i pod dyktandem 
k-ontrad1nfrała fl'oty czarnomorskiej w· ks. 
Aleksandra Michałowicza. 

Z Watykanu. W uroczyście oś,vic.tlo
ł1Ym i ozdobionym knściele św. Piotra od-

• było się \V obecności papieża, ciała dypLo-
1natyczue1go i licznych reprezenta..11tów 

·i- rzyn:skicj szlachty, oraz tłumów publicz-
nośc1, ogtoszenie· świętymi: Aleksandra 
Sauli i Gerarda- Ma.ielii. . 

tU · k . Z Francyi. Donosiliśmy już, że sędzia, 
e- to~y badał spra\vę śmierd Sywetona 
o---· ~twicr<tzit, że śmierć nastąpiła wskutek sa-

•JJiobóistwa .:.·-· , , .„ 

Rzeszy wyd.al nieda:wino wyrok w nastG
pującej spra'\vie: l(bQlś mieszkaijący w Ber
linie miat stawać na świadka; przed' sąd'em 
\V Hamburgu. Na termin stawić się nie 
mólgt z, pov.1'l{)du choroby, w'ięc zawczasu 
uniewinni! się, posylaj,~c śwfad1cict\\'t0 swe
go lekarza. Sąd w liarnburgu: nie uwz.glę
dnit tego świadectwa, tylko na:lrnz.al owe
mu świadkowi, aby nrudesJ·at po·świa<lcz.enie 
choroby, wystawione przez fizyka pmvia
torwelgo. Swia<lek zapytał się, kto poniesie 
knszta. tego, ho on ich ponieść nie jest w 
stanie. Na to przeW1odniczący sądru <3dpo
wiedzia!, że koszta.i dostarczamia świade
ctwa winien po'nosić Ś\.viadek. Swiadek 
obstawał przy tern, że on nie ma. na· to pie.
nLęd'zy, świadectwa fizyka nie dostarczył 
i na te1min1 nie przyjechał. ~dl w Ham
burgu skazail go za: to nai 100 marek kary 
i poniesienie wszelkich kosztów, jakie wy
·niklyi z tego, że świadek na termin nie 
przy:był. Sprawa oparta się o są<l Rzeszy, 
który zniósl ten w:;n1ok i oświadczyl, że 
świa:dek nie rna obowiązku ponosić 1akich
kolwiek kosztÓl\V', a.by S\v10Je uniewinnie
nie uczynić wiarogodtnem. Stan majątko
wy Ś\via<lka nie wichodzi tu wcafo w' ra:
chubę. Sąd w1 łfarn hungu móg,ł był })<)pro
sić sąd berlifl·ski, ~11-Y kazat1 przezi fizyka 
zbadać, czy świadek naprawldę Jest chory, 

, a gdyby się ok.a-zalo, że nie. jest chory, wte
dy dopiem można bylo zmusić gol d·o· po
niesienia W'szelkich kosztów. 
~-----··'"- ----llaleadarz. 

Pil\ter, 16 grufeia. Adolheidy, A11s.niu.sz.a, 
(Zdzisława). • 

Sob:>ta. 17 grua11ia. Ls.za.rza. biskupa, (Z~ro-
t1ław). · · 

· S ł e ń e ~ ; wnhttdd zawbo<hil, 
J'ntr>:>. g. 8 m. G g. S. m. ·U 
Pojutue. g. 8 a: 7 g. 3. m . .U 

8 tu~ ~ p o go dy ; W 1hod~ ca.ł;r dzie~ 
pochnauru. W czw1Htelc łakŻĄ. 

. T e r ro o a 0 t r wekuywd w~zoraj 12. w 
polubi~ 3 lltepni R. wyiej ~era. 

Koło śpiewu „Zgoda" w Witten. 
Ażeby zapinbied·z niepunktualnemu 

nczęszc1.aniu n.a lekcye ~piewu, don.o~imy 
wszystkim cztonkom, iż lekcyei śpiewu 
odbywają się regularnie w każdą niedz.lełę 
od godz. 3 do 5. Niech ro,vyższc ogto
szcnie zachęci każdego z cztonków, ażeby 
się na czas stawi1. . 

Lekcya śpiewu kościelnego -0<lbęd z.ie 
się w przysz1ą niedzielę .Qd godz. 5 do7. 

St. Lysiński. A. Nr'~borak. 

Towarzystwo św •. Ą-Uch~ła w B~ufhu •. 
Miesięczne posiedzenie. <Jdb~z.e sic~ 

w niedzielę <linia 18 bm. o go<lz. 4 _po poł. 
O liczne zgromadz.cnie się wszystkich sza
n-0wnych członków uprasza Zarząd. 

Tow~ św. frnncisz~ w .Hofstedc-Rie~kc. 
Zebranie odbędzie się 18 bm .. o gu<lz. 

4 po pot \V sali p. Wal~rga. f? hczny u
dział członków i Rodaka\\~ prosi Zanąd. 

Towarzyst •n ś '· Barbary w Delłw1g. 
Wane z I: anie. w u·1...dz"ele dnia 18 

grudnia c " Gdz. 3 po poi. w celu obom za
rządu. I cząd i re ;\~izoro ·ie kasy zechq 
i~ ta 'ć go<lzinę pr dzeJ. O t:czny udział 

prosi Z a r z ą d. 

1 o warz. gimn. „._okół" w ł(ottenburgu. 

Niniejszem donQ i się sz.an. druh.om, 1ż 
roczne 'ralne zebrar i odbęd2ie się w nic
dzielG 1 grudnia po pol. o godz. 1. P nic.
waż o godz. 3 lokal będzie Zzj<!lY przez 
Tow. Ś\\. Alo,fzie.go, wię.c pr<>sz.ę o punk
tuałne sta\\ ienie się. Liczny 11d:zial poią
d.any ponieważ są ' ·.ażne sprawy do zała
twienia i b<;dzic obór 110\ ego Wy<lzia!u. 

.- Wydział i rewiz-0r6w kasy proszę, a1by 
póf g'lOtlziny prędzt'j przybyli. Czo cm! 

B. Zmudziński, prezes. 
---........... --------.,....----- -

Towarz}·stwo św. Jakóba w Sodingen 
dm10 i S-FYlP 'CZl()nfoom i w~ zystkim Ro
dakom, iż zwyczajne zebranie o !będzi e się 
\ nicd·ziclc dnia l 0 g111d11ia zaraz )() wiel
ki cm nabożct'1st :vie. Ponir, vaż przyidn bar 
<lzo ' · ażrn..; :pra' ·Y pod obrady, prz-eto -0 
liany udział prnsza Zarząd . 

Zarazem d{)n-Osi się , iż .,g\\ iaz1dka" 
()dbędzic się. w picr vszc ś ViQto o gcdz. 
5 1>0 p:oiudniu , na kt<'.q zapra~Z'l siG- szan. 
czfonk6w z ~.<mami i dziećmi. UDście 
mile widziani. Zaruid. 

Posicd7. .:nie zarządu o zwyk!ym ezn
ies. O stawienie. iG w zystl 'eh zkmk6i,;· 
zarząd n prosi PrzewmJniczący. 

Baczność gniazda okręgu VH nad· 
reńskiego. 

Uprasza się szan. Gniazda okręgu VII 
Nadreńskiego, ażeby vszelkie składki pic
niężnei odnoszące się do okręgu nadreeł1-
skiego, odsyłały na ręce skarbni!rn okręf?.:O· 
\Yc.go limita Ludwika Szymanowskiego w 
Aisfackn, ul. Pegtasche 49011. 

Tcwauystwo św. Stanisława w Heme 
donosi sza.n. czl911hom, że w niedziel dnia 
18 b!ll. bQ<l'Zie zebranie Po pol. o godz. 4,Vi 
u p. Nusshauma, na górnej sali. Uprasza 
się tych czlonkÓ\\, którzy zalegaj~l ze skla
d'.kami, ażeby się na p·owyższem zebraniu 
ze skladek uiścili. Prosimy także h~oda
ków, którzy jeszcze d·o towarzystwa nie 
nalexą, ażeby się takie na powyższem ze
brani u do Tow. Ś\'v~. C.tanista"I: a zapisali. 

Zarząd. 
----'---'---------------

Tow. św. Józefa w Altenbocbum 
d.oni0si członkom, iż~ zebranie tow. odbędzie 
si~ w 1li~d'zielę 18 bm. zaraz Po sumie o 

. godz. 110. Jest to >Ostatnie zebranie w tym 
rolrn' i ważne sprawy są. 001 omówienia. 
Zarazem d.anosimy szan. cz.t-0.n.lwm r Ro
dakom, że ksiądz. polski przybędzie do Al
tenhochmn dnia- 24 bm. Tow. przystąpi 
wspólnie do I( om unii św. w piern"Sizc 
święto -0 gQdZ. 7 ran{), o które] będzie Msza 
ze śpiewem polskim i kazani·em, na oo się 
zwraca szan. członkom uwag;ę. O jak 11a1-
licznieiszy udział uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława w Courl 
donosi swym szan. cz!onkom, iż w 11icdzie
fę dnia 18 grudnia o godz. 3 po pol cdbę<l.2ie 
się waln1;? zebranie na sali p. Buchbind'ra w 
Courł na którem będzie obór zarządu. 

Pd rządek dzienny: 1) skladka miesię
czna, 2) \Vpis nowych czlonków, 3) obra
chunek roczny, 4) obór zarządu, 5) \V'olne 
wnioski. O liczny udział prosi Zarząd. 
-------------------

Towarzystwo św. Józefa w He.rte.a 
donosi czl>ankom, iż przyszle zeb.ranie od
będzie się w niedzic!-ę dnia 18 grud.Iiia o 
zwykłym czasie. Uprasza się wszystkich 
członków którzy, mają jeszcze za ten rek 
skłaldki d~ płacenia, ażeby się stawili na 
zebranie poniewai jest -0 ostat11ie zebrani~ 
w stan,;1 roku, abyśmy mogli książki ure-
gulować. Zarząd. 

Tmv. gim.n. „Sokół I. w Oberhausen. 
Walne zebranie odbędzie się "'n n "edzie 

Ję, dnia 18 grudnia w lokalu p. K()Jter, przy 
Nowym rynku. Poczq_tek .o godz. 4 po 
p·ol. Porządek obrad: I)zagajenie i spn~
w,ozdanie z ostatniego zebrruiia, 2) \\ ~1s 
nowych członków, i płacenie sktade~ mie
sit;cznych, 3) spraw.ozdanic skarbnika, 4) 
sprawozdanie uaczelnika, 5) wolne glosy, 
6) obór r~m'.'Cgu wy<lzialu na rok 1905. O 
liczny u<lzi~J uprasza si~. - Goście mile 
widziani. - Czatem! Wydział. 

Koto śpiewu „'Róża le.śna" w Hcchłarmark 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 
18 grudnia o g-0dz. 4 po pat odbędzie się 
~iaszc miesięczne. zebranie.. - Lekcya śpie
wu· bGdzic o godz. 2. O liczny ud'ziat prosi 

• • l 
Zarząd. 

ie " „ t ne &Jen. 

Biuro „Zjednoczenia ~"ł odow ego pol-
kiego" bęrdzie \\ 'tę Ii bm. po pol. 

z.amkni~te. 

Ja~zność 
Ogólny wiec „Zioonocz nia' ' od·b dzi 

si~ w niedziele dnia 18 i topa-da po p01. o 
godz. }64 na sali p. Horst:manna przy dwor
cu. Liczny udzial rodakó\\ w wiecu DO.żą
dany. 

„Zicdnocze ie zawodowe poL ie„. 

~zanownym Rodakom 
w 1Iel1lc i o1·oli<'y ro
leco.m niniejszem m6.i 
nowo za.ł0żony 

skład mebBi, 
mianowicie dll\ nowo
żeńll'.w polecam cJ.łko
wit.c 11ii;knc wyprawy. 

!i szyny 
do siyda 

e najlei;e.ze do P2y• 
c1a kei<lego ro1bajn 
ta'ki:e m"tlneg-:i arty
et.yeznego •:yszywa
nin. Tani ccay. 

Nauka hrv.płatu 

Br>chum. O gorliwe poparcie 
mego intere3u serdecznie 
uprasza:."!!. 

M •. l'tliedx;iński 

I H. Timrn ann, 

I 
przy placu Wił bcl

mu v;;kim 19. I 
Znłrż .ny 1862. ____ __... ..... ......_. --

He rn.-, u1i~a Nowa 

OOSPODARSTWO 
ineje, skJ.a~jące sie z 32 mór~ debret:o frUtttD 
wraz z l~k~. poto-.ioue w Zbt:chfl.cll, p w. t,e
ściański, z calkowitym ebsiewcrn, z budynk'tlmi 
niedawno nowemi, masywnie murowa.nemi. C'e
na kupna podluf ur:ody. Z11:loszenia przyjmUie 
Ant ni l(aimierowski, Zbęchy O<r. K•~tei:O. 

Ks. K•stcn. 
I(oszta podróży nie zwraca się. 

goooo ocoooo 00000~00 aooc002 
g Podarki g iażdkowe ! 
!i! bę:lę latoś tanio sprzedawał. Mam n~ akła- O 

0 dzie wielki ·wybór clrnst do okry anla, 8 
o cliusty na głowo, c:husty podługowate i jed- o 
n wabne szale dla niewiast, fartuchy mienią.ce, i g wszystko w wielkim wyborze a ba.rdzo tanio. 
o lgnaey Jank ;vskJ, 'Vanne, 
O Apot i:ikerstr. nr. 6~, obok kościoła kato-8 lickiego. 
0000000000000 uocoooooo~oooooo 

AB.TY 
~ pocztowe ~ 

\ 
(ulb~<:c wi eki) z ;;ycu:niem 

„WesoJych Świąt" 
i 

Z p ~wir.. zowa.niem 

Ro 11 

10 fen. 

H1arto1'iniił faniej. 

A<lre : 

„Wiarus Polski" 

• • • • • 

coo uoooooaoo ocooo oocoocoa& 
o 

ow ... rzr twa, g 
k•óreby cl1einły na OwiaJdkę Bwoje potrze- 08 
by u mnie za!!upić, proszę nby zechciały 
za.mówić nż do 15 gIUdnia, bo czez.n pr~-1 o 1faej, tern taniej. 

8 _gnacy Jankowski, g WA._T_._rID, Apotbe ~ ei·str. nr. ·6. g 
OO 000000000~00 OOOOO:lCOOOO 

SPRZEDA W A CZKA 
oirotna i uczciwa, znajdzie micisce zaraz 
h ~ -0d 1 stycznia, '"~ skladzie kolenialnym, 

Józef Wierzbińskj w J<astr•p, 
przy kopalni !:Sckwcrin°. 



Z różnych stron. 
fło.c.bum. Na ulicy łierneńskiej naic

~hała kolei elektryczna na chf.opca. Kolo 
~1 del0 mu jedną 11-0ge. 

Gelsenkirchen. Nowy ks. probosicz 
Orune z Bochum, zostanie w niedzielę 18 
tim. uroczyście w nowy urząd wprowa-
1117xmy. . 
·Składy mogą w dniach 19. 20, 21, 221 23 
1i 24 grudnia być otwarte aż do god'Z. 10 
"ieczorem. 

Cz.as Już zapisać .,Wiarusa Polskiego" 
na ptzyszly kwartal. Rodacy! Namawiai
~i.e znaj()'mych. aby zapisali sohie .. Wiaru
sa Pol\skiego" na styczeń, luty i marzec 
11rz:ysztego roku. 

KSIĘGARNIA 
„, Wiarusa Polskiego" w 8-0Chum 

będzie w niedz1elę, dnia 18 grudnia cały 
dzień otwartą. 

Berlin. Echem streiku piekarskiego z 
'tAosny b. r. byl proces przeciw czeladni
łtowi piekarskiemu Hetzschołdowi, który 
< 1dłryl się w tych dniaclt przed sądem la~ 
wniczym. ttetzschol<l opisywał_ wówczas 
w 1nowie swej oo pewnem zebraniu okrop
ny nie.lad, jaki panuje w. piekarni BOrnera 
·p:rzy; l(ilstrinerpłatz, jak kociołek, w któ
rym pieka. si~ pączki sluży również do go
towania biePtz.ny dzieci~! itd. Otóż BOr
ner zaskarżył Hetzscholda a rozpra\\ra są
dowa wykazala, że -czel?d!nik wca.le .nie 
J)'tu.sadzil; przeciwnie, stwierdzono nadto, 
(Że węborek do mleka pokryty byl gęsto 
ibrudem, że ręcmrki uzywane do ciasta 
sterczały od· brudu i że piekarnia wogóle 

·była xupelnie zanieczyszcmna. W~bec 
?.eg-o radzili BOrnero'\\:i· tak przewodniczą
cy jak i prokurator. żeby skarg~ oofnął. 
na oo się tenże jednako\voż nie. zgodzil. 
Sad trwolnil ttetzsch<>kfa od wany, a Bón1e
·:--a skazał- na poniesienie kosztów procesu. 

Berlin.. W procesie o os2'WSt"wo prze
ciiw1 Wałe\V--skieł i wspólnikom, który to
c zył si~ "v Berinie, zapadł, taki wyrok; 
Ma.fgorz.ata. Wałewsk~ skaz.an<t rosta.la; n.a 
rok '\\ięzrenia. Lidya Walewska na 2 Jaita, 
Huber na rok, E r<lmann na 2 miesiące. Za
sąd'W11J.'m1 po1i-cmno śledlztvr'lO'. \Va.JleTu~ą 
zosctala już wypuszczoną z więzienia. 0!6~ 
\Vnl}~ oskarżony, hrabia Potulicki, ucield, 
śa.k w)adomo, za· granic~. 

.Raboteńsfwo polskie. 

Koło śi]iewu HWanda" w Dłsi~ltt 
&m9si swym członkom, iż miesięczne ze
branie odbędzie się w ńied~iełę dnia 18 
grudnia o godx. 4 po pol. Uprasza sie 
ć:ilbnków o kompletne stawienie się, bo 
przyjd'ą ważne sprawy pod obrady. Go-
ście miłe widziani. Zarząd. 

Uwaga. Lekcya śpiewu odbędzie si ę 
Q godz. 120 w poludnie. 

Baczność Polacy w Suderwich. 
U gościnnego p. Tigesa w Suderwich 

odbędzie się polskie zebranie w celu xa
krcenia towarzystwa polsko-katohckiego, i 
to " ' niedzielę, dnia 18 b. m. Po Pol. o godz. 
5, na co się zwraca uwagę wszystkim Ro
dakortr1 z okollcy Strderwich. 

St. Smiejkowski. 

Towamstwo św. Walentego w Hoerde 
oznajmia wszystkim czlonkom i Rodakom 
w ttoerde i całej okofky zamieszkalym, 
i-i oo dn.ta 16 bm. przebywa. tu ksiądz pol
ski jest sJ)Osobność do śpowiedzi św. W 
niedzielę 18 rano o godz. 6~ !est Msza św. 
dla Polaków. PD -m:szy Ś\.V. przystępują 
czlonko\7'-;e Tow. i Bractwa: Róż.ai1oowego 
wspólnfo do Komunii św. Po poludiniu o 
godz. 3~ a est pofskie nabożeństwo. Po na
bożeństwie jest zgromadzenie towarzy
st\\'-a, µrzytem przedstawienie świetlanyd1 
obrazmv. O lkzy udział prosi 

Zanąd. 

· Tow. gillltł. „Sokół" w Ober-Styrum 
do-posi swym druhom, iż w. nietlziele dnia 
18 gmdnia odbędzie się zebranie na<lzwy
czaJne o godz. 3 po poł., na które się dru
hów; i grości iak naśu-przetłmie.J zaprasza. 
Oroł'emt Wydzłał. 
~- _ ·· .·. · : 
" Tó:warzvstwo św. Walentego.w Horde 
donosi wszystkim' Rodakom. jjj od 16 do 
23 rnn. przebywa tutaj ksiądz ~ski .i jest 
,łllQ$0bność <!;o spowiedzi św." . Q -lłcz,p.y u-
dział prosi . ' - . za~. 

.„ · llarchi ·. su1ms111,· · · · 
~.~~EL, ~8:P~,~~;~.~}v1 kościoła katolickiego 

. po eea 

pąlski olej i prawdziwe tureckie po· 
widia. Twaróg i mak 

~ łei-M . jest w XMitn aldAdzl(} do , nabica. 

Wiec w Hengede. 
Wiec „Zied:noczenia zawodowego po.l

s.kiego" odbęd'Zie sie w _ niedziel~ dnia 18 
grudnia: o godz. 3 po pol. na sali p. Szter
mann, przy kol<>nii łfansemannstr. R<lda
ków z Mengede i okolicy wzywamy, aże
by się na wiec iak nailiczniej stawili. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

OPŁATKI! 
Towarzystwom p0lskim oraz Sza.n. 

Rodakom poPecam na gwia'Ztlk~ opłatkl. 
Opłatki te są mego wyrobu a nie fabrycz
ne ani lakierowane, jak to polecają różni 
agenci. Za 100 sztuk 3 marki. O 1tc2ne i 
rychłe zamówienia uprasza stary dostawca 

Hlpolłt Sibilski 
w Bochum, Klosterstr. 2, przy przystainku 

kolejki Kortłandier. 

Dom nowy, murowany, 
w K o n a r a c h p. M. Górką., 

powiart: Rawicz, .nadaiący sie do kaideg<J 
interesu np. na ha.n.del lokdowy, dla st0-
Jarza, rzeźni·ka, w środku wsi. l(onary 
1500 mieszkańców, kościół, szkota, •J.JO'C'Zta 
WJ md·ejscu. Do kolei 1 1dlometr. Pewna 
egizystencya d1a rodaka. Pod: korzystnymi 
waru:nkami na sprzedaż. Mający zamiar 
kupić, nmsz<t się zgłosić do mnie. 

St. KOt>lińsłd 
w Miejskiej Górce, Oorcheni R. B. Posen. ----------------
r;:i;;;;o;;;:x:i.:~ 
8 kol n1·aln po ;ak'aaj- to wary I' 8 o e tań.Hych cenach. Pety g kaidem ukupnie płac~ 3 proe. · 

o Najstars.zy skład polski . 
8 w Recklinghausen-Slid 

8 W. Mroskowiak. i g ul. Leusbentr, 29 

OOOOooooooooooo oooooooóooooo 

:•••••••łb•t••~ 
• ~ICl1Ał. DEPA, t 
• krawiec polski, 
! Ruhrort·Laar. 
V' ni. Cesarska Kałser8tr. 99. ł 
• przy koiciele katolickitt. ł 
• . Polecam Hanownym Hodakom mój ł 
• naJstarezy 

• INTERES KRAWIECKI. t 
• Wykonuj~ ubrania podła~ najn<>- ł 
• wszego systemu. Ubrania„ paletoty, cza-

mary, nbrauin sokolslaie, takie dam11t•ie ł 
• kabatkt. rccz11c aa d;bre 01lrobienie ( le- • 
• tenie. • •. „ •• „.„.-.+ •• 

OBELOĘ, 

którą, wypowiedziałem na panią, Jęsi~ 
cofam i oznajmiam, iż to, co mówitem ft 
nieprawdą. Michał Oortas. 

Baczność Oberhausen i okolica! 

Kfllłłęgarnla polska • 
poVeca wielki wy.bór książek do nahożci! 
stwa. żywotów św·iętych Pańskich, lr.sią. 
żek powieści6w;rch,. kart pocztowych, PJ. 
winszowań imi·e.niit, krzyży i figuir świ~
tych Pańskich. Zarazem \Vi olbrzrmbro J 
wyborze polecam frui1d i laski ró±negQ ~
dzaju, noże, wid1eke, hrzy.twy, album~ ~' 
io~~rafij i kart Pocztowych, wazony do 
kwiatów, dzbanki <i() piwa i szkła:nki. pon. 
monetki z polskim napisem Pamiątk~ st 
Oberhausen, skrzypce, harmoniki ustne 
do rozci~gania, klarnety. ma: torwarzysh J 
pałecam: Książki, obrazki z oprawą i be; · 
oprawy. Proszę o poparcie mego· interesu r 
Skora i rzeteina us.tuga ! Stale ceny! c 

KreśJc; sie i 

Stanisław Kuśnierek 
w Oherl1au8en, Marktstr. nr. 94. -· - Szanownym Rodakom - ------

polecam mój I . 
skład rzeinicki 

(po.r;nański wyrób). 

Roman Paul, 
II ER NE, Neustr. 50 • 

Usługa r1<1eteln11. , 

BACZNOśC RODACY W l(ASTROP ! 
Szan. Rodakom pole"Cam mój 

SKŁAD 

towarów koloniał. i tłuszczowych. 
Na adwent pDlecam OLEJ SIEMIBN· 

NY I POLSl(IE POWIDŁA. 
Na gwia-z<likę. polecam: orzechy, jabł

ka, polskie pierniki. 
Nai wrig.iilię.: mak z Polski. Dale.i kieł

basę i inne wyroby mięsne. Wino polskie 
czerwone i żólte. Miód: krakowski itd. 

() .t &a:ra. ł papierosy 
' z potskk:h firm ia:ko podarek gwiazdkowy, 

tallki r inne stroje na choinkę po niebywa
lydl dotąd! tankh C'enach; 

. Rodacy! swój do swego! Proszę go~ 
rąoo o poparcie. 

Jan Konarkowski 
· ·w ~as t f op, ul. Vidumer 21, 
naprz~iw probostwa katoHokiego. 

,\ 



• 
poświtccne ośwł Gie oraz sprawom uarodo rym, politycznym i zarobko 

Za fuuraty Diad ~ " · eru ~wY 11 •• 1 l\1YłSttodu '*' ... • WY'J•tłdum im pQhqtccnyclL. 
fr11rlDlat11. ltwa.rtał.H u ~oc.:.t.cla i • Hitowych wy11otl1 
t an:. 50 fen., a z od~o.sz:tmiem do domu 1 mr. 92 fon. 

W.lArDS Polski" zapaa.ay Jest w cenniku DO.CZWWYW 
W lmtc Boże za Wiarę I OJcz1znę 1 oSZloszenla za?Wuzczon prz.etl erat;,mt '40 fttt. c 

c7.e5to Qillasza, otrzyma rabat. - L.Lty 1 „ Wi t'"'~ • 
Polski~o„ DAlety łrank.crwl\Ć l odać w 1k l tol-~ ~ 

" pod. makiem .J. poln*'b" nr. 128. ny dra oinaceaa. ~ak'oelsów s 

-~ Red_a.kcy~ Dmk~a i Ksi(łgantla. znajduje Ei~ w Bochum. przy ulicy Maltheeerstraase nr. 17. - · Adree: „ Wiarus Polski", Bochum. ~ 

Z wypadll6W Clllla. 
Jakieli dróg używa hakatyzm w walce 

ro. przeciw Poła.kom t 

&, t,Płelgrzym" oglasza ciekawy tajny 
~o dofunrent rozesłany do księży Polaków, 
t'\. bY lch naktonić do wałki przeciw socyali

~ stOOl I przeciw Połakom: 
e . ~ ••••• , cfnia, ••• Cf.el"Wca 19{).4. 
~ J..iN. tajnie. 

bez fak w latach poprzedrtich, tak i w t)111 

es rako wyda „Centralna siedziba ku zwal
czaniu socyalizmu w Prusach Wscho
inich11 wschod'nio-pruskie kalendarze db
nmi:e na rok 1905 w podobnem wykona
Diu, Jak dawniej, z. szczególow·em ul\\:z.gl~
dnlroiem ojczystych stósuinków1 Prus 
Wschodnich. Ażehy druk wcześnie rozpo
cząć, jest jak naJpr~cfsze zbieranie zamó
~eń pożądanem. Kalendarz., którego ce
ua wynosi 15 fen. za egzemplarz, wyjdzie 
pra·wdopodobnie \V sierpniu, ażeby tern 
prz.eszkodzić "\Vielkiem111 rozpowszeclmia
nhr kalendarzy wcyalisty.cznych i skute-

, rnl'ie przeciwdziałać wiełko-polsk.im dąż
nościom. · 

Waszą Wielebność pot\\"alam sobie 
niniejszem uniżenie prosić o przyczynienie 
sie do zwalczania socyalizmu i polskości 
i zająć si<: rozpowszechnianiem owego ka
lendarza po 15 fen. za sztukę. 

W tym przypadku prosiłbym o od
wrotne dbniesienie mi, najpóźniej. Jednak do 

' 25 b. m., ile egzemplarzy zostanie na stałe 
zamówionych i po dbkonane.tn wysl'aniu 
llapła"OOIJl ych. 

Lan-drat. 
Do 

Wiet I(~iędza . 

ChwHowo jeszcze tctgo nie oglaszarny, 
dopóki zupetinie wszystkiego nie będziemy 
mieli \\.~ ręku. 

Cóż V.'()bec tego mzęd:owe. przesłuchy 

„Schles. Zeitung" i „Posener Tageblatt ?0 

~arlament węiłerski nie zdolny oo prac3'·. 

Burze w węgierskie} izbie poselskiej, o 
·których donosiliśmy, powitórzyty się w 
czwartek po spokojnem śroócx\vem posie
dzeniu z tem większą gwattowtl()ścią,. Hr. 
AncPraszy dawniejszy ZWIQlennik polityki 
prezesa ministrów hr. Tiszy przerzudl si~ 
xupelnie do obozu przeci\V'ników. Opo.zy
cya żadną miarą, nie chce uznać zmiany 
regulaminu obrad. Wskutek ogromnej 
wrza.wy i halasu czwartkowe posiedzenie 
przerwano 3 raizy na pót godiziny. Hr. Ti
szy opozycya nie pozwolila mÓ'W'ić, cho
ciaż tenże przez 30 m~nut star na mó\Ylnicy. 
Dziś, w piątek, zamierza pono rzą<l! iesz.cze 
raz: uczynić probę, a jeżeli się za\\liedzie, 
rozwiązać parlament i rozpisać oowe wy
bory. 

ł'Jota bałtycka zniszczona„ 

Korespondent biura Reu1era znali<lutą
cy się przy armii jenerala Nogi'ego d'epe
szuie pod datą czwartkową: Ze „wz,gó
rza: 203 metrów" widać cate mdasto i port 
Uli.ce są opuszczone. Bomby japofl.skie 
w•padają w każdą część miasta i portu. 

. Wielki'e straty przy zdobyciu tego wzgó
rza rówuoważy korzyść odniesi-0na przez 
zu:peh1e zniszczenie r<ls. floty portartur
skiei. Flota jaPońska powróci obecniie do 
Japonii, by w doka-ch dokonać potrzebny-eh 
reparacyi. Japoń-czycy oosu1wają się obec
nie pcnvoli nad brzegiem zatoki Golębiej na 
dość ró"\\-'llYm' terenie prz.eciwi fortom Ta
jankau, lczan i Anceszan. 

Parlatment niemiecki odroczony. 
Po dalszych rozprawach na<li P'rojek

tem do pra"\va o emeryturze wojskowej, 
przyczem przemawial także posel hr. Miel
ży.ński, przekazano projekt ten na c-zwart
kowem posied'zeni u komisyn bu<llżetowej. 
Nast~pne posiedzenie od~ie si~ 10 sty-

. By księży Polaków. nawoływać dd · .cznia r. p. 
Wa"fki 1>rzeciW1 Polakom, do tego trzeba 
czelności dla nas zwyklychi ludzi troch~ · · Telegramy. 

J niezrozumiałej; z pewnością więc księża . Bet 11 n„ W bitwie przeciw witOO-
PQiacy owemu panu landratowi dadzą stó- jom"pod~ Nhris, w . której zwyciężył pułko-
SO'WlJlą <>d'Dowiedi. wnik Deimling, padło 56-{jO murzynów. 

Odwołane rozporządzenie. 

.xn. l(uj." donQSi, że królewska reien
cya w Bydgoszczy ·wydata rozporządze
nie, aby nauka religii w najniższych ()d
izialach ioowroda .... v·s'ldej elementarnej 
szkoty {}·ziewcząt, którą od św. Michala r. 
I. tl'dzielaoo w języku1 niemieckim, udziella
•ą; byla odtąd Zil.QWU. w języku polskim. 

O katowaniu dzieci polskich w S.karydze
wie. 

oWielkopolanin" pisz.e: 
. ;,Po oświadczenia „Schle:s. Zeitung ~•, 
~ W'Szystko, co nam dono-sil korespon<fent 
0 PObiciu dzieci w. Sk.arydz.ewie jest zmy
ś~enl, ii my zasięgnęliśmy powtórnie 
'~eścL Otóż na podstawie dokładnych d'a
D"Y'clł 100.żemy oświadczyć, ie wszystko, 
~i)Jdałiśmy, bylo i jest prawdą. - i .że 
•!etylko nie było nawet przesady w donie.
si~n, 1-c-cz nie Gpisano jesz-cze wszyst:kie
ro„ czego się nauczycieł dopuszczał. 

~odzice p0bitych dzieci wystąpią w 
tanJTn razie Jako świadkowie, - .czetamy 
ledy e; ca.lym spokoaem dalszeio przebieiu 
łlD'ł"awiy. 

·Tu, oo nam w ostatniej koresponden
eyf dbniesiono, jest tego rodzaiu, że po pro
~u ~tręt Oiarnia i równocześnie ~
~ ~~ 

j . 

Bydła zdobyto ogółem 15 tys. sztuk. Obe
cnle kolumny niemieckie ur.ządzalą pościg 
za nieprzyjacielem, który stara się schro
nić w górach. 

B er n o. Zebranie. związkowe wy
brało na rok 1905 prezydentem Szwaica
ryi Rucbet'a z W aadt, wiceprezyd~ 
F errer'a z Zurychu. 

Madryt. Król powierzył prezyden
towi senatu Azcarr.e~ zadanle atworzeuła 
nowego gabinetu; 

W a s z y n g t o n. Pomlędzy Rosyą a 
Stanami Zjednoci;onymł toczą się układy o 
zawarcie traktatu rozjem~o„ 

K o n s t a n t y n o Il o L Ambasada h'&n
cuska zawlaoomJła rząd turecki, że fran
cya tyczy sobie pomnożenia liczby fran
cuskich ofice«"ów żandarmeryi w Macedo
nll. 

Bi a I o i ród. TodOOld depeszują do 
,,Franki. zq:.": W Patowłe zamllrdowala 
banda albańczyków IO serbów. W Ksr.a
Die pod Ueskib zamordowała banda 1recka 
wybltslełO bulpra Owosza z ca~ Je&o ro
d)r.łną. 

D s z I b u t l. Rosyjska eskadra wyn-
!zyła w środę tu xtąd w dalszą dre>&ę. 

T o k i o. W edłu& depeszy z Porta Ar
tura „Sewastopol" test Jeszcze ulotny do 
słutby, lecz prawdopodobole ~odzołly. 

T•kitt. O atab ~„~,,, • 

pancernik „Sewastopol" donoszą, te wszy
stkie łod2Jie powróciły nieuszkodzone prócz 
fedn,ef, która dotąd nie wrócił'a. Ostrzeli
wanie miało ten skutek, że pancemm: za. 
nurzył się przednią częścią o przesz.Jo metr 
w wodzie. 

f olacy na obczyźnie, 

Ku czci Matki Boskiej! 
E s se n. Niech bed~ie poch\ :-akmy 

Jezus Chrystus! Czytają.c wiadomości o 
przebiegu uroczystości towarzyskich i 
wiecowych, ,,·yczekiwalem też korespon
dencyi o przebiegu uroczystości tu V./' Es
sen obchoozonej, ale nikt się na to nie od
ważył, aby tak rzadką urocxystość v..~ ,,Wia 
rusie Polskim" opisać. 

Dnia 20 listopada staraniem Bractwa 
Różalx:a św. urządzono m·oczystość 50 
letniego jubileuszu ogłoszenia dogmatu o 
Niepokałanem poczęciui NajŚ\v. MaryilPan
ny. Po południu· oo: godziny. 3 do 4 w ko
ściełe Sióstr milosierdzia odśpiewano go
dzinki o Niep . poctęciu Najśw. Maryi 
Panny, potem wyglosil ksiądz Nachtsheim 
z Katernbergu piękne kazanie o czci N aj św. 
Maryi Panny Niep. poczetej. Po kazaniu 
przy rześiscie oś\\rietlonym ołtarzu, na 
którymwystawłono Przenajśw. Sakrament 
odmówiono litanię do Najśw. Maryi Panny, 
a \\i koi1c11 byty suplikacye i btogostawiei1-
stw10. 

Po nabożeństwie udałiśmy się na v.··iel
ką satę p. v. d. Loo, gdzie się odbyto uro
czyste zebranie. Nadzelator otworzyl ze
branie p-0d1waleniem Pana Boga i odśpie
waniem je<lnej zwrotki ,.Witaj święta i po
-częta". Potem przywttat szanowne To
\\-Urzystwo ŚW. Józefa r „Jedność" pod' op. 
św. Stanisława z Essen i św. Jana Chrzc. 
z Essen-W est. l(siądz Nachtsheim przy'był 
z nami na salę. Na scenie ustawiono oltarz 
rzęsiście go oświetlając. Z mowami wy
stąpili członkowie Bractwa i ks. Nachts
heim, zachęcając. byśmy czcili Na:jśw. Ma
ryę Pannę. Z <leklamacyami wystąpily 2 
Sk>stry Bractwa i 4 dzieci, wszystko ku 
t:zc1 Najśw. Maryi Panny! O, bloga ta 
chwila, którą spędrziliśmy w gronie brat
niem, aby pokazać, jaką mitością przepeł
nione są nasze serca ku Tej, która nikogo 
nie opuisz.cza i nikiem: nie gar<lzi, do Tej, 
którą nasi prxodkowie Qbrali za swą kró
J()'Wę. Obyśmy wszyscy uczestnicy uro
czystości tej, zawsze byli gorliwymi azci
cielamd• Maryi. I(siędzu Nachtsheimowi 
skladamy szczere Bóg zapłać , tak sarno to
warzystwom porskiem, które dla upiGksze
nia tej uroczystości z chorągwiami ~zial 
braly. Szczere uznanie wyrażamiy także 
w'Szystkim uczestniczkom i uczestnik.om. 

Jeden z ucustników. 

Strach Prusaków przed P<>lkaml. 
W ubiegł(\ niedZieł~ odbyć si~ miał w 

Weitmar przy Bochum wdec dla Polek i 
Połak&w. Zebrano sie też na ·wiec dosyć 
licznie, ale polkya wec z ~u obecno
ści kobiet rozwią.zala. Policya JX)Stapila 
bezprawnie, bo w zebraniach publiczny<:h 
wolno kobietom brać u<lziat. Prawo nie 
po1JWala tyllro na ucizia.f kobiet W1 posiedze
niach politycmych towarzystw. Bylby 
wreszcie czas, aby policya starala si~ po:
znać prawo o stowarzyszeniacłl, bo takie 
bezprawia, Jakich nieraz się dopuszcza, 
tYlko słuszne oburzenie wYWoludą wśród 
ludności. ObyWatele płacić m~ podatki 
na utrzymanie polkyi, to też ona jest dla 
pUblicZilQści, a nie pabłkxność Ola poJkyi. 

. POUcya ma pilnować, aby obywatele sza
oowali prawa. a ona sama w takJ sposób 
P~~ ~PIP.Ił ~li 

winny wyższe władze wre zcie kres poło
żyć. 

Wanne. W święto Matki Boskieli 
grudnia o-Obyl się na sali p. Oerdesmann'a 
\'' Wanne wiec Polaków. Przewodn.iczyt 
mu górnik p. Szuk. Pan Brzeskot z Bo
chum fako pierwszy mÓ\\"ca mówit o ogót
nem pol'ożeniu Polaków, przycz.em także 
o smutnym losie r<>botników i o zbyt wiel
kiej opi~e policyi pruskiej nad Polakami 
wspomnial. Pan Mikolaj Naskręt m(1\.vil 
w myśl przedmó"W'CY ubolewając, że wła-· 
śnie w Wanne jeszcze wielka ilość goda
kówt chodzi samopas nie nalc7...ąc do żad-
1nych towarzystw; ani do {JIOlskiej organiza-
cyi zawodowej. P. Franciszek Mańkowski 
poparłszy swe-go prze<lmffi.vcę zaznaczyr. 
iż w Wanne znaidulą si~ Rodacy, którzy 
zamiast należeć do towarz.yst\v1 polsko;.ika
tolickkh i ,,Zjednoczenia", walęsaią sie je
szcze po zwią;zkach niemieckich, nie wsty
d"U\,ic si~ nawet rozdzielać oo czasu· do cz.a
su pisru socyalistyczn~ch. Nastepny rnó
'vica pan Jankowski, kupiec, wyk~ywał 
na faktach „dobroć" socyalistyczną w'Zgfę
dem Polaków, zaznaczając, że socyaliśd 
są; dla Polaków nie mniej zażartymi wro
gami jak wszyscy inni hakatyści. Pan 
Wachowiak nawoywat do popierania wła
snych kupców i przemyslow-ców. Wszy
stkim mówcom dziękowano hucznymi ~ 
klaskami. ZgłosH si~ wreszcie do słowa 
dakiś pan Wincenty Cieślak, który także 
pochwaleniem Pana Boga zacz~t swe prze
mów'ienie. ż nak \Zara71 na wstctpie 
znać było, it pa ten bardzo wielką przy
łaź.nią dla so-c\yallstów się odznacza, dla 
tego odZywaly się często ~losy: „precz z 
socyatistam i". 

Po skończonej jego mowie w;-śmiano 
owego. panka, który zapominając, że że 
Polak łączący si(( z socyalistami pomaga 
wspólnie z innymi hakatystami kr~ić biec 
na plecy Polaków. 

(Wstyd i hańba takim Rodakom, któ
rzy w obecnych stósunkach jesz.cze sie 
wogól'e z rnemcami bratają. Przyp. l(or.) 

Z wojny rosyjsko1apońsltiej. 
Wbrew wiadomościom do110SZ4\Cfm, 

że Japończycy .zad:owolą si~ zniszczeniem 
floty porarturskiejoowiadu·je si~ „Daily Te
legraph" z Szangaju, że 13 grudnia podjęto 
znowu ogólny: atak na Port Artura. 

Dalej donoszą, że ostrzeliwanie pan
cern~ka „Sewastopol" prz.ez japońskie lo
dzie torpedowe byto pomyślne, 

Na przyszłe starcie n<1 .nwrzu wytc,
żaj'\ widocznie obydwa mocarstwa woju
jące wszystkie swe sily. Jak wiadomo 
Rosya postanowiła już wyslanie trzecieł 
eskadry na Daleki W schód. 

Z Czifu zaś donoszą,, do „Daily Tdc
irapb": 14 grudnia wysłali Japończycy 
ajentów na południe, by wygotować ·ptau 
do o.bserwacyi i przyj~ia floty balt)'lekiei. 
13 grudnia na poludnie od przy.l<\dka Szan
tuńs.'<i~ w zatoce ładowano w~iel na 
I pancernik Japoński, l krą.WWlllik z 3 stat
ków węglowych. Także krążowniki Nia
sin i Kasui'a nabraty wwla. 

Nad dalszymi planami R.osyi rozwiódł 
si~ przybyly do Paryża francuski ambua
dor z Peter&burga, oświad'CZają,c w wy
wiadzie z redaktorem Ternpsa, że Rosya 
teraz bardzie# nłż kie<lyłrolwiek zdecydo
waną, jest na prowadzenłe wojny aż d(1 
uzyskania świetn~o zwyci~twa. l(uro
patkin, który z początku wnial w tak JX>
dżłwienia iodny sposób :z. malemi wojska
mi _operować, teraz posiada do.skonali.\ ar
mi~. a także i pod WZilęd.em filwliO'WTRI 
~ra t~t ~!;\ „„ ... nrM.,, . 



Ziemie polskie. 
Z Prus Zaebodnich Warmii i Mazur. 

Gdańsk. Przy walcowni na wysepce 
<lgromna dźwignia zaczela sie z niezna
nej przyczyny chv.iać a następnie runGla 
całym swym ciężarem na berlinkę1 gru
chocąc ją. Przerażony wlaściciel Diester-
1beck pochwycił troje swych dzieci i wyra
rowal ie, lecz najml<Jdszego 10 roku sta
.rego synka nie zdo!al już uratować, zatQ-
11ął razem z nim i bcrhnką1 zanim mu z 
pomocą pośpieszono. Gdy żona z jednem z 
dzieci powróciła z miasta i o ()jgrnmie swe
go nieszczęścia się dowiedziela, ogarnęfa 
dą nioopisana rozpacz, i tylko z trudem ją 
powstrzymano, aby się nie rzuciła do -wu
dy. Chwilowo przygarnęli ją do siebie 
litościwi ludzie. Co byfo przyczyną ru
nięcia rzeczonej dźwigni, dotychczas nie 
,,·ypośrodkowaoo. 

Kowalewo. Wladza kolejowa wydali
Ja z urzędu inżyniera Wt. ttaykie-wkza za 
to, że zakazal śpiewać polskim robotnikom 
pmsko-patryotycznych rz.eczy i dopuścił 
się obrazy cesarza. Oddano go policyi, 
która miała go odstawić do "ięzienia w 
T<Huniu. W drodze wymknąl się wygo
dnie z wagonu, i śmiejąc się wcsol·o z do
ZÓJ:'>CY transportmvego1 zginął w· pobliskim 
lesre. 

Unisław. Niedaleko tutejszc,j stacyi 
kolejowe.i znaleziono w piątek rano niewia
stę Trernk z Unislawia przez pociąg przeje

·chaną i zabitą. śledztwo może wYkaże, 
że śmierć sprowadzona przezi przypadek 
czy tt*: umyśrme. 

Szc:TJecinek. W dniu 10 b. m. po r1-0łu
dniu najechal w. pobliżu stacyi Kiidde po
ciąg powózkę posiedzkie1a Pielana z Gra
nicznej wsi. Pielan wstar wraz ·Z koniem 
na miejsw zabity. 

Tuchola. Wie~ dla kobiet od'bę<Lzie się 
Wł niedzielę 18 bm. wi Tu1chioli w. Prusach 
Zadt. 

Z Wiei. Ks. .Poznaiłskieae. 
Poznań. Dzieci nauczycieli Polaków, 

ktÓ'rei zaczynają, chodzić do szkoty, nie zna
ją języka niemieckiego. Takich przykla-
dów ·i est duw, jak pisze ,.Ostd. R. ". Byd
foski hakatysta pisze, że córka pewnego 
nauiczycieła , przy realnem gi111l11azyum 
slówka po. niemiecku: nie umiala, kiedy. za,
częta do sz1roly cho<l'Z:ić. ~ Okropna zbro
dnia! 

Poznań. "K.uir. Pozn.0 pisze: Na o
prólżnione przez śmierć śp. ks. dziekana 
Oarska probostwo w1 Ro.kitnie <>trzymal 
prezentę ks. Thielmann ~łlelentynuJ w 
.Prosad1 Zachodnich. N1~ \~d-alią>e języ
kiem poifskim, gdy się na miejscu przek-0-
naf, że znajomość polskiego języka ~est po
trzebną ze względu: na Zaklad wychowaw
czy dziewcząt i pewną ilość zakonnic oraz 
Judzi służebnych, podziękowal za prezentę. 

Ks. Thiełemann dal postąpieniem swem 
dol\.vód rzetelnego zrozumienia i poczucia . . - y~__.,,. 

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryl Radziewlczówn~j. 

~ { Ciu dałszy.) 
Zbladł jak ściana, o którą się opierał, 

i bardzo, bardzo nizk-0 zwiesit głowę; ale 
ił)ył m1ocht, podnieoony; więc. się buntowa
ło c{)ś wewnątrz: i szeptafo: \vtszą:kże ja 
kocham, ·CZY mi kochać nie wolno? Ałe 
wspomni•enie pow:tarzaro uparcie: 

- Bąd'ź prawym! Jutro ju.ż nie spoj
rzysz śmiało, będziesz ztod'zieJem ! Nie 
kocha ten, kto poniewiera 1 

·P.oniewierka ! Chł<>piec W'zxtrygnąr się 
cały. 

Taik, poniewierką byl taki stosUlnek,, 
poniewńerką uczuć, duszy, wl-as-nego: su
mienia. A potem.„ 

Matczyra zapłacze nad'. sy.nem i we 
śnie już nawet clio niego nie przyjdzie; s'po
niewierał jej pamięć, za:pomniaf ostatniej 
prośby. 

Chlopiec ·zatoczył się jak pHany; jęk 
mu się z piersi wydzierar, '1' petem rękoma 
wziąl się za bijące skronie i zał.kat 

A gl()S W1 duszy Już nre groził. nie wy
rzucał, ale prosił coraz tagod!n~(łj i st-Odziej: 

- Bądź prawym, dziecko, bądź pra
wym! 

Oofnąi się napowrót do sieni, zapukał 
· o stróżai. 

- Otwórzcie mi, Bazyli. Muszę iść. 
- Chryste! co panu? Slabo, czy oo? 

Dalibóg, nie pn:&Zcz-ę! W taki mróz, nocą, 
śtnierć pewna! · 

- Nie pójdę do siebie - mruknąl stlu„ 
mionym głosem. 

- To niech pa-u u m~1ie zostanie. Z 
~roską~ cz.y weselem, zewszcm panu rad. 

obowiązkÓ'\'\'' duszpast..„rstwa, które z uzna
niem na tern miejscu podnosimy. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Wrocław. Zmarl J akób Caro, pr:::ife

s-0r 1l'niwersyteiu we Wrnclawiu, Ucząc 68 
lat życia. Urodzony w roku 1836 w Gnie
źnie, gdzie ojciec jego byl rabinem, ws tąp i l 
w r. 1848 do gimnazyum w Ostrm-i;ie ale 
już w kilka miesięcy zaburzenia polity~zne 
przcrwaly bieg jego· nauk. Przenióslszy 
się dD gimnazyum w Poznaniu, oddat się 
z zamiłowaniem nauce, a po!liev. aż ojciec 
byl ubogi, chtapiec musial zarabiać lekcya
mi na utrzymanie. Dzięki wielkim zdolno
ściom postęp.ował szybko naprzód, ale nad
werężywszy zdrowie, musiał pmvtórnie 
przenvać naukę. Ukof1czywszy gimna
zyurn, udał siQ na uniwersytet \V Berlin ie, 
chociaż ojciec pragnąt, ażeby syn zostal 
rabinem. Uczcszczat na rozmaite wykła
dy, aż wreszcie przeniósł się d0 Lipska, 
gdzie -0ddat się stµ<lyom historyczn0'-p-0li
tycznym1 porzuciwszy już myśl o rabina
cie. W Lipsku też otrzyma! st-0pień dokto
ra filoz·ofii, na podstawie r·ozprawy nauko
wej z dziejów ~Iski XVI wieku. Od ko
legów PolakÓ\\n nabyC znai-0mo-ść języka 
polskiego, którym w dornu wdzicieiskim 
.nikt się nie pos1ugiwal. Już praca jego dy
sertacyJina, dla uzyskania dokt-0rntu p. t.: 
„Berkról'ewie w Polsce 1587 r." .zwróciła 
na nieg.o uwagę, chociaż niektórzy uczeni 
ujemnie się o nieJ \.vYrażali. Następ.nie pra
cował nad dalszym ciągiem dziejów Pol
ski, pisanych przez Roe:ppJa, a sięgających 
do r. 1300. Caro doprowadził je w r. 1888 
do V tomu, który w dwóch częściach ob
jąl czas od r. 1454 do 1506. W r. 1863 zo
stal docentem w Jenie, a w r. 1868 nad
zwyczajnym profesorem uniwersytetu we 
Wrocławiu. W r. 1881 Akademia umiejęt
nośct w Krak.owie wybrała go sw-0im 
członkiem czynnym1 nagrodziwszy; w1 ten 
sposób pracę Cara. Prócz dziejów ~Iski 
wydal Caro mnóstwo rmpraw. historycz
nych literackich. Wobec PQlak6iw kier{)
wat się bezstronno~cią w nauce. 

Katowice. Czas transportu żywych 
·gęsi z Rosyi do Niemieo jużJ mfnąl. Ogó
łem hanl(f'eJ tegoroczny nie był tak @ywio
ny; jak w latach poprzednich. Przez iedn~ 
tylko. stacyę Ej.dkuny w Prusach W schodL 
nich: przeszro 800 wagonów tego towaru 
mlniej jtn; w fioku zeszlym, -choć i tak je„ 
szcze .niemała ilość gęst przekroczyła; w 
Edi'k11na1ch granicę niemrecką, oo aż 1400 
wagonów. Obecnie rozIJ'Oczyiia się.handel 
zabitemi już gęsiami, których naJvvięcej po
dobno spożywa Berlin. 

- W miesiącui llstopadzie br. sprowa
ctwno z Krótestwa i Rosyi efo gómośfąz
kiego Qb\VlOdu przemyslowego 5626 świł1 
! to do rz:ezaJni w J(atowicach 1418 ~ 
Król. Hucie 967, w Myslowicach 841: \V 

Tarn. Górach 393 i w: G1Jwkach 252. z 

Ot, .~ostanie gDto\ve. Pi0t6ż. się pan, wypn
czmJ. Smutek minie, panie. Będzie je
szcze dobrze, boś sprawiedlLwy. 

tli'eronim nie slyszaf< pociechy· siadł 
na zyfd1u i przebył tak do rana he; wyt
chnienia. 

Byla to naici~sza noc, jaką sp~dził'. 
- Nazajutrz, zamiast iść do instytutu 

poszedł na ·górę, zapu'kat <to· drzwi stu~ 
cfentki. 

- Chodź, niezamknięte - odparta. 
Wszedł drżąc nerwowo. 
Cofnęła się na ieg-o widok, jak stróż w 

nocy. · 
- Czlo\vieku, do -czegoś podobny! z 

grobn1 dę odkopano! Gdzi·eś był ooc ca
lą;? 

Uśmiechnął' się z wysileniem; przystą~ 
pil bliżej wziąl jej rękę i pocałował. Cof
nęła ją szybko. 

- Czyś zwary-0war? - rzekta uśmie
chają<: się. - Mojej ręki nikt jeszcz~ nie ca
Iowat 

- Bo moie jeszcze nikt nie pl'osił o 
nią, coi Ja czynię w tej chwili. 

- Co takiego? 
- Chcę się ożenić z panią, jeśli ze. 

Z\\·~ołisz. Kocham cię. 

Dziewczyna zmierzyła go -0shi1pia1ym . 
wzrokiem odi stóp d:o i:lowy. 

- Kochasz! żenić się! Co t-0 wszy. 
stko znaczy? Tyś się upił chyba? 

- Nie, pa1tl, jestem trzeŹ\v:y i przyto
mny. Od<iaję w pani rece swe serce i 
h?nor. . Chcę ci~ kochać~ pracmv·ać dla 
c1ebf e, iś.ć. razem przez zycie, śmiato wo
?ec fudz1 1 Boga. Citcę cię posiadać, nre 

, łak zlo.dztctI, chcę szanować ciebie ·i -siebie 
_ Mćiwil to niegladko, jąkając się a~ 

cri.al prawdę w oczach, a na bladej tw~rzy 
powagę prrebytei wałki i zwycięstwa. 

ogólnej liczby stwierdzono u 6 trychiny, a 
u• 99 węgry. 

Toszek. .Niedawno temu zdarzyl się 
tutaj deka wy. ·ypadek. W cterynarz. z 
Oliwie z t u pe\\rnego tutejszego rzeź
nika mięso zabitego w·ol'u i uznawszy je 
za niezdrowe, zakazał ie sprzedawać. Rze
źnik ów atoli nic zadowoli! się tern i zawe
Z\Val weterynarza obwodow~go z Opola, 
który też przybyl na miejsce i zr :widowa
wszy mięso p-on0\v11ic, uznał je za zupet
nie zdrowe i nakazał' je natychmiast wydać 
właścicielowi. 

\'Jia łomości . ze świata. 
Z AngJii. Minister \\oj ny Arnold P.or

stcr wyglosif \\·czoraj mowę, w której 
przyt-oczyt ustęp z pisma sir liamiltona, 
przydziekme.go do armii japo-f1skiej. Jcne
ral Hamilton wy\viod'zi pomiędzy inncmi: 
,,Obecna w ojna przckonata mnie, że stan, 
\ V jakim znajduje s i ę nasza annia 1 stanowi 
straszne niebezpieczeł1stwo dla egzysten
cyi naszego krain. Przekonafern się, że 
zaledwie wystarcza, j e żeli się ma to, oo 
tylko- można mieć najlepszego, my zaś ma
my wszystko iak najg-0rsze." 

Z Rosyi. I(apitan Cladeaux. którego 
oświadczenie \\" }'\v~oła!o . wielkie wrażenie, 
ogfasza w Rusi artyl-ut, \V kt6rym \\ska
zufi.,c na konieczność "najrychlejszrgo wy
stania g.otmvych Dkrętów do- Azyi wscho
tlnie-j i zapewniar że gdy w sierpniu· opu
szcza! Wfa.dywostok, otrzyma! od jenerat.a 
Kttropatkina i admirała Skryd'towa poiece
nie, by prosit o wystanie drugiej eskadry. 
Skrzy<llow żądał wtedy \V'yslania \.v1szy
stkich zdatnych okrętów, także i tych, z 
których dopiero teraz ma być utworzol'1a 
-trzeda eskadra. Cla<leaux sąd2i, że ta 
eskadra- dopiero w sierpniu lub \lle w:rześ
niu 1905 mkuJ będzi'c g.otow.:t do o<ljazdu. 

Z Węgier. Czy hr. Tisza z<l:Ota prze
prowadzić swe plany i złamie opozycyę 1 
·nie w'iad:Omo; w1 obc'cnem po.tożeniu zależy 
to wiek od stanowiska K'°rony. Jeśliby 
bo.wiem Tisza zdecydowal się na użycie 
wszelkich ś-rodków do złamania opozycyi, 
a wzburzenie \Vzrosto, Korona zechce mo
że poświęcić Tiszę. 

StroIU1Lctw-0 Hberalne zachowuje się 
ogółem nie'oo niepe-vvnie, nie chce wiązaQ 
zbyt ściśle ·swych losów z losami hr. Tiy 
szy. 

Opozycya zaś przysi~a, że wszystkD, 
co do tej p-0ry z-aszlo, byto tylko słabym 
wstęp-em d10 ogólnej walki z Tiszą; opozy
cya nigdy nie d:opnśd d-0 ograniczenia \Vol- ·. 
ności obrad. 
• &L 

loa11 BoścL 
Złodziej w Trumnie. W Mla,vie w 

I(1rólestwie Pol'skiem przed: killru dniami 
znany zlodziej, Edward Be-ndyk z Mlawy, 

Patrzała nań, nic r-ozumiejąc jeszcze. Ta
~iei mowy nie znafa. Nagl1e parsknęla 
śmiechem: 

- tta, ha, ha! Pyszny uesteś ! Żenić 
się ze nmą ! Jakt{)? myślisz, że Ja dla cie
bie pnświęcę swą s\,iOhodę, niezależność, 
zabawę, mJodość? Że będę ci hodo·wala 
dzieci i gotowała jeść, a; za całą uć'iechę 
stuchała wirzaskui :niemowląt? O ·zalałeś, 
czl'owielm! 

- K()chankiem pani być nie chcę, OO· 
bym przez to okazał, że siebie przenoszę 
na<l dębię. Nie z ejdę d·o poziomu Ofszy
ca ! 

- A fa ciebie za m~ża nie eh-cę! Wy. 
perswaduj sobie to absurdum! To prze
chodzi moje sity. 

Spojrza~ po.ml ro na nią. Zf e st.owo 
rr.ifa~ na myśli, ale się po-hamowat, u:kli011it 
się 1 wyszed-l. 

Nie -oceniała szacunku, zasa-cf mo~ral
nych, nie posiadala żadnych, i on ją ko
cl1af pierwszą miłością! Posze:dt zgnębio
ny nai kursa. 

Przez !Jakiś czas st.csunki zerwały siG 
zupclnie. Spotkawszy, nie odpo\\ria<lala 
na jego' tuldon , traktowala jak 'Obcego. 

Pewnego razu' postyszał za ścianą 
głos Ol's2yca: i jej wesoly śmiech. Krew 
mu zalala twarz. 

- Niloczenvna ! - zamruczał z be2.~ 
m~erną piogardą. 

Tak, Olszyc wr6:cil, a z nim wróciły 
halaś"Fiwe wieczory ·zi cafym kompletem 
pijaków, ·grubych żartów, dzikich ' śp-ie· 
w&w, kłótni i łajania. 

Byfo to jed'nak najfep.szern, boląccm 
lekarstwem na serdeczną ranę studenła. 
Otrzeźwi at. 

Da\\"lliel k<Jb-fet nie znał, tera.i, ieby 
nie wspomnienie m:atld, toby: niemi po-

lat okofo 30, na targu skradł z wmu t loir. 
z rzeczami, należącemi -do ż-0lnierza str;: 
pogranicznej, przybyłego ze \VSi. GnoJnt 
zakopal je za miastem. Policya schwy 
Z'fodzieja, lecz nazajutrz, w południe, €1 
strażnik ziemski prowadził go do are~ 
ślecLczcgD , B., silny i sprytny ·op r :ys~ 
wydarl się z rąk strażuika i ucieki 
·cmentarz. Strażnik wraz z kilku kolega 
p.o<ląrżyl za nim i rozpoczął poszukhv2• 

- na razie bezskuteczne. Gdy już l1t 
mano, że B. unJ-nd z cmentarza , j ed~n 
strażników wpadł nagle 113- myśl. abr · 
rzee do piwnicy, zn ::i jdującej s i ę pod . 
śció&:iem cmentarnym Ś\Y. \Vawrz ~~· 
gdzie znajdują się groby ka!)fr.nó\V. Sp 
\Vadzo.no więc latarkę i na moq~ ·otn 
ma_.ncgo poz-wo.lenia, wkrncwno do ~ 
-dzi-emia. W niespetna kilkanaście min1n 
jednej z trumien znaleziono zfodzirfo . k. 
ry, nak zeznał, wcisnął się do gPobu JJi'Z 
okienko i o tworzywszy trumn~, poloż 
s i ę w niej na szczątkach niehożczylrn.' 
następnie nakrył się wickiem trumny i na 
spt0.lminiej leż.al , d!'\viąc sobie z piog()11i 

poSiZ'Ukiwa11 strażnik óiw'I. Skradz '.ony JL 

odebrano, a zt.o<lzieja osadzono w areszc· 
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Tragedya miłosna. Podczas konc , 
\v1 hali przemysf.oweJ w Grncu, nauczyci 
mu·zyki Kuschel zr:.bii wystrzałem z reVi · 
weru b. narzeczoną , Leontynę Traunwi! 
seró-wnę. Kusch-el z.aręczyl się. z Leont1 
ną przed kilku laty, g<ly był .gficerem pie. 
chioty. Wykreśkmo go jedinak z annii 1 -

dlugi, skutkiem czego narzeczona zwro 
cib mu pierścionek. Wówczas Kuscht 
wyiechat do Paryża, gdzie tmdnii się n 
dzidaniem łekcyi gry na fortepianie, iei 
bowiem zdolnym muzykiem. Nieda 
wszakże powróci1 do Gr.acu i próbmv 
pogod·zić się z b. narzeczoną. panna at 
dala mu odprawę stanowczą. Kuschei 2a 
tem poprzysiągł zemstę Leontynie. ~ 
tych dniach, spotka\vszy ją z matką 
koncercie w hali przemyslmvej, usado1v· 
się blisko ni<ch i, wyJąwszy nieznactni 
re·wolwer z kieszeni, strzelil pannie 
skroń. Matka, widząc to, rzuci!a się na 
szaleńca i rozbroila go przy p:omocy in· 
nych ()Sób. Ranioną przenies'.ono O'() gar. 
derolbry, gdzie wkrótce skonała. Kuschla 
zaś odda·no w ręce po!icyi. 

Skandal na wystawie w St. Louis. W 
Stanach Zeidnocz:onych wy-wolał-o wielkie 
wra:lenie odkrycie, że członkowie jury 
wystawy p;ow'szeclm~ w St. Louis na.gra. 
dzali medalami i dypllomami honorow}'tlii s 
tych wystawców, którzy oplacali się go
tmvką. D<>tychczas zro:iooo przeszło lW 
skarg zaprzysiężonych. Przewodnk~aci 
wystawowej komłsyi rządowej, senat-Or 
Carter, zabronił zarządowi wystawy fJ.1· dl 
dawać na dyplomach podp.isy członków ~i 
komisyi, ponieważ zarząd· nie •dopuścil ko· w 
misyj da wspóludzialu w przyznawaniu na· ia 
gród. t 

~~~~~!1!!!'!!~~~~!!!!!!!!!!~f 

gard!zal. m 
_Zaniedbana ostatniemi czasy praca ~ 

dok<onala reszty, czas zatarł pi·envsze wra· aa 
żenia, nadchod-zily egzamina. Natrok za. cu 
jęcia wyrwal go z blędncgo kola tęsknoty. ~ 
źafa i zobojętnienia. Nie siadywa.f wie· sae 
czorami samo.tnie w dl()mu, nie wzdychali P! 
sże<d.l do kolegmV' na ogólne mieszkanie, y;rr 
cdzyski\val dawną ·werwę, i ży\vość. ~~ 

Znów, iak przed Iaty, kupifa się rnlo· 
dzież '\Mok-0.Jo nieg-01 prncowaoo t~o, ba· ies 
wi-0no się ochoczo, tw10.rzon·OJ plany na 
przyszłość. 

Raz. na po<l:obnem zebra11iu spotkał sie 
I-~ieronim z Olszycem i musiał być zupel· . 
me wyleczony z milośd, oo na uJdon rY· s1 
\Vala i0-dpowiedzial ukłonem. SzczęślhH g 
rywal zaczepił go pierwszy: cu 

-- Pana mieszkanie s~oi pustkami _.. ~1 
rzekl. 

- To pewnie, żeście naw-et szczurY ..._ 
z niego w-ypłoszyH - odparł, sworodnie. 
- Jeśli jaki z-0stał, to niezawodnie dog'-Of· 
l'Y\Va na nerwową. gorączkę! 

- Dawniej pan~ hałas nie szkodzi!? 
~ Nie miałem egzaminó'w1 na karłcll· 

Przysięgnę 1 ·że ·z: was ża<len nie przebrnie 
tego Ru-bilronu ! 

- Mnieisza ! Za to jesteśmy kochanit 
- uiśmiechnąl się trylfl11falnie medyk. 

- Nie wiem, oo ma wspólnego mH~ść 
z pijatyką! Pat1stw:o urządzacie wieczor· , 

.nicę z łysej iórył 
- Ach, panie ! ...... rzekl O Iszyc z er· 

nicz.nym grymasem - .dlatego to pan d'O· < 

stal tam cz.a mej polewki! Kob.i ety nio znO• 
szą deltkatności, lubią, być ponłeW'ierane. 
Im je Lżej traktuje'sz1 tern si.lniej się pr:tY· 
więzują:. 

. - . Winszuię upo<lobania 1 - o&~t1 , 
. H1erarum, ruszając ramionami. - Rad ;e·J 

stem z:e swej ~zarnei połewk.i, kie:d~ tak!·I01 



. 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Laar J 

donosi swym członkom , iż w niedziele d11 ~a 
18 ,;rudnia o gooz. ~ Po poi. odbędzie sl~ 
walne zebranie i ~dzie obór nowego Wy
dzialtt. Druhowie zalegający, ze skfadka
trti, powinni się na owem zebraniu z te~o 
roku uiścić, aby można książki uporządk;
wać. Drnhowie nie wyplatni zostają w~r
krślenL -- W drug!-e święto urządzamy 
gwiazdkę dla druhów i ich familti, przy
czem będzie grafa r,.oiska muzyka pieśni 
łrołedY i różne polskie piosenki. Będ~ te:i 
dekłamacye i różności, aby drnhów, naj
najłepieJ zaba\vić, przeto -0 liczny udział 
pro5imy. Cz-0lem! Wydz;ał'. 
------~-=-~~--~~~~~~~~ 

Tow. św. Franciszka w Hofstede-Riemke. 
Zebranie odbtidzie się 18 bm. o godz. 

4 po pol w sali p. Walliurga. O liczny u
d.zid czlonków i Rodaków: prosi Zarząd. .--
ł o w urz_. gimn. „Sokół" w l(ottenburgu. 

Nin:ciszem dlonosi się szan. druhom. iii 
roczne walne zebranie odbędzie sic; w nie
dziclG 18 grudnia po P·Oł. o g·odz. 1. Ponie
waż o godz. 3 lokal bęct·zie zajęty przez 
Tow. św. Alojz:ego, więc prnszę o punk
tualne stawienie się. Liczny udział polż<l,~ 
d:my, ponieważ są waiżne sprawy do zafa
twienia i będzie obór nmvego Wydziału. 
- Wyd1zial i rewizorów· kasy proszę aiby 
pól god'ziny prędzej przybyli. Cwt~m ! 

B. Zmudziński, prezes. 

Baczność gniazda okręgu Vll nad· 
reńskiego. 

Uprasza się szan. Gniazda okręi:u VII 
Nadreńskiego, ażeby ws:nelkie skfad.ki pre
ntężne odnoszące się do okręgu nadre:eń
skfego, odsyłały na ręce skarbnika okręgo
weio druha Ludwika Szymanowskiego w 
Ałstaden, ul. Fegtasche 49011. 

Wiec w Altenessen. 
~1 Wiec „Zjedn'o-czenia zawodorw~-0 p-0l-

~e·10" o'dibędzie sie w niedziel~ dnlit 18 
\I grudnia o rodz. llY.i na sali p. Saala, pr~y 
na kościele św. Jana. Ponieważ zachodzi lłO
ln trneba. obrać m~ów za.ufania, zatem Jk*Y 
ar· udzrał rodaków w wiecu po2~dany. · 
hla „ZJednuozenłe zawedowe polskie". 

„Zjednoczenie" 
a· Biuro „Zjednuczeniai za:w.i0dowego- pol-

ski~„ b~dzie w s<Jbotę 17 bm·. p;e. Po1. 
zarntni~te. 

Rozmowa Firusia z Wiekiem~ 
. fituś: Dzaeń .dobry Ci Wicku. Wicel<: A 

dzień dobry Flrusiu. Firuś: Dohd tak bieg
ów u!eWiP Wicek: 5o to widzisz jest już zima, 

. w~ęc to po.łskie2"o krawca sobie poletot z.amó
kO· '_IVIĆ śpiesze. Piruś: I ia bym sobie za.mówil 
.na· ia!de JtałetocibkD, al:e mnsz.e si• W)łrzód dać 

fniłć. WiceR~ To dobrze. pójdź ze mrui. so 
~en ł>Qlski. krawelc, ma. ta.Iree intere!ł 1ołarskD
l'YZ'1crsk~ a w tym interesie jest polski po
m~ik. który wykouywa picrwszorzędtlą pra

aca ce 1 to ełe2allcko ~n, strzyże i ws~llde prace 
we wlosacłt. f'iruś: A jakie praoe we w1o

rra· &atm? Wicek: No O.Il wyrabia z ·w losów lań
za· CUmi, plecre warkocze, robi p.eruri i ma też 

-Oty. ~ spr~edat perfumy, mydla, portmonetki, grze
~·ie· e~1~. wszelkiego rod21ruu pziJti, ,apier do pi-

h I 
~ua 1 welki wybór cyrar i papierosów itd. 

~ ' uruS: Oto r:o mASZ. otworzyl~ mi oozy lak 
nie, ~r.ta. A ~dzie an mies2tka ten nasz rodak i 

iak &~nazywa. Wicek: Cicho Firuś, za-raz ci 
tłD• Plll(łcm : na2ywa on śie 

. . P I O T R L IT E WS K I, 
,ba· 1est Rrawcem 11olskłm, a mies#!a w Br u c bu 
l~ ~ przy u.1icy Bocłtums!flej fZ.f. _ 

a sie Baczność R ohlingb a us en! 
pel· . Oiółny wiec HZiednoczenia" o~dzi.e 
rY· si~ w niedzieft: dnia: 18 istopada po po1. ~ 

IiwY g-Odz. Yi4 na sali p. łforstmanna przy dwo.:r
~~· Liczny udział rodakó\T w wiecu po.~~

i - ~ti!". 
nZiednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność członkowie ,:Zjednoczeni 
zawodo ego poi kiego'·! 

I(to :posyla do biur · iekolwiek za
pytanie w sprawie obrony p awnej, winien 
załączyć za każdym raz m znaczek po
cztowy na ()dpowiedź. 

z 
podług wfosnrgo wyboru 

odbierze każdy 

t: metr.m~t 
U eleg. U '• suknie 

albo 

za darmo 
e1eg. nakrycie do kawy 9 ozęści. 

za darmo 
łauny parasol ~am.ski Iuh męzki. 

za darmo 
ślieimy servis do piwa 7 cz~ici. 

za darmo 

za darmo 
8 czę8ciowy servis do likieru. 

za darmo 
21i!d~ajtr. materyi na bluskę. 

za darmo 
ła.filM\ ę d k h . 

emauo. wag O UC m. 

za .darmo 
eler;. budzik 

za darmo 

ure.JUfoWzlly. 

~=~~: ląm pę !altnowlł. 

i wiele innych artykułów 
tej samej wartoiei 

przy zakupnle od 20 mr 
p-0czą wszy. 

~ Dom towarowy 

' Oberhausen, 
Altmarkt. Altmarkł. 

. . -·- ,:·.~ ._ ; ~ - ' - ' ·~: :_ - ; . 

00000000 0000000000000000000 Baeznoić Bopae1 ! 
Bacznośc Bruc1'ba.n8en i okolica.! §8 _ Oplat,_1. _ • su •Mii. ...... 
. S.zano,vnym rodakom i ws.iyst- - -

k1e.m 'rowarzystwom w okolicy po~ I Jak ;ok rocz?ie, tak Jatosiego roku 
daJę do wiadomości iż dostarczam sprowadziłem .z OJczystych stron 
Ka gwinzdk(} pol~kłe pierniki opłatki, ==--
l ostrzyi1~kie i Torm1skie. Także po-1 aby na. obczyżnie podzielic się opłatkjem 
~cnm moją piekarnię. :-wszystek który pochodzi ~ Ojczystych naszych, 

War hr.dzie tylko z pierws~eg~ stron w Ś\Tięta Narodzenia Pańskiego 
nuineru mąki wypiekany. vVielk1 8 bądżto w rodzinie lub w towar:zystwie 
wybór polskich win, cygar i papie- § polecam naszym towarzystwom p~lskim 
rasów. A wi~c hasło swój do swe- i po jaknajniższej cenie przy wolnem do· 
~0• Kt? chce mieć dobry towar w stawieniu w dom jak zawsze._ Proszę o 

: znO• omu mech nio omija mojego domu. wczesne y.amówienia,. aby ~ie było pote~ 
!tane, llacłaa Jankowiak, r;apóźno, kto z~mów1. zap?zno sam sobie 
tniY' Poznańska piekarnia i cukiernia:Jv s.kob?.i Opł~tkt są białe 1 ~o~orowe. O 

Br u ck ha u 8 en, Grilnstr. nr. 1 o. u względnieme mego przeds1.ęb1orstwa u-
f(fpad Obok polskiego krawca P· .Ada- pl'aszam. Z wyra.z;m wysoki6fto szacu1nku 
l& it· ł llla Słomy. Antoni Chełm11,sk ' 
~ tak!:tooOOoooooao 

0000000000000 
Gelsenlirchen-Bulmke„ Udosb!. 1, IIIt 

~~ 

Dzie i d?bry Jasiu~ - , dzi ' dobry, ie:A 
dobry Stasni! - Stasm: Jak sie mamy? - Ja
~in: Jak o siebie dbamy. - Stasiu: U ciebie się 
tylk~ kpiny trzxmają .. -. J iu: Kpiny I nie kpi
ny St~ trzymaią. \ 1dZlsz mówię jak o !iebie 
db~m~ i !ak ~\~•oi ch popieramy, boś ty to pe
wme i~neJ my~h, ale za przeproszeniem, byś s i~ 
t~m me. obraz1l, ~le patrz, co od Janowskiego 
mos~, mos~ polsk1e;ro oleju dla mojej żony. -
Stasiu: Od Janowskiego oleju p<'llskiego? a tam 
C? m~sz w tern wielkim koszu? - Jasiu: Ta
k1ś ciekawy, to z niego ci będe wyci~gal po 
t~oszu, . Oto niech ci naprzód pow iem, że mi 
51~ pow1ekszyla moja familia o je<lneio synal
ka. Nakupilem v:i c wina polskiego, czerwo
ne20, żóltego, Samos, szynkę wyborną. kie/ba 
sy polskiej, serów różnych gatunków ma~Ia 
~ krowy. - Stasiu: Masla od krowy ? - Ja
siu: Tak ~d kro\~'. Dalej jablek smacznych, 
gruszek, śl1wków i t. d. Co jeszcze nie pamię
tam, ale patrz tu jest ;\'Szystko spisane i jedno 
po drugiem dane. - Stasiu: A tam co to jest 
ia karteczka? - Stasiu: Jak widzis11., zamówi
l~m paczk~ dla rodziców, i to trochę słoniny, 
ktelbasy, kawy, cukru, karmelków, wina, orze
chów i t. d. Janowski mi to sam odeśle bez 
m?'icj fatygi, a o rodzicach pami~tać, toć to obo
wiązek nasz. - Stasiu: Myślisz, że mi też nie 
stanic na paczke <lla rodz.iców? ja także za
raz po8piesze do Jauowskie~o i zamówię 5 
funtów kawy, 7 funtów sloniny, 2 funty karmel
ków, pudelk.o~ _cygar „Mexyko", czekolady, o
rzechów, '\: rna, a dla ojca zapisze „Wiarusa 
Polskiel,!o", a dla rnoj~o malego braciszka ele
mentarz. Co mówisz Ja!iu, będzie dosyć? -
Jasiu: Toś ty si~ jeszcze lepiej okazal, jak ja, 
ale si~ wrócę i zapiszę takie dla ojca „Wiaru
sa Polskiego". - Stasiu: A teraz, aby sie żonie 
przysłużyć, kupi~ także od Janowskieiro oleju 
polskieio, powidel polskich, twar~u. kiełbasy, 
polskiej ki!Zki z kaszy, bo lubi żona z kapustt, 
flaszeczkę win.ika, a dla mn~ tabaczki do za
żywau~. bo od Janowskiego bardzo dobra, pu
dclko cyiar, dla ojca 2 funty tabaki, dla przyja
ciela pal ki żydek ora~ cyg-ar i papierosów. -
Jasiu: To doskonale! - Stasiu: A teraz sobie 
zaśpiewajmy chociaiż tak: „Hejże, ł1eJici aie 
żartujmy, kiedy można to od swoich kupujmy, 
b-Oć i oni nie żartują, a w czem mog~ to nas ra
tuj"ł. Aby bas.to siwój do swei,ro nie wn~'8loł 
- J:wm: To mnie cieszy, podajmy to ig „Wia
rusa Polskie~o", a Janowski niech zapłaci i 
basta. - Stasiu: Tak. to zrobimy, »odp~z za 
Jlier;Cił. 

Z szacunkiem 

Franciszek Janowski, 
Brach, 

ul. Maryaislta, obok kośclola katelioki:łl•· -----· ~·~·~+~ 
4 . Wiec w Mengede, 

Wiec 11Ziednoczenia zawodo'\\re1'0 pol
skiego•ł odbędzie siQ w niedzielę dnia 18 
grudnia o godz. 3 po poł. na sali p. Szter
mann, przy kolonii tlansemannstr. R.oda· 
kóWI z Mengede i okolicy wzywamy, aże
by się na wiec jak najliczniej stawili. 

uZJednoczenie i.awodowe polskie". 
----- ---- - - ------

OOSPODARSTW8 
m•ie, skradające sie z 32 mór~ a•hre~~&J . tu 
wra.7J z l~k~, polo.ione w ZbłChacll, pow. 
śdański, z catkew.itym •bsicwcm, z b _, · i 
niedawno nowemi, masywnie mure·wanemi. e
na kupna podlu2 ugody. Zi:foszonia przyjJl(Ulc 
Antenl l(aźmterewski, Zbęcby f!{r. KHten). 

K'S. Kestcn. 
Ę•szta ped róży aie zwraca si~. 

·fryzy er 
~~leca wielki wybór cygar ,~Sienkiewicz",

„1(orfanty••, z prawdziwej zamorskiej tabaki, 
łłaleJ wielki wybór papierosów, kart 2 widoka
mi, wiązarki, powinszowania, karty wszelkitii0 
rc.dzafU, które są dzielem rąk polskich. - Uó
łiki pod drzewko z pi~knemi wierszami. Sien
kiewicza karty ,nakładem pp. Braci R.zepkic
wiczów. - Każdemu prawemu Polakowi serce 
stę uśmiechać b~zie jak oświetli hoienkę, a 
spojrzy na piękny żlóbek. - Mam także wielki 
T(Ybór franCtJskich peTfumów, wody kolońskie 
oo 25 fen. do 5 mr. za butelkę. 

Kochani Rodacy! nie kupujcie zydowskiet 
· ale polskie towary. 

JAN GAJEWSKI. balwierz ~ 
w Herne. ul. Bahnbofstr. m. 99. 

przystanek kolei elektrycznej. naprzeciw ho
telu Melnhudta. 

Kto J)fsze do biura 

1,Zjednoczenia zawodowego pol-
skiego•' 

cz;ri to w sprawie wieców, czy w spra:'Wio 
obrony prawnej, czyt~ w1 jaldejbądź tnnd 
sprawte, winien zawsze podać swój dokła-
dny adres. . i. ~ - .j.1 • " > · · » ~t: -r:.J. 1\-' : h . 

jrzete · ·s 
up "! 

'sty tkie m je zega rki są sfarannie obci 
gni te i aa minut<: uregnlo rane. Za każdy 
garek daję 2 let nią piśmiemH\ gwarancye. O
bawy nie ma żadnej , bo oby się podobać nie 
mi l o, p rzyjmu·ę z powrotem i z racam pie
ni. dze . Trzeba s ię konie zni przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno. ten s m sobi e szkodzi. 
Zamó reinia i podzięko ra11ia codziennie r.ad
choozą. 

= = zy b'r! 
Czysto srebrne najpiękn lcisze ze~ar !d z 

Matką Boską, z 2 zfoconcmi lm~rgami i ?. naj
lepszemi werkami na 10 kami ·nia'.:h po 1:?, H, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z .l\latką Do <i r.~ar .k, 
zlocone litery, i JJajozdobniejszywi z!oconymi 
brzegami, cieżki w srebrze i z 11ailevszym na 
10 kamieni prima werkiem ty lko 26 mr . Ze~at 
ka tego z pe :v1 ~ci~ nikt jeszcze nie wi.d.zi~. 

Zegarek posrwT?iany kluczykowy 5,90 mr. 
Zeiiarek niklowy cyl. kluczykowy 5,-CO i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamie

niaoh kluczykowy 7,75 nu. 
Ze"arek czysto srebrny cyl. na 6 kamio

niach klucz. lub remon. z Z zloconemi brze~mi 
prim~ work 10 mr., - Ten sam na 10 kamie· 
niach po 12 mr. 

Laińcuszki po 25, 30, 50, 85 ien., lepsze •i
klowe po 1, 1,25, 1,5(), 1,75 mr. 
Ce nikł bop.te na 580 iladr„yj 
na ze2arki,, lańcuszki, biżuterye, wkźe skrzyJł
ce, fłety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twY, portmooetki i r6~ne okolicznościowe J)l
darki wysylam każdemu darmo i franko. 
z »O ilustracyami i ł3 kolorowymi obruka11.i. 
F<Jrmat wielki. Eg~emplar.zt oprawny w plfl
no a111lelskie z futeralem. Cena 11,00 mr., i 
zl.otym brze2eim 12,00 •r., z prz8!. 50 fN. wi1t
cej, 

M. DANECKI, Miejs • G'r 
OiirckenJ Pww. Poscn. 

Szanownym Rodakom z 
rop 11 i okolicy po:ecam uprzej
mie mój bogato zaopatrzonJ1 

int 
oki. 

\Vykonuję ubrania podług mia
ry, pod gwarancyą za dobre le
żenie. 

Fr. Tatarczyk, 
kra'"icc polski, 

Bottrop, Prosperstr. nr. 38. 

Ł-~-=-~~~-~~• 
Członków ,,Zjednoczenia zawodtnve· 

go polskiego" 
uprasza się, aby do IO grudnia br. uadestali 
do biura (&Jchnm, Vidumerstr. 16) wszel
kie wnioski, jakie mają, być roztrząsane na 
wa.mem zebraniu. Wnioski należy spisać 
wy.raźnie i dołączyć uzasadnienie tychże, 
aiżeby Zarząd i Rada nadzo. ~za mogla się 
w ni.eh mzpatrzeć. Tylko te wnioski m<l
gą przyjść po{! obrady na walnem zebra
niu, które do l grndnia wraz z uzasadnie
niem do biura uadcsłane zostaną. 

Zarząd~ 

Baczność! !łaczaość! 
Na gwiazdkę! 

Don-0sz szanownej pubłicznoeci, it 
mani wielki wybór dobreio i tatd910 zi
mowego obuwia wszelkieao rodzaju, la
ko elfa dzie.ci już od 60 fen. Diu~ic buty 
po1skjcj wypra YY jlJŹ ()d 9,50 mr. Kropul
kł cd 12 mr. Wiciki wYbćr towarć rv- ~a
Ia11tcryjn.ych jak fa}kj od1 uaikrólszej do 
najdłu-J.Szej. Cygary 2 pol.skim napisem 
gwiazdkow rm. Pudelka po 100 i 50 sztuk 
Oprócz \V}mieniony-ch dużo ieszcze innych 
ławaró ~mam na składzie, st6S<>wnych dla 
kaidej rotl>ziny ?la podarki ~wiazdko re, 

Szanowni Rodacy, spodziew~m sie, że 
kaZdy będzie · zado'\.volony. ffasłem na· 

' SZtm swti do SWee<>. 
Przy .większcm zakupnie do.cfaiUY; 

piękny. podarek daml() lub 15 pI<:rant t~ 
niei. Z wMkim szaCllltkłt.m 

S t. l a w I c k ł, 
Hocbłannark, przy Tr<>'We'J k-OJei~ 
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Dla mężczyzn Jacob • 
I sp. -

i Witten, 

chi opr.ów ul. Bahnh•frtr. 26. 

Polska · ułaga 

·i ubrania 
• cenie. ~ 

Dom towarowy S. Hohenstein, Recklingllansen-Sfid (Broch.) 
Największy i najtańszy interes w miejscu. Największy wybór w wszystkich oddziałach. 

Codzienny napływ nowości = · 
Plusz i atłas na fartuchy. - Polskie cbsuty w każ<lem wykonaniu. · Ma.- \V S7..clką męzką garderobę podług miary. · 
terye na suknie w wielkim wyborze. -- Flanelle w lrn.żdem kolor.ze, - Ma- Za dob1•e leżenie gwamnto.Ję. ~ 
terye na fartuchy w każdej szerokości. - Adamszki na powłoki. - l•lety Damską gnr<leroh~ jak płaszcze, zarzutki, suknie bluski itd.-Garderobę dla. · . 
chustki i powłoki. na łóżka o wielkim wyborze. - J>ierr.~ darte i niedarte. lhiewcząt w każdej wielkości. Czapki kapelusze dla chłopcó.'d i wielkoś 

~ Specyalnśe pi~rze g~sie. - Ubrania mę.l!:kie · dobrze leążce. - Ubrania dla Kapoty dla dziewcząt bardzo tanio. -Meble zwierciadle, futra wiclkimwy- · 
ehłopak6w w ki:Y.clej wielkości. Ub1ania dla chłopców w najpiękn~ejszych bórze. - Szafy juz od 25 mr. szafy ze szkłem 25 mr. Stoły już od .2,~5 

wykonanich. mr. ki-zesh już od 1,65 mr - Lumpy w każdym rodzaju. 
\V moim intere~ie głównie po polsku się mówi. Po polskt1 mąwiąci kupująci specyalnie rzetelnie w moim inte1·esie obsłużeni 7.0staną. 

Prze.z każde .ukupno umnie oszczędzacie pieniądze . 

. ~ ·Dom. to'W'aro·'7V'y· 
S. łf ~h„ensteili .. .. Reckłin;;-ha.usen-Siid (Broch). 

Na gwiazdkę ! 
ość .· do zakupienia 

~ rawy. 

I 
Woda do sę-

l>ów ll04 nazwo, 
„Tilit •powinna. 
eię znaj; lowu w 
knidym domu, 

I 
pon:ewai tal o
wa oddciał'uj c 
na zęby ~y8ci 
i zatuwa ból 
-.ębów. 

~ ltłllaonnkiem 

Wtadwsław Gron ''.staj,· 
golarz i fryzyei• po·łski 

w \V ANNE, ul. Dwo:t•t,oVfa, 
(Ba.h.nh 1 1f-ltr) nr. 108 

M1 gwiazdkę! Na gwiazdkę! 

· fr. Józef oski w tłtrnc. 
N A O W I A l D lt Ęl 

l(s-ią,e'ki de naboż.c!lgtwa. jako p00arek r;wł.llro
kowy, karty na Boże Naroozeaio i e N~wy 
Rok. Pamietaicie Rodacy, ~ 

PRANCISZEI( JOZEPOSKI w Heme 
ma n 8kladzie na twiaroke dta katdego za
wszo coś stosown~. Codop~o •adeufy 
harmoniki we wielkim wyborze, ak:rzypce. klar
nety i wszelkie instrnmenta tmlZJ'C2me. Por-· 
tmoaetk:ł prótae f z piQltiednai, bik:i kretkie i 
dlugie. paraeole i laski i ty~co marek meoą. 
Każdy a Rodaków, który • mało mtlł oaociat. 
tylko drobn<>itkc, otrzyma iai:o poda,rok J01.iki 
kale00an1 ściemIT. 

PRANCISZEl JÓZEPOill 
w ~ przy ulicy Dworcoweł (Bv••M.&tr .ł 

aaprzechr Ili~ Naw& 

laba wek w1elKt w• ber 

·--·-----•a•••-11 ; fta.L--ZDOŚ~ Rotł*'Y I 
~· w Bitterf eldflie i okolicy. a 
~ W o h~ walki wypowiedzi8'nej nasza mu sk1·adowi 9 
~· pnez tute.l~"'ych hakatystów chcących naa ogłodzić, :!!'~ 
:. · ' polecamy g(>rł\CO lla.ti.if tr.-;11 

~· skild towarów kolonialnych f! 
, tłnsv..cm, 1utykuł6,„ ksi~garskich i t. d. ~ 

• ~:<lf„ e-·j•łt~~„łił '~ 
-.-:. z polskiej fabryki C. Adar~skiego z Poznania~ za.wsze $~ 
=. do nabyen1 ,,S.k . .ohlu1'~ polecamy po hurtownej ~:: 
w cenie t..ouul k.ł I pa8&.I. ~ 
8 . Roda.c1t Nłe _poawólci1", aby nu polaho-- ~ 
8 iere1 zmarao •ae adełalł! 8 e Ba.„ar polski Agnie&&ka Kunz w Bitterfeldzie 9 
• Burgstr nr. 4:4. . llurgstr. u. "'1-. • . ,, ••.••• „-·-····· -··· 

DLA CZEGO 
tysiące Rodaków narzeka na licho wyk~· 

nane i źle leżące ubrauia? ' 
DLA TEGO, 

ż.~ nie znając dostatecznie swych krawców 
Rodaków, idą do żyda i tam jedynie spry<
nd żydkowie znaJąc dobrodusznego Polaka. 
aar'zucają mu przy sposobności za.kupna 
ubrań, towar wprost bez warloścl, a ubra· 
nla Ucho wykonam~ a nadzwyczaj wygó· 
rowane ceny. 

... Adam SloD1a, 
l(RA WIEC POLSKI W BRUCKHAUSENr 

u. Griinstr. nr. 10, 
.-\vy~onuje i poleca na sezon zimowy pła· 
szcze, paletoty, ubrania marynarkowe, sur· 
duty itd., nawet podług najwybredniejsze
go gustu, jedynie z na;tepszych materYI 
krajowych i zagranicznych, imd gwaran· 
cyą za dobre leżenie, sumienne wykonanie 
i po dotąd niebywale niskich cenach. 

Rodakom zamiejscowym, zamawiaW 
u mnie ubranie, zwracam koszta ~ 
w obrębie 5 mil. 

A ZATEM SWÓJ DO SWEOO! 
Z wyookim szacunkiem 

ADAM SLOMA, 
krawiec polski w Bruckhauseu, Oriiatr. fg 

Restawra~ya 
f Wittenkfunpera w Laar, 
~ · ~11. Kaiserstr. 65 ul, Kaiserstr. M. 

pHlecll się względom S7Alnownej 
Publiczności. 

Dobre napo.je i potrawy 
orar. obszerna sala do zabaw i 

wes6ł . 
1.fsłus;a skora ł rr,~ln ~ . 



Mumer dodatkowy. 

Mo "a posła Korfantego~ 
wygroszona w parlamencie niemi>ecJdm w 

poniedział'ek dnia 12 grudnia. 
Mości pan-owie! Z powodu braku pra

"'a inicyatywy tej wys·okiei lz,by nie bę.
dzre zapewne możliwem, aby wniosek nasz 
który postawiliśmy, pad obrady przysze--Ol. 
z vowodu tego przyiia'Ciele moi polityczni 
nwaiżali za swój obowiązek p-rzy tej sposo
bności wypowiedzieć zdanie swe, co dD 
tei kwestyi. Życzenia przyjaciót mych, 
'Zgadzają, się ogólnie wziąwszy z wnios
kien1', który postawit poseł Auer i tow.a
rzysz-e. Z zasady jesteśmy za zaprowa
dzeniem ośmiogodzinnej ]!racy (szychty) 
w kopalniach. }(o.zważyć musimy, że w 
kopalniach w szczegól'n()Ści nie da się 'Za
znaczyć na3mniejszego socyalnego postępu, 
przeciwnie nawet cofanie się pod tym 
względem w porównaniu do przesztości. 

Dawniej prnca gómikówi wy•nosila co 
na:iwi-ęcej godzin ośm, a dopiero z rozw-0-
jem górnictwa czas ten powoli przedtu?'..al 
się. Jeżeli uwzględniamy 1czas, którego 
górnicy potrzebuJą 11a spus~zanie się· do 
kopalni, to dziwić się nie mo.żemy, że czas 
pracy takie przybiera ctzi·siaj -rozmiary, 

aaildchl w żadnem innem za1ęciu. nie ma. A 
wlaśnre praca górniczaJ tak jest ciężką, z 
tyłu 1nieibezpieczeństwami dla zdrowia i 

1:yda p.olączoną, że każdy przyzwoity 
czlowiek starać się. powinien, aby cz.as 
precy górników skróconym ~astat 

Uwzg~dniać <laJej należy, że z bie
iiem cz.a.su kopałnie tak się powiększyly, 
że górnik, po spusz,czeniu się już. do glębi, 
potrzebuje czasem godzinę, a nawet drwie, 
.zanim ooj<l.zie do m1ejsca, ,gdzie prac(? ma 
v.')'lmlaczoną. a drogę ·zrobić musi obarczo
ny dęikiemt narzędziami. 

Nie będę tutaj ro11Wodzić się o niebez-
1P1eczeństwach, na które górnik podczas 
swej pracy jest na:rażonym, przypominam 
tyfko1 że położenie ciala, w \iakiem robotę 
swą wykooywać musi, zawsze jest niena~ 
turałnem, pracować musi albo schylony, 
albo nawet tam, gdzie poklady węgła są 
cienkie, leżąc hlb wznak, albo na brzuichu. 
Dalt»j uwzględnić należy, że w :lropainiach 
rzadko zdrowe powietrze majduje się, 
chociaż przyznać mu-sze, że w ostatnim cza 
sie wiele zmbiono, aby d-oprowad'Zić do 
kopal!1 świeże zdrowe powietrze; mimo to 
jednak górnik nigdy nie pracuue w tak' 
zdrowem Powietrzu, jak robotnik prac\lją-

. cy ponad ziemią. 
W każdym okręgu ~órni-czym .od razu 

~órnika poznać mo(Żma po bladej i niezdro
wej cerze, a przyczyna tego jest bra'k slo
necznego świaUa, przy którym gónuik pra-
cować musi Dal'e~ uwzg!ędniq neletży, 

:iei górnik pracuje -często w naidzWYczaj 
Wielkim upale, nagio łub prawie nago, alba 
też często w takiej wilgoci, że skórzane 
u'branie, któ.re ruchy jego krępun:ą,, nadzie
wać musi. Dziwtlć się; więc nie można, że 
ł'Ośród górników panują reumatyzmy, cho
roby oczu, katary płucne i inne choroby. 
Skonstatowano statystycznie, że górnicy 
WT 45 <lo 46 roku żyda do górniczej pracy 
i1ie są już zdotnymi, a niez,dbłnymi są, już 
wrt.:e:le w·cześniej, tylko że poświ.adczenie tei 
J1kz<1i0-lności zależy od lekarza kopałmi, któ
ry \V'Szystko możliwe czyni, aby górni·k nie 
<los.tal należącej mu się pe.nsyi inwa:lti<lów. 

Zwracafąc się specyalnie do stosun
l(<Jw w mych rod.zirmych okolicach, to tam, 
aak tuż to powiedzial mówca poprze~i, 
ftah\ięcej chorób panuie. Tak samo ma s.1 ę 
i r; niebezpieczeństwem, w !iakiem górnik 
Cfitigle pracutie. Nre ~ę ju·23 powiarzal 
·statystycznych danych, które móv.nca po
·pn;edni przytoczyl, 2wracam jedynie na 
1o awag~, ż.e nieszczęścia stale -wydarzają 

-&!~ coraz cześdeJ, a w ulbitgłym roklf do-
91.iy db 14.97 na tysiąc. 

Powiadają., że obecnie na/jmniejs~y 
~ natychmiast górnicy metduaą. 
){te, m. p., nie w tern vt'iid'zę wzrastającą 
ftczbę nieszczęśtiwYch wYPadk6w, przy 

l!órniiczej pracy. Uprzytomnić sobie nale
ły, te im glębiej węg~el kopać potrzeba. 
teru Jest to z większem I>OI<lczone niebez-

pieczeńst\vem. A drugim }10\\'0dem jest 
ten, że czas pracy jest za dlugim, że u
rzędnicy napędzają. na każdym kro:·u ro
botników do pospiechu, że ciągle \\·ymaga 
siQ naddodatkowych godzin pracy. Czy
taliąc statystyczne sprawozdania1 \\'idzimy, 
że we \\. szystkich wypadkach winę m ro
botnikó"vv"' zarząd kopalni zwalić sic srara. 
Tak jest na Górnym Slązku, gdzie prze
szl-060 proc. nieszczęśliwych! wypadków 
statystyka na karb górników sktada. M. 
p., jeżeli jednak z uwagą statystykę tę 
przeczytamy, to poznamy od razu przy
czyny, które wypadki te spmvodowaty. 

Pozwolę s-obie przytoczyć tuta·i tylko 
wypadki· nieszczęślhve, uporządkowane 
wedle dni i miesięcy. · W góm()ślą!Zkim 
obwodzie górniczym Tarnowickim sekcya 
VI przypada na niedzielG w roku· 1903 prze
dęciow10 194 wypadków, .na poniedziałek 
1248, na wtorek 1330, na. środę 1411, na 
czwartek 1388, na piątek 1320, na sobotę 
1463. Z przyt{)czonych tuta} cyfr wido
cznem jest że -0-d środka aż do ko11ca tygo
dnia pędzą najbardziej rohotników do pra
cy, a z powtodu tego w tym czasie najwiG
cej wydarza się wypadikóiw. Twierdzą, 
że najliczni·ejsze przypadki wydarzai~ się 
w p.oniedzialki i we wtorki, p:cmieważ ro
botnicy w nietrzeźwym stanie ·dto kopalni 
schodzą. Ze tak jednak nie jest, daw:cdzi 
podana- statystyka. Największa część n1e
szczęśJiwych przypadków tem Uest SJ)OW()

OOtwana, że w k·ońcu tygodnia robotnicy 
najbardziej są pędzeni do pracy, a że tak 
jest dowodzi, jeszcze i ta okoliczno'Ść, że 
w miesiącach, w których kopalnie naj
więcej mają do czynienia, wydarza siQ i 
natrwięcej wypadków. 

Z statystyki ob"rodu górniczego Tar
oowickiego przekonać się morna, że w se
kcyi VI w ro-kw 1903 zaszło w styczniu 733 
w lutym 692, w marcu 676, ·w• kwietniw 610, 
w maju 675, w czenvcu 610 .nieszczęśli
wych wypadków. W aasie zaś. w któ
rym obrm węgłiami· zmniejsza się, wyda
rza się także mniejsza iJ.ość nieszczęść. W 
lipcu handel' węgłami rozpocz:yna się i wte
dy mamy już 794, w1 sierpniu1 691, we \\1rze
śniU1 770, w październiku 720, w listopad'zre 
726, w grudniu1 657 wypadków; o<l grudnia 
handef węglami poczyna się rozwijać, czas 
pracy jest dlugim, a r-0hotników1 zmusza 
si1ę do pracy ponadoSo\\riązkowej. 

Przy tern pędzeniu najwięcej wydarza 
się przypa<l'ków. Jak to się dzieje sam 
bylem świadkiem. Jeżeli górnik pracy 
p0'!1.a.dobowiązkowed podjąć nic chce, na-

. ten-czas ·zmuszają go ·do tego rozmaitemi 
gr.otbam& i szykanami. 

Przyczyną tak znaczne.i liczby nie~ 
szczęśtiwych wypadków jest nadzwyczaj 

·niska pfaca. którą górnicy na Oórnym$lą
·zku pobierają. Płaca na Górnym Ślązku 
w, żadnYtn nie st()i stosunku dlO pfacy w 
W estfafii. Twierdzą, że ta niska placa jest 
takie jednym z powodów, dla których 1'10>

botnik przepracowuje się , pracować .za wie 
le musi, aby tyłko choć lichy zape\v11ić sc
bie byt, a z tego p()wodu i latwiej podlega 
nieszczęśliwym w-ypadkom. 

·'Wiele innych jest jeszcze powodów, 
które przemawiają, za tem, że starać siQ 
należy, ażeby praca gómik6\v trwiafa tyJ
lro g-odziil1 ośm, a \VZ"ględy te są przewa
ż.ni~ ek()IIlomkznei natury. Wychowania 
stanu robotniczego wymaga ze strony na
rod111 znacznych bardzo kosztów, nikt więc 
·nie ma prawa nisz-czenia tylU· a tyłu jes
testw ftid'zkich, jak się to dzieje w górnic
twie, jedy.nie <l1a dywid·entl kilku lu'dzi. 
Ogólnie łudzkie w.zględy mówią, zatem, 
by te żądania robotników przez wszyst
kich zostały uwzględnione. 

I "\\-'tlględy rełigij.ne przerna'Wliaj'ł za 
pracą, ośmiogodzinną. Przypominam, że 
wśród warki pruskiej antypotskiej polityki 
wychowanie religijne bardzo wiele u nas 
życz~nia piOZOStawia. Niedostateczna nau
ka rełiJgiijest je<l'yną z przyczyn zdzic~enia 
ludu. Dziecko nie może poją~ praw W'la~, 
jeżeli uczy kh w niezrozumialym dla nie
go języku. Wedle mego ~nra naipi~r
\VSZYJTl obowiąikiem rodiz1ców· polskich 
jest dzri'siaj uiczyć dzieci tego, czego szko
ta zaniedb~ie, wychowYwać ct:zied ~eligii
.nie, a to dziać si~ nme Jedyme w 1ezyku 

św a ie oraz spr om. naro owym, po 

ojczystym. Jeżeli jednak oic1cc, górnik 
12 godzin pod ziemią. pracować musi, a 
caly przecią~ pracy 14 goozin wy:nosi, d -
liczając i czas potrzebny na dQ)ście i po
wrót z kopalni do domu, natcn zas na wy
ch()\vanie dzieci S\\"Oi-ch czasu mieć nie 
może. w~<lle mego zdania, i to są 1}0\\'-0-

dy, które zatem mówią, aby górnikowi nic 
co wolnego czasu użyczyć. 

Ale i ogólnie cy\\ilizacyjnc. p0'\\1ody 
przemawiają za temi. Dzisiaj stara s i ę ka
żdy, aby nawet najniższe warstwy ludz
kości jak najlepsze o ile możności wyksztal 
cenie odcbraly, a sądzę. że leży \V intere
sie pracodaw·cy, aby mieć robotników wy
ksztatoonych. Jeżeli jednak wiqzi SiG po 
14 godzin na dzicf1 robotnika, aby mógl 
zarobić sobie kilka marek, to '"'" t n spo
sób roz\viajowi cywilizacyjnemu lu<lu uai
większ<i kładzie siG tamę. Teraz wlaśnic 
organizuje się ze strony prncodaiWiców na 
Górnym Sl'ązku ogromny ruch antyalko
holicwy. Najlepszym sp.osohem Z\Valcwn:a 
alkoho-lizmu byloby skrócenie pracy górni
czej aby robotnikom iezas poz.ostawić na 
wykształcenie, na r·ozszcrzenit widnokrę
gów t na podniesienie się po<l! względem 
kultury i moiności .pędzenia familijnego 
życia, godnegio człowieka cywiliz'O\vanego, 
co wszystko dzisiaj miejsca nie ma. 

Ośmiagod'Zinna praca nie jest dla przy~ 
jaciól mo'iich politycz.nyoh środkiem agita
cyjnym. W innych kopalniach dlutższa 
może nawet praca nie \v1plywa tak ujemnie 
na zdrowie i dobrobyt Ju<loości; ale są ta
kre, w których pracę ośmiogodzinną, za 
szlmdliwą i nieusprawiedliwioną uważać 
rr.,usimy. Mam na myśli kopalnie, gdzie 
pam(1je niezwykle gorąco; tam górnik na
\Vet 8 goidzin pracować nie powinien. Pra
ca sześciogodzinna przy 28° C. jest ZU'Pel
nie wystarczającą. Również krótsza niż 
ośmiogiodzinna praca wszędzie tam jest na 
ID1eJ.SCU, gdzie w kopalniach zbyt 
mokro, gdzie robotnik pod kolana w W()

dzie bezU!stanie praco\vać musi, gdizie wo
da płynąc strumieniami z góry, przema
cza go na wskroś. 

M. P., we \vniosk.u naszym wyraziliś
my dal'ej życzenie, aby w nowem prawie 
<llai Rzeszy zamieslJCZ()nym byl zakaz pra
cy kobiet. W okręgw górniczym wroda
wskim 6,2 proc. robotników górniczych 
stanowią. kobiety, podczas gdy z innych 
okręgów w dcinym jedynym tylko 1 .pr(.,~. 
kobiet zatrudnionych. Zarobek tych ko
biet wynosi dziennie 90 fenygów do marki. 
Takiej placy wstydzić się należy. l(obiety 
zatrudni-One w kopalniach są to wdowy lub 
dziewczęta: Qk-0lo 50 proc. z nich nie ma 
lat 21. Czai.s pracy tych kobiet -wynosi 
10-12 godzin. Te dziewczyny ·r wdowy 
m11szą wstawać rano o godz. wpól dQ 5, 
b:o o \VPól do 6 rcnpoczyna się ich praca. 
Stosunki talde w państwie, które choć tro
chę szanuje swoją godność, nie powinny 
być cierpiane. Jeżeli na Zachodzie ·kopal
nie bez pracy kobiet oby~ się mogą, to i na 
Górnym Ślą.zku pracai kobiet '\V kopal
niach mogiaby być zakazaną. Kobiety te 
muszą popychać ciężkie, naładowane wó
zki z miejsca, gdzie wegieł ·kopią,, aż do 
zbiorników i z jednych szyn na drugie je 
przesuwać.' Pośród brudu i wrzawy ko
biety nasze, prz.yszle matki praoować mu
szą. Jeżeli dzie\l.-·czyna w swei ml9<1Jości 
w kopalni pracować zmuszona, cze.-goż po 
niei spodziewać sie roożn.a, gdy za mąż 
wya<lzie, kiedy ma się starać. o dom. o m~-
2.a o dzieci? Ze w takich warunkach o-' . . . 
bycz:aje dziczeją, dziwić su~ me mozna. 

Ale z ekonomicznego stan-0wiska ro
botnika żądanie zakazu pracy kobiet zu
pehlie jest uspr.awicdliwi-Onem. Zawsze 
bowiem wtedy, kiedy o siły robocze tru
<lno, praoo<lawcy starają się o zatrudnia
nie jak najwiekszei ilości kobi-et, ał>y w ten 
sposób zniżyć placę męŻ\...~yzn. 

W sejmie pruskim rzecznik górooślą,
sldch górniczych magnatów śpicwal 
v."J)rost hymny poch\valne na prace kobiet. 
Pan ten należy d-0 stroMictwa narodowego 
liberalnego. Wedle mego iednak zdania, 
karżdy liberalny człowiek, iakiegobądz od
cienia powinien występować przeciw pra
cy kobiecej i żądać jej zakazu. MOO<:i pa
oow ie, Górny $lą.zk jest takte ową ziemią 

l :asyczną gdzie ' · kopalniach zatrudniają 
młodzież., uie mającą jesz~z lat 16. igdzic 
w calem p3i1 twie nie ma tyle m~odocia
ny h rohotni ·ów, jak na Górnym lązku. 
1 Uo<lcciani i robotnicy tra ' ą. naturalnie 
\\'-CZ ~śnie bardzo S\ e sily fizyczne i nic są 
w stanic na siln:rch i zdr-owy h ł udzi roz
win'lć się. Opró.:z tego v: górnictwie prze
dewsz~·stkiern łat\vo bardzo nicsz..: zęścia 
S!){)Wodownć mogą. Wedle mego zdania 
i zatrudnianie w kopalniach ml<Xlych chło
paków niżeti lat 16 powinno by6 zakaza
nem. I tutaj J)()\\ tarza sic to sarn , że słw
ro tylko interes źle idzie. zarząd kopalni 
stara siG o jak największą liczbę mlodocia
nych robotników, ab~' temi silami doro
słych górnikó\ " z stąpić. 

Wedle megu zdania ojciec gómik wi
nien w niebezpie-cznym S\Vym zawxxlzit; ty 
le zarobić, aby mógl WYŻY\ ić catą, ro
dzinę. Dalej zgadzam się na wniosek tych 
panów z ce11trum, i lev.ricy, którzy 7,ądają, 
aby górnicy mieli także pewien udzial w 
inspekcyi kopalni i jesteśmy tego zdania, 
że powinni mieć pra\vo wybierania bądź 
to tcunem, bqdi to ustnem gtosow.anicm lu
dzi, którzyby jako miejsca pomocników 
przy inspekcyi górniczej spra"\\i'O'Wali. Dzi
siaj tak się zaz\.vyczaj dzieje, że dozórcy 
kopalni z górnikami żadnego cz:ucia nie 
mają, a robotnicy do urzędnikówi nie mają 
także najmniejszego zaufania. Robotnicy 
są zawsze przekonani, że urzqd.nky za
wsze po stronic pracodawcy staną, a do 
mnicmaniai takiego mają sluszny ·Powód, 
bo sądzę, że nie nu takiej inspekcyi górni
czej, któraby. o nastąpić mającej rewizyi 
kilka dni przedtem nie byta powiadomi()
ną. Następstwem tego k-st zaw'Szc, że 
przed] urzędnikiem rewidującym kopalnię 
na każdym kroku zastania się prawdziwy 
stan rzeczy. Sądzę, że nie Potrzcbll}ię tutaj 
przypomin ' powtarzai~cy_h się ciągle 

skarg z k oiniczy.ch, że skoro tylko 
ma nastąp~ · 1izya, wszystkie niebezpie
czne miejsca starannie się zakrywa. Dalej 
i to podnieść należy, te dzisiejsi re\vizoro
wie kopatń nie są w stanie znać ich <lo:
kladnie. Ganki tak są długie i tak poplą
tane, że niepodobicfistwem jest wynaleźć 
m~ejsca, gdzie niebezpieczeństwo grozi. 
Urzędnik taki musi się spuścić na1 tego, któ
ry go oprowadza. Zdarza siG często. te 
inspektorowie kopalń mają także udziały. 
w kopaJi.iach, chociaż nie w sw·10im, to w. 
innym ckręgu, a to wszystko skla<la się na 
to, że robotnicy <lo nich zaufani.a mieć nie 
mogą. Dale~ inspektorowie ci nic rozu
mieją słowa po polsku, a robotn:cy stowa 
po niemiecku nie umieją. J eżcH górnik ma 
jakikołJWiek interes do urzQ<lnika takiego, 
nie jest w stanie, porozumieć się z nim. 

Ludzie ci zwykłe udajC1 się do pokąt
negx> dioradzcy, ten wydąga im za wysta
wienie papierów kilka mairek z kieszeni, 
poc:r,em użalenie zostaje wysłane anon im-o
wo, ponieważ roł>otnik lęka się że urz~d
nik inspekcyjny zdradzi j g-o naz.w i ko prit 
coda\\ty. Już z pohu<lck sluszn.cś :: i t rze
ba by wymagać, aby urzędnicy inspe'1\c}i
ni posiadali język robotników. Wytw~ -
rzylyby się naó~ws zgola inny s.osnnek 
JX)między robotnikami a urzędniki em. 

Przychodz~ teraz do sclmrakteryzo
waniai naszego stanowi5ka co do rcfonuy, 
spraw knapszaftowych. Wla.śnic na gór
nym Slązku, gdzie setki robotników ulega
jąc szykanom, krzywdz;:;niom i proskryp
cyi wynoszą. się na zachód, właśnie tam 
u<; z ww a się najmocniej Potrzeba w~ 'n.rcia 

uklad-ów polegających na wzajemnośd, 
pomiędzy poszczególnemi związkami knap 
szaftowymi. Cóż to są wlaśc\\-ic za st<>
s1mki ! \\. raju, gdzie ;\"Ol.ny wybór miej
sca zamieszkania przyznanYtn jest ka.ż<lc .... 
mu obywatelowi, wtaśnie górnik!l na po
Iy J)T'ZY\Viezuie się do gleby. Ten stan nie 
godny trzchaby nares?Jeie zak.n kzyć. Dziś 
stosunki układają si~ tak , że gdy cz{onek 
knapszaftu .....vyprowadza się nai zachód,, 
traci pra\\1) do pensyi z kasy lrnapszJfto
weL jeżeli nie może lub nre cłtce <h.ib-elto-we 
skladki płacić. Sądzę Więc, że pa.v·inny 
być odnale.zi<>ne środki, aby ludzie ci, swe 
praw~ie nabyte pretensye nadal zachować 
nqlt 



Da1ej j~sfdmy za tem, aby Judzie I:ie 
stt-OłłlCY' lub ni~ chc<\CJ nadal pracować, 
~lbo tacy, których szykany urzedników 
ilmu~ily do porzucenia pracy, mieli prawo 

•;yyn.agania oddania zaplaconych rat, albo 
SOOi!H subie prawo to utrzymać na mocy 
2aplacenia jakiejś sumy. 

(Cłu data„ aui.'9. 

% ró.inyc:łt stron. 
L.ancendreer i \Verne marlą, zamiar 

~(;zYĆ w jedną iminę i zamienić na mia„ 
~ło. 

Meiderich. Podczas ostatniej wyptaty 
;w. kopalni „NeumUhl'c znikto nagle 1000 
łllarek \\~ paierach. Ponieważ zlodzieja za-
1lfd nie wykryto, zarząd kopalni wydalil 
3 biążkowych, którzy w biurze wyplaty 
tyli czynni. Policyi udalo się dowieść 
fednemu ~ nich, że pienią,<lze skradl. 
Dwóch nie\.vinnych książkowych przyj~to 

• powrotem. 
Hontrop. Dawniejszy dyrektor kopalf1 

,.Maryanne i Steinbank" asesor Ehrenberi? 
~pad ł w Bonn z konia i rozbił wbie cza
•zkę , -skutkiem cze"o zmarl. 

Sckalke. Robotnik Stanislaw Szóstak 
.o5tal pod·czas pracy okaleczony. 

Bochów. K-0palnia „Berneck" zaprze
·staje .z dniem 1 stycznia wydobywać we· 
tJe. Zatrudnieni tam górnky zna}d~ pra-cę „ lfot>A1ni '.Konstantin °. 

Ostrzeżenie f 
Z Essen piszą, nam: Dcnosze S:Z'ano-

\\ ia!ą~r, chodzil p.o domach polskich, l'oz-
dawał male obrazki dzieciom, zarazena 

sprzedawal ksi~i 11Żywoty świetychH y 
cenie 12 i 11 marek - po rozmaitych ce
nach. Jest to prawdopodobnie znany o
szust Sz. Jak ~dychać, byt on w łfockarde 
tylko u paru Polaków, potem u<lal si~ do 
Dorstfeld. Owef ksią,ż.ki ja nie widziałem, 
are gdy opowiedziałem mu stosu'llki p.ana 
Sz., tak te·ż iuż on nie miał czasu. tylko 
Qicldcał. 

Tyre nasi korespondenci. 
Chodzi tu może jedynie o oszu~ta. więc 

!Rodaków ostrz~arny. 
Chica~o. Polacy w Ameryce W'Y<Wi 

zbiorowy memoryal do perzydenta ame
rykaóskiego i ludu Stanów Ziednoczo.nydr 
Pólnocnei Ameryki, w którym protestują 
przeciwko przyjęciu i odsloni~ciu: pomni
ka króla pruskiego Fryderyka, przesianego 
A n: ?ryc~ '\'/ podarunku od cesarza Wil11el-
tn.::t. 

Stockholm. Teg-oroczną, nagrod~ No
bla W' dziale fizyki otrzyma1 lont Rayleigh 
w Londynie, w dziale chemii profesor Uni
wersytetu w Londynie Wiliam Ramsay, w 
dziale fizyologii i merycyny profesor wo- · 
jc'Ilnej Akadamii lekarskiej w Petersburgu 
Iwan Pawlow. Nagrodę w dziale litera.tu
ry podziel-Ono miedzy francuskiego p.oct~ 
Mistrala, a czlonka hiszpańskieJ Akademii, 
:Echegaraya. Nagrodę pokojową Nobla o
trzymał ,,Instytut prawa międzynam<liowe„ 
tro". 
EZ1!2!1UZ!l2!!!!!.\S &!1 

Kalendarz„ 
winej Re<lakcyi ,,Wiarusa P()lskiego", it tu S•łota_. 17 piliaia. J„1ai:a lti.k•Jta, (Żfr~-
~ Essen chodzi jakiś niby to polski !whr). 
Jcs iądz" , który, Jak sie wyrazil, zbiera Ni· d.iieła, 1~ 1n4:ai11.. 'Vuniba1dt''o Gru1a.-
~kfadki na misy"", a TVW'hodzi od Poznania. u, (Wmmir). 

'li ,,..~- 8 ł •i••; -wnluliłi1 
Tak samo ma przy sobie rozmaite książki, lm•. 1. s •· ~ 
szkaplerze i krzyżyki, które . Polakom pq..vn. I· • •= o 
'!.przedaje. Zapytuję s ię Szan. Red. „\Via- 1 P•simkuje , 

1 

~:r: 
,,~a Polskiego", czy to fl'.liOO;e być prawda, ł ,...„.~ka 

. , . ~ .,oni~waż !o J?OW~nno stac w n~szym org~- gobr~kn~ ,.,.„ 
łll1e: ii: tu 1aln ksiądz przyb~dz1e. A ~ze fryzye r&kiegv 
10 Jaki osz~st. ~roszę ostrzedz Polaków p• 5~1} .ą-unia 19 s r. 
,ad1ui iWeJ mysl1. .., •ta.I• Htrd.ai„łe. 

Z Hucktarde piszą nam: Donoszeni... Le.a '•l•roz~k. 
~emł lt dnia 12 1rrudnia f:nów jaki§ rr1•1er, Ba11Xeł-lłlf. 
_,olriek 2~ ksi~za pol~ki~ się prze<13ta· (WNtfł.lił.~ 

.-OCłllfMSl{I INnR.ES WYS:vu\OWY 
M4ROA.aiYNY. 

B1chumer Jlarqa.rine-Ver1and-- Hauc. 
JHef Sto111mel, 

·· 119CHU•, l{erte•pfad !. 
OMI tłf' ... eibdł! . 

Qkeecic priy dzi9ieJ1zych wy90kioll Cl.~-
. •Hit a maslo odpowiednią martaryn~ aaltJ'c, 
~róbujci.e prosz~ mofą, najlepsza 
SMIETANKOW Ą MARGARYNĘ STOŁOWĄ 

i. •~ecie na pewno stale u mnie zamawtat. 
Tylko co eajleDtlZa oołecam! 

W~ylam paczk~ pocztow" akofe. 
' rUNT()W 

NAJLEPSZEJ MARGARYNY u 6 me. 
franko ł zobowi(zaJę ei~. w raz1e acJ:yt)f -il!t 
oodobać nie miało, wziąć z oowrotem. płacąc· 
$am koszta przesyłki, Dlatego bez rezyk.a. 

' Oszczędzkie przeto pieniędzy, jeżeli WDtesł 
sprowadzicie, gdyż za mało pieniędzy odł>iersce
«• 11aile1>szy towar. 

Prosz~ zamówić na t)róbc pr1ez ka.rtę J•
cztawą, a na pewno ka~dego iadowol~. 

Z wysokim siacunk1em 
JÓZEF STOMMEL. 

f{O•ACY. KUPUJCIE TYLKO U SWOICH! 
Rodalmm z Wattenscheid Polecam wszelłde 

TOWARY SPOŻYWCZE 
w <i-Obrycll iUhmkaclJ przy tanich cenach, a 
takte tureckie powidła, olei słemlenny, ia~'y, 
lłłebri tabakę do zażywania, a jako spccyalno::\ć 
JJOłecam dobrą pałoo~ kawQ i różne gatunki 
wia i dobre odleżałe cygara. 

Mam także na skladzie ub!Qry do pracy i 
welniulo koszule . wszystko po jak najtańszych 
\!OrtW;ch. 

Rodacy chcący mieć dobry a tani towar 
aa .,vtazdkę, mou;"t :o zakupić tylko u 

Pranciszka Nowaka 

I 

,,..1111., „. a. „ .u 
ł· a„ •· '" 

et X !l -} ~ g" r.1 'J j W CZ'.fY'i>l"ied: :a.iy ~ ~J. ) 
de-.7JCr;. \"V pitttek także. I 

T • 1 a •a• n r w~wał wer:•Iaj 12 .., 
, ....... 8 a p B„ ,,.Hj ftr'a. 

sfwo polskie. 
Aplerbeck oo 1 do 4 stycznia; Horst

hausen od 4 do 11 stycznia; Courl od Il do 
15 stycznia; Annen od 15 do 18 stycznia; 
BOmig od 18 do 25 stycznia; Barop oo 25 
stycznia do 1 luteio; Mengede od 1 lutego 
d'O 8 lut~o; Rauxeł od 8 du 15 lute~o; 
i(irchlinde od 15 do 22 łuteio· ; łinokarde 
()d 22 d-o 28 lutego. 

Oberhaatsen. 
W niedziel~, 18 grudnia o ~o.dz. 11 ka„ 

zanie polskie w kościele Serca Jezusowe
~<L 

Towarzystwo św. Barbary w Oberkauseu. 
W niedzielę dnia 18 ~rudnia przystępu

jemy wspólnie do Komunii św. Sposob
ność do spowiedzi św. bęc1zie w sobote po 
po!. o godz. 4 i w niedziel~ ran.o od ~odz. 
6. Chorążni i czlonkowie zechcą si~ :zgro
madt.Zić o kwadrans po 7 na sali posied.ze1i, 
tak, iż o wpół' ósmej będzi emy na Mszy 
św. \V1 kościde Naisł. Serca Pana Jezusa. 
P o; tej Mszy św. przystąpimy do l(omunii 
hr . 

Uvraira: Zaraz po wielkiern ł!abożełt~ 
stwie 0 ~,0 dz. 11 w t~ samą, niedzieli: c:d'b~
dzie s i~ pbh..iei naoożei1stw10 z kazaniem. 
o 5 ! ·;~) r :. l. ;;ebranie. o liczny utl'ziat 
czlonU: W· \ ': ;) l)Owiedzi, w naboże11stwi e 1i 

w zebnni:•! uprzejmie prosi 
Mich. Juskowiak, prze\v . · 

w Wattenscheid, ulica łiochstr. -ła. 

EM* Im1,orterzy CJ1 ;;ar 

-0warzystwom polski!Jl oraz Szan. 
~<ltałrom p~Eecam na cwia.zdk~ <:iptafi~. 
Oplatki te są me~o wyrobu a 11ie łabrycz
H a11i lakierowane, jak to p.olccają róż1ii 
ar;enci. Za 100 sztuk 3 marki. O liczne i 
ryc~le zamówienia uprasza. stary dostawca 

fti,olit Sibilski 

w Bocłturt1, l(losterstr. Z, przy przystai1ku 
koldki 1<4lrtfani'er. „ ... „„ ... „ .... „ ....... 

polegają najlepsze ppierosy po 2 f eanf i 

„Yaro" Sulimy 
kwiecistej ja.kości z czpto tureckich tytolli. Oprócz t~-10 

inuo znane papieroiy „Sulimy··. 
Tnre fort (etykiet.a zielona) Jll'. 32 10 aztuk: 15 fen 
PaHe•padout (niebieska etykieta) nr. W 10 10 fen. 
Sphinx (etykieta czerwoua) nr. 11 15 „ 10 fen. 

Pl'osimy sp1·6bować. n.a.ize 5 feny1owe cygar• : 

,.L·o~on Dooks~•. 

Towarzystwo św. Jacka w Bottris-P.. 
Szan. czlonkom towarzystwa ...it1e 

donosimy, iż w dru2"ie świeto Boż~ łłi.
rod>zenia tJ. w dzień św. Szczepana. llrf.&
dza towarzystwo nasze .swą ~nt. aa.bi. 
w~, polączon(l z teatrem, na sali p. H~c. 
~o w Del1wi", na którą, mifc zapraSZMJr. 
Początek o (lodZ. 5. (W razie, 2"d.YbJ' ai~ 
odbyly Nies~pory dla Polaków, zaru P• 
Nieszporach). Spodziewamy się, że CłJl>it_ 
kowie ze sposobności korzystać rledl'c~ 1 

licznie na zabawę przybQ<l'ą, ażeby Mó'l.
raz wspólnie ze swymi pobawić. Zarząi 
oraz amatorzy i• amatorki dolo~ wszetid1 
sil, ~eby zabawa jak na,ilepie! W1Q&d.11. 
Spodziewamy się, iż uczestnicy z nicł Za
dorwoleni b~dtą, bo zostaną odegrano bi:tr
dzo piękne i wesole sztuki teatralne: n 
„Czarownik'\ 2) „Wesel(e łfa ~i y'' i .3) 
11Paiaceu. Wstep mają. tylim czł:ilko
wfo i przez nich przyprowadzeni 2"~ie, 
oraz ci, oo si~ w dniu tym na członka ea
pisać dad.zą. Dziatki poniżej lat 14 przy. 
stępa nie ri1aj;:i. Cztonkóv.r: uprasza sio, aoby 
przybyli w czapkach i oz.nakach tow•rzy
skichL Czfonkowie, którzy ze skfadkamt 
zalegaj~. ·będą mi'eii sposobność ~ •ie\ 
przed rozpoczęciem żabawy si~ uiśdó . I 
iak najliczniejszy udział uprasza 

Z.a re~ ;•· 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Marte.. 
W nietliziele dnia 18 ~rudnia po ~. • 

god~. 3 oob~zie si~ roczne walne zd>1't-
. 11ie, na kt6rem będzie obór nowe:~o zarzą

du. Czlonkowle, którzy zaletl:afą, ze sklad
kami,· winni się z nich uiścić , ponieW'ai łra
ciliby prawo d'° "fowwania i musieliby iro

stać -skreśleni w nowym r-0ku. 
Uwa1a: Zarząd i rewizorowie k•~Y 

.winni siQ juź o 2"00~. 2 sfawić, aby radfa
ki i książki urei1Jlowae. 

Ja• Staclt.o lak. 

--w ,oc1aruako 
pięk ł.f aertri• d• :ka,wy .z ' .„ ., .. 



·.\;sw;wa;ą. 1-łPf?'Wi'We • 

Baczcość starży Ka 1rnderowie w Esse 
z pov.- ·tlu, i~ 1~1{>łlaiłem 1.1io z Mll'IÓwienle:n na i:;iviazdkę Kalcii

d1.rz'! '/i nienaiecllim n:tpiaem, ?'Petriklrehe 1 i „Yatika.n u obceg 1 • 

rzet() po11~11Js.31 so~le w11;iy•tluch tt&rych kawałerli"' iutpro~ić wdi:icii 
~0 ,,-er;o Ifo.\11: t• 1e!ł lw'o atycilni& H105 po l>')ła<lniu 0 goib. 3clej 
J\'I !'Jego n:neslo.nia. 11r. ... 

eltehnd ~Ja~dk.ow,·. 
. . :Kt.wal_~~·•w!e, .~t~r~ TfY:5~pi4 z <l~l.Jamat1y~ Jub z ~piewein 

p„Js11t1> 11dbh!i~ wark,s1',•w~ ragrttl~. Ko.zdr •l.uf K11>.wa.!tr ~ed1ce 
utrać 11i~ vr ez:HnJ uMer •a tek~ lHQC1iy1toie. · 

T<lIDłlSZ Pietrowski. krawiec ·polski. 
w EtJse~ przy ulicy OrQbensfr. m .. 44 I. 

p 

• 
en Ie s Ie n I e i n t e r c s u! 

Rod kom w laar i okolicy <!ono z~ 
2 z dniem I rrudn-ia przenióslem 

W AHSZT AT l(JłA WIECI'l 
z ul. Szkolnej do domu przy ul. Cesarskiej (l(ai
serstr.) 117. Mieszkam u go'cinnego Hausman
na. Zarazem <lonoszf; Szan. R.odakom, że po
więl,szylem m(.j ~k!ad sukna, kamgarnu oraz 
innnych materyj. Wszystkie zamówienia w 
~alffes kr~w•ectwa wchodzące wykonywam 
szybko, tanio i f'Usto nie podlug na.jnowsz~rcll 
/.urnułl i daic: E w•r~nc)'~ ?...a dobre kź.enie. 

Fr a n c i ~ z e k S ł o m a, krawłcc 
w Laar przy Ruhrort. 

:M: 
kui łerE, d w· lt,J G. Vo el 

w Hombrueh-Barop, ni. Ra1mhof: tr. n 
N miejscu najwięk zy kłnd pecy ln 

k peluszy .za ek 
tow. ożucho ry li 

.eperacye i prz 
~ }'·kon~·w n• lry\v:.ij~ 

......... „r•e i t 

22. 

ul. Frie rir1'sKarlst 55. 

kapelu~ze, paraso.e, hiełiz ę, atrw ~ty, 1 eka wiczk„, 
. . k4rz1f e, sprrlnie i gi~cie dh . Te:.;\ cleiurnld , 

Mąel".!z kog.~t~j~ t~ li~ 

• 
1~1·· ·~zr . rr;, )~ 
I '' '-'-d *' ti.~ fiJ!' 

RO 
W niedziele, 18-go grudnia· 1904 roku 

będzie mój skład cały d.z-eń ot-warty. ZamiejSC6Wym odbi0rcom l\Yracam koszta podróży do ł mnia 1 
p1wr1tem. 

J ko_, L O ł ··h· . ROBRO:&'I', 
~ . ·· U ' Koa·glłr. S. KOnigsf..S. 

Jedy.ny sk.ład gotowej garLleroby dla 1nężezyzn o dobrym kroju. 

Najlepszym podar ~iem 
dla każdej g 

jc~t 

··.dier m sz na 

o. ym 
• 
i 

I\faszyna „P a t e n t • A d 1 e r nr. ff , d J Kzycia, <1 daniJ. i wyszywauia przewyż.~7.a 
wazyi:tkie fal>rykaty J\,1i1kU'rencyjne - ~l'rcjakie r 1:;l101y w1 jr:dnej ma9y 1 iie: l:pitj 

niż fabrsk.:ty auieryk~ń,kie. 

--··---------- Ostatnie od•naczenia: 

Złoty medal w Zittau. M Hamburgu ~ 
Xabyl:. nw;~na u finny 

Westfalische N8hm 
G. m. b. H. 

Bahnhofstr. 37c Wanne Bahnhof~t \ 37e. 



W onanie • 
podł 11;; Dl· y 

pod gwarancyą 

za dobre leien~e 

Paietoty i ubrania 
dla 

mężczyzn 

chłopaków 
i 

chłopców. 

Największy 
wybór 

~ m1ejs~7u. J.Herrmanns 
„ 
Sciśle 

stałe tanie 
ceny! 

Friedrich-Karlstr. 26, 

Wyprzedaż cwiazdkowa 
połączona 

z zupełną wyprzedażą wszelkiej konfokcyi damskiej i dziewcz~cej. Wszystkie zapasy mają zostać o ile n otności do gwiazdki 
p rzed.a.ne0 dla. teg0 

20 do 50 procent 
nitej zwykłych cen. , 
Kożuchy dla. niewiast i dziewcz~t, ka.poty dla niewiast i dziewazł\.t, spodni przyodziewek" pończochy, rękawiczki i t. d. po zadziwiaj{łc0 

ta.nich cena.eh. 
Paletoty i ubrania dla. mężczyzn teraz od 9,50 do 29 marek. 
Palttoty i ubrania. dla m~łczyzu i młodzieńców teraz od 4, 7 5 do 17 marek. 
Paletoty i ubrania dla cbłopeów teraz od 1,90 do 10 marek. 

Ubrania do roJJoty bezkonkurencyjnie tąnie. 

Jl I ~Przy za.kupnie od 6 marek -_paeząwszy w górę · 
I elegack1 obraz z polskim kalendarzem dm-mo. ' 1 i 

_.-przy zakupnie ubrania albQ paletota. za 25 ma.rek pocn}wsey i wytej 
I elegancki męzki zegarek kieszonkowy :i! kwitem gwarancyjnym darmo • I i 

Dziekując szanownym R.odakom z Bottropu 
i okolicy za dotychczasowe poparcie, ośmielam 
się i 1nada1 polecić moje priedsiebiorstwo. 

Polecam ksłą:tld do nabożOOstwa, od 'CWY
g.zajnych aż do naipięknieJszych. l(siążkl po
wieściowe J historyczne, Żywoty Sś. Pańsldck, 
krzyże, ~Y I obrazy, który oprawiam w 
wlasnym warsztacie, przyjmufę także wszelkie 
pracę w :iabes ramownictwa w chodzace. do 
w;rkonania. 

Dalej polecam na płllzdkę portmonetki. 
eygarntc:zki i wiele innych towarów krótkich. 

Wyroby papierowe np. Włlazarkł J>Olslde, 
&rdzo taltio i karty wszelkiego rodDJR. -
NO'Woroczne karty przy zakupnic większcf ID
ści Bprzedalę po CClllie hurtowaej. 

ludwit Trzo1ka, 
Księgarnia polska w Bottropł& 

przy BO'WJlJ1 ~.-

lt6fferw Br ac•• 
tna Jeszcze oeroctr do wydsierta"'1eltla. Błłt
azych s~26lów U<iziełi Stanislaw Srniek;zak: 
w Bruchu, ul. Pocell.atr. 15. l(oaeUaeido. 

MASlYNA DO SZYCIA. 
mw:rna, ale Je$zcze bar<ho dobra, je$t tank> JUi 
llH"Zedat w BochKJD~ 111. Maurithtsstr. 4a. U. 

Dom towarowy 
I 

I 
Langendreer·Dworze·c. 

gwiazdkowe I 
CYGARA, 

płekJłe oPakowania gwiazdkowe, po katdei ce-
nie, · 

PAPIEROSY 
l't>iYiakie - tureckie - egipskie. 

T ABAl(A DO PALENIA. 
ł>LUOIE I KRÓTKIB f AJKI. 

Wszelkio 
ll'{STRUMENTA MUlYCZNE: 

ik:rzypce, trąby, cytry, mandoliny, gitary, klar
nety, harmoniki ustne i do r<>z.ciągania, okaryny 

i ka ta ryn kł. 
NAJLEPSZE TOWARY SKÓRZANE: 

, 11wtrnonetki, sakiewki do cygar i papierosów, 
torby podróżne i reczne. 
NOżE KIBSZONI(OWE. 

Laski w każdej cenie. 
CYOARNICZl(I 

0 piany morskiej i drzewa. 
au.„ do łotouafil j kart oocztowycll do po. 

stawłeola. 
. Pr1ed9:1lot::I. z r21i~leniego ltd. 

FRITZ •uL T1•G w Herne, 
ró« utc Bahnholstr. ł Hemrlcbtr. ' 

'ff Rect&lghauseu-Bcuch, 6tara l>OCzia u.prze
ciw uL MaryańsldeJ. 

NaJstarszy intere5 t50 rO<haju w miej9Cul 

Ba~" ZDoi~ 
Rodacy w Herne i okolicy! 

oru 

Polecam szanownym 
Rodakom m{f 

skład 
ż„laza, 

maszyn 
do gow ~&nia, s111cia., 

wszelkich sprzetów kuchennych 
.,. e-eaaeh jak JU\)taiau7rh 

ZIJcllpłon.e r1HteJJ7 ocll\a•i&m fraDko do domu. 

Za i{otówkę ! Na odpłatęf 

Piecyki do ogrzywania. 
Stanisław Jankowiakł 

REBN~ ulica Nowa nr. &$ 

... 
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Ptfll'dtifat~ kw~rt.!li u :t na POi:zcL ~ ;;. !it~ 1JWych ~T.rnr.„: 
~ ;ar, 50 fen„ 1l z od-nos2: enl ~m d ) t':lm11 1 mr. 9~: fe:<. 
„W:L'irSI-! Połskl11 za.piuny Jest 71 rrnv1!rn n, . .::zt0-·w1·rn 

vod znakiem „ t poln1s<:h" n;. 1~8. __ _.. ______ ........ __ ..... ___________ ._. ___ ......,. ____ .__ 

:--.... ~J{" i 1 n i • • , ~ • • · l · · ~ ,_ --'-~L -- · v·i.wy::\ J '!'JJi\.i:1;rn•:i .:. 1i 1-il'-~~~r. J znn.;c u.i~ .m~ w hOC!irtm. u • J\~-

~ .:t•'' ~-':-·~":F~-~~~f:(f;..~~ „d;..~1."\ ifF. ~~~:._;:uz .-- ,~· r:r:..'ii:~~~~~~~~rł'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~-~~..&.-.c;;~,~~~~ 
--Rudzłce polscyl Ućzc;~ - .tfałe~~--:-,,-~ !-- T.cn~pc. lbnrg-~n~~ 8 g~udnia ~904~~0~ ,. na ta wiele. Ody dziecko OJJtl~ci 'a\' y k .;- - --c;;; _ .... 1. ' w1.y do zapisania „\Viarusa Pvlskie o", 
·jwi-!, czy~ć I ~?is~ć po polsh"ut Nt~ 1{~~1. ~.zydhcami. szkólne, idzie do robo~l 1r, a za1·"bI.\''SZY p-;i- o b t 'k p I k 1 „ v v ~ „.,o o m a os icgo'', „Gazety Toruń-

foisf.dem, kto potomstvrn swemu :rn~em„ Po. zaciągnięci u p{)licy jnego wywiadu re groszy, j uż nm u rndziców niedobrze. skbei" i uPrzyiaci a". Rodacy zechcą je 
c!l~·t iję pozwom jest twój pracodawca , mistrz piekarsk i p. Jeżeli mu 1iak ieś slow1n rodzice pvY'iedz;:i, r?~dać ~i~dzy znajomych, których z:ichę-

Danielewski, Pclakiem. to syn im odpmvie po teraźni ejszej modzie c1c prosimy do zapisania tychże gazet. 
Dla.i tego proszct c i~ , abyś natychmiast „stary" lub ')stara". A -\vi na po czyjej stro~ 

Z w:nuidków dnia. 
\\ ypowied'zial twoj e miejsce. pracy i po u- nie? Oto po s tronie rcdziców. Trzeba 
pfywie pewne;go czasu ·wypow iedzenia ta- bylo giąć drze\vo, póki by io mlode ! Wiele -
kowe. opuścif i, jeśli żadnej innej pracy u by bylo dOI pisani a o naszej P()Jonii w 

Z Rosyi zapowiadają poważne zmlany w niemieckieg-0. majstra• nie znaddziesz do tu- tforsthausen, a11e mootnicza ręka moia jest 
administracyi. teiszego zakladu powróci!. ' dio pióra bardrzo cię:żka , więc mnie nwże 

Z Petersburga piszą do „Glosu Nar.0-
du": 

Z pewne.go źród-la n10gG wam d<mieść, 
że wkrótce nastąpią \\ ażne zmiany na 
wyźszych stanowiska·ch administracyj
nych. .MiaTJowkie ustępują: W. ks. Sei
gjuisz.., jcner. gub. moskiewski, Oolicyn, jen. 

" gub. Kaukazu, jeneral Czertkmv, jener„ 
gub. warszawski i ieneraJ Kleigełs, jen. 
gnb. ki.iowski. 

Zmian tych za.żą-Oa! ks. Mirski. Ks. 
(J()Jicyn obejmie prawdopodobnie jeneral
gubernatcrstwo moskiewskie, albo zostanie 
wiceministrem. Dla Warszarw·y mówią o 
Jenerale Meyend-0rfic." 

Sądy przeciw obrazom narodowo polskim„ 

Izba ka rna 'v Gnieźnie skazafa restau
ratora Wierzejewskiego z Wągrowca· na 
50 mr. ka ry za to, że mial W SW'Oi11l }olcalu 
mz\':"k·szonc o brazy narodowo..,połskie. 

Telegramy. 
Paryż. Prezyden Loubet wydał na 

cześć bawiącego tutaj króla p.ortugałskie
go ucztę, na której zamieniono nader ser
deczne toasty. 
Paryż. Stwierdzono obecnie, że Sy

veton popenił samobójstwo z wiedzą swej 
rodziny. 

Ma dr y t. Nowe ministeiryum ukon
stytułowało się już pod prezydyum Azcar
ragy i otrzymało potwierdzenle króla. 

F ra n k ł u r t. Z Szangaju donoszą do 
,,Franki. Ztg." z To.kiło: Obiega pogłoska, 
te parowce „Korea" i „Kanagawamaru" 
przywiozły po dwie łodzie podwodne. 

Pary ż„ Prancya zawarła układ roz· 
iemczy z Szwajcaryą. 

Peters b ur g. Komendant 3 armii 
·baron Kaulbars przybył 15 grudnia do 
Mnkdenu. 

T o k i o. KomJsya budżetowa jedno
cłośnt.e uchwaliła rządQwi fundusz wojenM 
ny wysokości 700 mil. jenów. 

Bojkot orzQdOWJ. 
Ciekawy ookun11ent otrzymał „Goniec 

Wielkopołski", który pisze: 
Dzieją się. u nas rzeczy nieprawdopo

d.Qbne, a jednak prawdziwe. 
Jak postępują niemieckie zakłady wy

chowawcze z swymi wiychowa1l.cami, tlia: to 
rzu~a: więcej niż jaskrawe Ś"\Viatto pismo 
Prow.incyon:alne-go zakladpu "\V1YChO\Va:w
czegD w T e111Jpelhofie p00I Gdańskiem, któ
re PQ'niżej przytacz.amyi w Uomaczeniu. 

Sądzimy, iż postowie nasi poruszą t~ 
~Prawę w se.imie, aby świat się dowiedzial, 
Ja~ tio postępują z w)71Chowańcami z.akla
duw Pfl()l\Vincyonalny~h. 

Pismo to brzmi: 
,,Dyrektor 

PI'OWincyonalnego zakadu wychowa1wcze
go. 

T l(siążki dziennej cyfra 10185. 
e1e!foniczne pol'ącz.en~e Gdańsk m. 652. 

Przy odpo"Wiedziach uprasza; si~ podać Po
WY'iszc1 cyfr~ ksi~~l1 dzienne!. 

O zmianie twoie~o mie.Jsca odnośnie 0 bieglejszy wyręczy. 
mie~.scw pobytu życzę sobie być IJ'O\Viadio- W kGńcu wolam d'O \\ szystkich Pola-
miony, \\11 przeciwnym razie zarządzi.' do- ków \Ystyd'zących się swej ofczyste~ mo-

" wy: .chodzenia· policy}ne. W lrnżdy1n razie nic 
zniosę, abyś u· Polaka albo! w piol!skich dqż- Lwy się synami tej Polski mienici e 
nościachi ud'zial biorący-eh osób pracę Gdy się \vaszej mowy przed światem 
przyjnm\vat. K. r a us e. wstydzicie? 

Do Nie ·zna.J<iziecie ni-gdy serca spokojno'Ści, 

czeladnika piekarskiego Franciszka Man
szewskiego po<l adr. pana majstrn pie.kar
skiego Da.niele'wskiego w Czersku." 

Polacy na obczyźnie. 

Sprawa nabożeństw polskich w Eicklu. 

Eickel. Ody w pai<lzierniku br. od
wie<lrzil nas ks. biskup paderbornski, udali 
się do niego Pola.cy z prośbą o naboiei'i
stv."a pDlskie przed' poludniem, choćby raiz 
\vi miesiącu. Powiedziano diepuitacyi, że 
ma wystać petycyę na piśmie. Po kilku 
tygodniach ·dbn.ióst nam ks. proboszcz , że. 
z Pade:roornu na<leszłel! odpowiettź, -ii ży
czeń PoFaków tymcza:s·em ww1Zględinić ll'ie 
mdżna. Do.pi ero gdy ·zostanie w Ii-0.Jstc rhau 
sen kościół nowy wybud()lwany, będ1zjemy 
mogH nabożeństw101 polskie miet przed pol. 

To ciekawa odpowiedź! 
l(ośóola' w Holsterhausen jeszcze ani bu 

dto'\vać nie zaczęto, a n.am każą czeka.: na 
naibożeiistwa. polskie, aż nowy kośc.iól zo
'Stanie wyb-udowany. 

ZdziwHe1n się też, g<ly oobaczylem na 
clrzwiaich kościelnych ogłoszenie, że w I 
niedzielę 18 grudnia o godz. 11 i o 4 będą 
w kościele w Eicklu karania polskie. 

Widzimy '\ ię:c, że można: i teraz przed 
IJfOlu<llniem kazad1iai piolskie urząidzić. 

Proszę Rodaczki i Rodaków z, pa:raf ii 
.Eickcl, aby licznie na nabożef1stwo pol1skie 
tak przed po łudniem Jak i poi poludnitI się 
zebrali. Jeden z parafian. 

Z Horsthausen„ 
Szanowna Redakcyo ! W mieiswwo

ści naszej zamieszkuje <lość znaczna licz:ba 
Polaków, więc pomyśJlalby sobie pe\VlJlie 
każdy z czytelników „Wiarusa Polskiego", 
że się tu musi cała sprawa, tycząca się na
szej Jilarodio-wX)'ŚCi bardzo dobrze uktadać. 
Kto jednak tak myśli, myli się bardzo. Po
"-'(}dem tego zaś jest, że sami Polacy za
niedJbu!ią i nie dopilnowują sv."Oich obo
\vią,zków, bądi jako jednostki, bądi W' ca
lychi familiach. Nic mam wyrazu1 oburze
nia na takich z:aprza(t.ców, na takiego oSca, 
na taką matkę, którzy w domu i po za do
mem mówJą z dziećmi po niemiecku. 
SmJutno robi się na sercu, g<ly się to sly
szy. A oo powiemy, gdy matka nie.rozu
miej.ąca sf()1\1la obcego, wf.asne swe d!zieci 
w·ysyła d~ kościola na nabożeństwo nie
mieckie i jeszcze pmviada: dzisiaj wyg:na
lam -wszystkkh, oo to dlzisiaj jest dla nich 
nauka, a one rozumiieią. lepiej po niemiecku, 
Jak pa polsku! A więc matka germanizuje 
swoje własne dziecko i ma to jeszcze sobie 
za zaszczyt!! Z takkh dzieci zniemcro
nych z peVv-ności'\ \V swojej starości pocie
chy mieć nie b~ie. A przyklad'ćtw' mamy 

Bo na waszych -czołach p : ętno zdrady -g<>
ści ! 

Górnik Lechita. 

Horde. To,warzystwo śpiewu ,.Wan-
da" w łforde' oobylo w nioo.zieię dnia 11 
bm. walne zeb"ranie, na którem obrano no
wy zarząd. Frez.esem jest p. Franciszek 
NowakO\vski, zast., prezesa p. Woidech 
Prymel"Ski, sekretarzem p. Franciszek Bu
dziński, zast. sekr. p. Tomasz Gwóźd'ź 
skarbnikiem p. Stanislaw l(rawczyk, zast: 
skarbnika p. Marcin Lisiecki. l(iero\vni
ctwo teatru amatorskiego powierzono p. 
TQmasz.p-v.i Wasilewskiemu, staranie! si~ 
o urtworzenie biblioteki p. Józefowi Tobol
skiemu. Rewioorami kasy są pp.: Piotr 
Prymelski i Franciszek Pawelczak lavtni-
kam1 pp.: lgna-cy Beński i Michar 

1

Szukal
skr. Towarzyst\l/10 odbywato tylko PO
siedzenia, bo dla braku dyrygenta nie mo
glo uprawfać śpiewu na glosy. W ubie
.glym pólroczu o<lbyly się trzy zabawy 
'Cl\vie polączone z przedstawieniem teatral~ 
nern i śpiewami. Towarzystwo posiada 
przeszto 150 marek majątku, z kt6rych 100 
marek :z.najd'utle się w banku WJ Poznaniu. 
Na dyrygenta pozyskano znów Polaka. 
Rodaków uprasza się. o regularne uczę
szczanie na lekcye. Zapraszamy także pa
nie i panny, oo ut\,·orzyć zamierzamy chór 
mieszany. 

NA I. KWART AL 1905 r. czas najwyż. 
szy zapisać 

,, \Via rusa Polsłlegou 
P renumera ta wynosi tylko 

1 MARKĘ 92 fENYGOW 
na całe trzy miesiące. 

,,Wiarus Polski" jak dot<Jd, tak J zaw„ 
sze w przyszłości wiernie pracować będzie 
dla dobra ludu polskiego na obczyźnie, 
choć go za to różne spotykają przykr~ci. 
Dla rob-Otników polskich na obczyźnie zo
stał „Wiarus Polski4' założony, więc też 
zawsze wspólnie z aimi dzlalać będzie dla 
Ich dobra i dla dobra sprawy naszet naro
dowej. 

l(ażdy, kto na przyszły kwartał zapi
sze sobie ,)Wiarusa P<>lskiego" i nadeśle 
nam na dowód kwit oraz znaczek 10 feny. 
gowy na porto i dokładny adres, otrzyma 
zupefuie darmo 

ŁADNĄ KSIĄŻKĘ. 
Kto nadeśle nam 5 kwitów i 5 znaczków 

otrzyma 5 książek i Jeden wielki kalen
darz. 

Wszyscy aboooncł otrzymają razem 
z gazetą pfęknJe wykonany 

KALENDARZ SCIENNY. 
Motna też posy lać ,, Wiarusa PolsJde.. 

go" krewnym lub znajomym do Po Isk I. 
Trreba tylko nadesłać 1,92 mr. i dokładny 
adr~ a gazetę poczcie przekażemy. 

Do dzłslejszeeo munem załączamy 

---- ~ --

F o· ya osła o ~ tego, 
""ł'2łoszona w parlamencie niemieckim w 

poniedziałek dnia 12 grudnia. 
(Dokończenie). 

Wielką niedogo<lnością jest także. że 
kasy knapsz.aftowe ro'Zróżniają dwa· ro
dZaje członków najbardziej i najmniej u
p~awnionych, stałych i niestały~h. Ostat„ 
ni, na~rnniei uprawtnieni i· niestali członko
wie, tworzący wiGkszość pra\\rie we wszy
s!kich kasa.eh knapszaftowych, muszą p.la~ 
c1ć te same składki co pierwsi stali człon
kowie, nie mają jednak tych s~mych praw 
:O ta~i. a?i też prawa do pensyi. Sądzę, 
ze ta rozmca powinna wreszde raz ustać. 
Jeżeli górnik Qtrzyma poświadczenie le
karskie, ~e Jest zdrów i zdolny do pracy: 
w kopa11m, J>Owinien być natychmiast, w. 
przeciągu 2-3 tygodni, jako najmniej u
pra"-'11iony czfonek do knapszafty1 przyj~
tynt. Dzisiai rzeczy leżą tak, że robotnik. 
pracowawszy prz.ez kilka łat w 1 kopalni ja 
ko najmmiei uprawniony ~złanek knaps~af
ty i straciwszy zdro\\ic, iui nie może zo
stać -czlonkiem najbardziej U'prawni011ym 
bo lekarz orzeknie, te nie posiada odpO\vi~: 
dniego jwż zdrowia. 

2ąd'amy dalej, aby zaprowadz().no wre
szcie sądy polubowe także <lia sporów w 
knapszafcie. 

. Jakie trudności , szczególniej obecnL, 
robią lekarze knapszaf towi, aby roboillika 
do dalszej zmusić pracy! Jeżeli się widzi 
~ych ludzi, ja:k chorowki są i nied-olężni a 
Jednak wciąż jeszcze muszą iść na robotę 
do kopalni, t? trzeba powiedzieć: musi być 
utworzona rnstancya, skladająca się. p61 
na pół z robotników i pracodawców, któ„ 
ra hy podobne nieporozumienia rozstrzy
gata. Samo pr ..:ez się się rozum.ie, że je
steśmy z:a tern, aby wybory w tonie knap
szaftu się oobyw.ają,ce, wybory starszych 
knapszaftO\vych byty tajne i bezpiośred'nte 
Moglib~śmy przykre rzeczy przytoczyć~ 
o tern, tia~ ·zle są stosunki u nas, na G. Slą
zku , gdzie mamy wybory publiczne. Tam 
zwb~uje urzędnik robotników n.a stronę i 
ix:w1ada im: tego urzędnika macic \vyhrać .. 
B1~da temu :oootnikowi, który inaczej glo
s-~1e. Skutkiem ~ego postępowania nie Po
s1~da?1·y na O. Slązku faktycznie rzeczy
w1ste:1 reprezentacyi robotników w knaP
sza.fc1e. Są tam prawie sami urzędnicy, 
s~iący Po stronie ·wlaścicieli kopalń i po
pierający ich innteresy. U nas nie ma po
prostui reprezentacyi robotnik&w w knap
sz~ci~ . Pomimo że u nas roootnicy płacą 
na1w1ększą część skladek , administrują ka
sę knapszaftową \daściciele kopalń i urzę
dnicy. 

Robotnicy w-ogółe nie mają. głosu w 
sprawie administracyj kasy knapszaftowef 
f?alej trzeba ~akże wskazać na obchodzeni~ 
się z robotmkami ze strony starszych 
knapszaftowych. Jestto ciągte obrażanie 
lud!Zi i wyrzU<Ca.nie kh za drzwi. Chclal
bym właśnie z tego tutaj mieJsca napif}tno
\WĆ iakna1<tosa<lnie4 ten sposób traktowa„ 
nia łudz.i, na który czl'onkowie knapsz,ałtu 
ze st~y starszych bezustannie bywają 
narażem. 

ĄbY położyć k011iec tej gospodarce u
rz~mków, starszych ~naps:zaftowych, na
letża.l<)by, naszemi zdamem, ustanowić pra
-wo, zakazujące wybie rania urzędników na 
starszych. ~apszaftowych. Rozum.fe ste, 
że wlaś.ci-c1ele kopalń i kh zastępey na 
Oómym Sląxku- są mijwjc;k:szymi przed„ 
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Prusa ... h ~ \ y ... za, n. że, sl·oro ~i-. ...: 1 
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-0s!ęgn.1~. ·.qr :rnłuJc się srr~~.lYd~o, które 
ma d-0}.i~tr1ódz do C"iągnię- i a f· ~,t 1 1, tn. 
Tern ~tra zyd .... rn j ::st ta' Z\\a•1 ':! .,n: ... • 
pieczelist ' <~ 7~ sLI·ony PolakÓ\\ '·. '1 ak też 
byt.o na .C\1 '.;n: zeb ra1 iu Prno ,\'ie z Uór
ueg.o ~- 1 ~1zi a rn f,, ;n o tcm 11it'11ezpie·.:ze(1-
s t \ ie, kt ó n~by powstało. :cl i zdaniem, 
prz z przyznm1ie górnil om pra\ . a wy bi':! -
1 an:a na sta rszych kn,1p~zafrmv ych tajncm 
glo ow1-nk m lu·dz i im SJ. n1pa tycznych , do 
kt0 ·ych n 1 1i~1 zaufan ie. a ktiJ.rzyby \\i obe..: 
,;arwdu l>r0niii ich imeresów. 
. M. P., należałoby też, 1w.szem zda-

11 icm, podw .rższyć ' "Sparci e dia inW3 li
d 6\'. , w dl, \v i si erót; prncodawcy i praco
biorcy .vin11 i skh1dki płac ić do potowy. 
Jeż eli prac·o dawcy płacą mni ~j do kasy 
Jrna pszafto\:c1j, to też winni rn i e ~ m:ii '.:! j 
praw. l~en t pai'1St \1, owyd1 db imvalid'ów 
i rent Z! p,.n rnuu w ypadku nic s,~częśi!wego 
pr-zy pracy, do k tóry ch ludzie majzt sluswc 
prawo, uic n :ll e ży ·6dciągać ·od pcnsyi 
lrnap~z~h tow ydi. Jakie pod tym \vzg !ęd em 
-dzieją się nic pra\V i ·dlowośc i, chciał bym 
prn'dsta 'ii(~ na przykładzie z g6mosl ązk i c 
g-o Z\Vi ą1:k ll knapszaftow eg-0 , kt61y Pi zez 
i\Vicle lat otU<u~ał cał e. ren ty , . choc iaż :<.. c
dlug- n G\\ eli (La- nstawy o zabezpiecz.eui11 
c d wy padk"'w n ieszcz ęśli wych najwiGcc j 
pól r~ nty; oclc i 1.1g 11ąć mu'l.ua. To działo s i ~ 
do nied'aw1L:.t, aż nareszc ie związek przez 
procesy się przekona ł, że tak czynić nic 
:v.'olnn. \V zesz ł ym rok n · iiwsiał bardzo 
wielu ludziom zwróc ić renty, które im 
, 1przód v di..:iąignąl. Mniemam, że robotnik 
ma p raw10, do renty, a Z\\ iązck knapszaf to
wy nie mo. pra\\ ·a ·cd ciągania mu jeJ. Z do
świadczenia i ze statystyki wiemy, że gór
nik w ogó!n{) ści, skoficzywszy 46 lat, 11ic 
jest zdolny dD dalszej pracy w kopalni. 
Mniemam prze to, że; slnszną by~oby rzeczą 
w celu po:.Ożcnia kof1ca ciągłym weksa
\;fom ze strony lekarzy i starszych knap
szafto wych. którzy poplcraią prac-cdaw
có\v, aby górnik po 25 letn iej pracy c.o ipso 
rnial µra w.o dio pcnsyi knapszafto\vcj, ni e 
po trz e bująr; wykazywać niezdolności do 
dalszcij pracy za\\<od:o.w;:j. Wspomniałem 
jtL!i, że u nas, gdzie znam stosunki z \Vła
sncgo doświ~dcz euia , górnikom stawia się 
największe trudności, gdy chcą być uzna
ni za inwalidów. Lekarz trzyma ich caie
mi tygodniami w lazarecie i d okonuje nai
<lzi:wniejszych eksperymentów na ciele 
tych spracO\\ anych górników, aby ich 
zmusić do dalszej pracy. 

Uznanie za inwalidę jest faktycznie 
polącwne z największemi· trudnościami. 
Pan kolega Sachse mówil tn już ·01 zapisy
waniu mniejszej liczby woz6W1 wydoby
tych węgli. Dzieie się to i u nas. Nieda
wno pisano o tern w gazetach, że w pic\v~neJ 
lwpalni górnośYązkiej szachmistrz przez ca
le lato systematycznie zapisywat górnikom 
mniejszą liczbę w10zów, a pr"zy tych wo-

STRASZNY DZIADUNIO. 
Powieść Maryi Rodziewlczównej. 

(Ciąg dal~.) . 
~ Jeżeli panu nic dagadza mieszka-

11k, tobym ie w'Ziąt dla siebie. 
- I owszem. Ot<» klucz; garść mych 

rupieci proszę odes1a6 tu. Życzę panu po
od-zenia ! 

Medyk imdał rękę, ale Jiiernnim nie 
zauważył tego ruchu i Qdszedł. 

- Oto się d<;piero będą na wiścigi pa
nie~ ierać \Y' tak blizkiem sąsiedztwie! -
pomyślat z gmyczą. 

Mil1ość jcg·o przesz.la \\i'Szystkie fazJ', 
]\OllCOWą był wstyd. 

Mijiały tygc<lnie. Nadeszły ostatnie 
cgzamina. W studenckim Ś\Yiccie zrobiło 
się cicho. Wszystkie t\\ arze miały wyraz 
1:męczc11ia, niepokoju i oczekiwania. Pró
żniacy drżeli przed rezultatem. 

Przyszedt wreszcie ów dziei1 sądu. 
Hieronim BiatopiDtro\\ iczi dostał dy

plom z odznaczeniem. 
J ot-0 stafa przed nim droga -Otwarta. 

Dobii siG celn. 
Dziwna rzc-cz. Ten koniec\ o kt&rym 

1y1e lat marzyl, nie ·Ołśnił"g-0, nie zachwy
ci!. 

z dypaome.m \V ręku shtdiał Podiwał 
i pO\\·inszowai'1 roztargniony·. 
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Złem, j8ld ... l._ l\v·L gdz11;„:11.:L..:j dra t.Y-

7,f1, j się ob.a\ ia, j-..st uh ',.;._.1ie 11 a\\ a 
km,li~yjnc.g-o 1rl k'm r -ih-ol.i.h., n. J ~st <lla 
i.i -i1 po 1>ro ti. n;ept'J-ob:c L. ein, fJt,f~lu
L . ..: · :i.ć si'. \\ zai w nic i erga n i Z' 1\\ ać. Pa
lią.a i pra·.:ada'. ·cy podak ~ "L'.: 11:; ..... "', ··by 
zai:obi ... L!". pov. ~t"n · u g\1,. .lr..:„„T,,, któreby 
d<{żyly J.a r:o-lepszrnia by~u L~{,rnik(>\\ i Jo 
pon~qL.11ia im pra\\' .o]JywJ.tr~skich . Bole 
śnie nas to dotk11Glo, że 1116\vca tego. stro11 -
nic t\\"a, które chce bmu ić int "'rec;ów In.du 
katoiicl...ieg0, nic P'Oruszyl pew~c!go 11K) -

1·1c11t111 lecz psznsta \'il to 11 : ,·r:,y sc·cyali
stJ czn mu; mÓ\\. iG tn D P 9~ulc.var!.i t1 spra
\VY u.lywania iQzyka pclskicgo \V kopal
niai.::JL S pc d:d~wam się, że 1111stępny rnó
\Vca c \VC,:ś·O st ronnic tw a nzuircin i to, co po-
11i11ą f lXlprzedni. Będz i e to jego oho\viąz
k icm, 1xmic\\ aż w!aśH ic to stronnictwxi· zy
sk11je jeszcze t ysiąc.c ~;losów' polskich ~; ó r
ników. Cllcdzi tu o używanie języko.. t}Ol 
skicgo. I~oz p orządzenia, dotyczące pol
skich r-obertn!ków. r1alei y wydawać w pol
skim jQzyk u. (Bardzo s ł n szrie ! - na la
wach polskic.h). 

Pouczenie, iakic dać nal.:iy p·alskim 
mbotnik om \\ k{Jpalniaci1, pO\vinno 
brzmieć w językll' polskim. Gdy cho dzi o 
życic i śrnicr~ , ·QI 7.Ch O \\ ie 1~0Lmuików, na
tenczas nie należy 'llprawiać polit) ki haka
tystycznej. (I33rdzo slnsznie ! - na ła
wach polskich i u socyal ist6\\ .) J estto 
przecież ha{1bą dla kultury narodu, jeżeli 
·Oil uprawia politykę haka tystycz ną, gdzie 
chodzi o życie i zdmw ie bli źnieg-0. (Bar
dw słusznie ! - u socyalis tów). Arc także 
rnożna terna siG dziwić , gdy kanclerz Rze
szy w Izbic deputowanych naw·oluje ludzi 
poza Izbą do „pracy" na rzecz niemiec-

, kiee1 kultury. Echem ter,:o 11awo.!y\\"ania 
byl.o szykanow:anic i uciskanie luidu na ka
żdym kroku. dąkl() sć uo: zupelm"g.o. zaka
zywania mowy polskica. Takie nawoły
wanie jest g.odne potępienia z po\\110du· nie
kuHuirnych sku~ków, bo. Niemcy poza par
lan!.,entcm nie mai:{, pojęcia o kulturze. 

(Bnrno ! - na lawach polskich.) 

Dmgie prZiemówienie posła Korfantego 
w parłame-nciei w pouicdziaiek, 12 grudnia. 

M. P., komisarz rząclmvy powiedział 
codapiero, że nie istnieje w Westfalii prze
pis, aby tam \\ ydawana w p·oiskim języku 
pouczenia dla ro.botnikóv.: i rnzp0rząd'ze11ia . 
po•licyi górni•czci. Motywow ał to tem, że 
w Westfalii to nie jest dozwolonem, ponie
\Vaż tam polscy rob-0tnicy znajd'uią się w 
kratlu' czysto niemiechm. J; 11e tGJ.m chodzi 

Coby dał, żeby ów d.óc1·1 rado·sny 
mieć Żabbę przy boku, z nim razem się 
cieszyć. Myśl jego poszta do· Krymu, do 
tego ko11ca, co mu \v z.iąl druha na \\rieki. 

Jak wąż \'. yśliznąt się µi~rwszy z 
sali, uciekł z. pośród kole~6w i przepad! 
bez \\ ieści. 

Wotano- g,o i szukau.o napróżno przez 
dzie11 caly. M '.a ! być bankiet try11mfal'ny, 
bahater s ię nie sta \\il. L1 .'5i~d li bez niego 
do stołu. 

W pót uczty \\padł do· s~ li. P rrnitano 
go rad'ośnie. 

- Cc,ś r0bit? - krzyczano. 
~ Nic ciekawego! - c<lparł ~ !cstem 

na czas , by spełnić toast z y, ami! Dajcie 
szampana! 

Nalano sz.umnic kieliszki. Chl·op'ie:.: 
pod'ni6sl swć1; w gó1 c;. 

- Na zakor~.czenie i 1xx:zątek ! Cq 
zie, nied1 ginie; co dobre, niech żyje! 

- Niech żyje! -- po\\ t6rzono· chórem. 
- Bez strachu przed1 trn<lem idziemy 

w życic. Próżniak niech ginie, praca niech 
żyijet 

- Niech żyje! . 
~ Niech żyje - powMrzył' l1ieronim. 

I3yfa nam d'ruiba i swatem, wyprowadziła 
na: ludzi! Cześć jej! Nic zmarnieje, kto 
ią k-0cha, a nie rzuci! 

- Nic rzucimy! - krzyknęli ,,;szyscy 
razem. 

Spdnkrno toast duszkiem. 

I' c 

c ,o 
\ s Lli " c } , ~et! · i , ,7_pQlL.<\Cu„1,.;nb 

\ ~Ją · a 1, !· ' I'·.'< i. ' iei:' t<im • l puL:y 
I' l c ~1 · -~. Oni t. ż ' L~lkill 'z~r .;i nic 
S\1t1i tL1~ się uJali. ~P „ \ ac.'Lili i-..n t~ m 
1 nz.1Y ici azc::.;! . łag .... i...:id: L„n i1'1 di 1 l.!~o 
li ~ 1 ś ·11. . .ilk rna·, 'JbD •. i:,z--k dinr.ia o 
\ ~ J.- , "Li.., J.~Isi ..... li: c..: ~k sz. :1. A.le <Jni 
iIL1 ... zL.i Sir, / l hr\\ L:(q 'lli \) 5t<il1i!i prz~
\.i\ \, }LL\ •• tl .... ob! ic..h ·~>,lJS~t:i'l. Y'o
n.i~ i..·, iz„dO\· y m(i\\J '\_,cl\\ :1...h i8b1,,t11i
k2·.: t, \ :Y .;ilQl'.~.ą .... yd1 ' 1~cc,...:("..:ic , !. ć„, zy 
barci~::: ""'oh1z...: , ł~ d.LJ.t ic:zyi(cm rL mkc
kim, sit:.ży!i oni pr.~y \ 1oiskH, w fl.:tisl.mi"gll . 
Ale, pa 1· L. h.vn.i.;"Li /il, \\ .ększ •• --::..ęść l!a
sL,y.;h !ncJt.i lliC 5:l ŻY przy \\. vj hl \\ C 
f lcnsbur~1 \ 11.Dż-.: ia \\et slui.) ~ \\ Bn;...te
lrndzic. (\ los na pra\'. icy). Fal tern j..:st, 
żę \\ i ~ksza c;,,r;ść nasz~ c:1 ludz i\ k~jr..:kkh 
11:c \\ !r,d~. ic;t.~ ,1..;e.L nicmied:i in, clM ci •. ż un1 
s!w~yli p:-z:> \10jslrn. (Zaprze..:Zc!1ic ca 
prawicy). I\1 . P .1 wy tego nic :tnacie, to 
ja \V icm lcpieJ. (Ponow'!le z0przcczenic 
na prawicy). Clwchż P;:i,n:;\\iC' \'.·Olacic : 
„O ! o ! ". to tern 11ic -os'~ b · ... :ie t:'1C'h. go
tw i enL~cnia . Przy sy~t m ie, panującym 
\\' szko łach i \\'•oj ku, nic 11:ogą iWSi ltdzie 
nauczyć się mć1wić po nierni cckn. Nic jc 
s tcśn . y ternu przcci\vni , a·by Polacy uczyli 
siG ]GZ) ~·.rt i1 i2micckicg.o, bo dla P olaka 
lepi uj bci.'.> . !"'da ch,~oma iGZYkami. . Ale, 
..M. P .. spr.1 .. wiarny się sposobow i, w ja
ki Pe' .1 : . ::-ię ucz y j ęzyka niemieckiego, 
i ten · r·c .' ·, nauki Z'"t \ szc zwalcz il C:, b ę,
dzi _ll ::,. ~~~ti '-\;t, .iaką u nas sio \\"bija ·lz1e
cirn:1 l.'.hło;:.q 1 jest ha l1b <1 dla narodu nle
micskiego. 

(Nicp:;kói na prawicy). 

DDkc1w:11 e w p1-z..: c i~g n kilku dni pa 
2;cfobyciu ,,\Vzgórza 203 mctr6\v " z11isz.,zc
nie eskadry portarturski ej ma dla Rosyi 
diomk~ csle zmN.-:zcnic. jaku klęska matcryal
na, polityczrn.:i~ i mi1i t~trn:i. 

Klęska rnate ryalna1 \\ ynika ze straty 
tak wielu i tak ko!;izt•o•W'nych okn;t6w. Każ
dy z pięciu pan.ce rnik6\,. , st ojących w 
przystani Portu Arh!ra , przedstavv·iał \\"ar
tość co na jmniej 30 milionÓ.\V frankó\\ ·, ·O
pancerzony krążm'.·1nik ,.Boja·n" kosztow a ł 
prze siło 15 milicnów. J eśli do tego cLoda
my wartość zniszczionych kanonierek, -O

krętu mino \\ eg·o ,iArnur' 1 i torpedowców 
- 1ogó!lna strata wynosi c-0 naj111nicu 200 
milionów franków. 

Ta strata matcryalua ma· jednakie sto
sunko\vto małe znaczenie wob~c poważ
nych następsh,. zuiszczcrna eskadry por
arturskiej. O iakiemkolwick 'Znaczeniu Ro
syi nai wodach wschodnich nie może być 
w obecnej chwili żaclnc1i już mowy. a z.dą
żali<1!ca tam eskadra balt.1 eka ntracila teraz 
wszelkie ·szanse po.wodzen1ia w zetknięciu 
z flotą japo'i'1ską.' Co pra\vd:t, sza•nse te 
były za\vsze niew'iclkic; \Vszakże przed 
zniszczeniem eskadry portarturskiej poja
wiły się w Rosyi glosy, wprost wykazują
ce sfab-0ść okrętów Rożdieut\\ ie(1skiego i 
d•omagające si~ wysłania mu w pomoc III 

Oczy Hieronima paliły się zapatem. 
- Pi-0senki, bracia! Kto tam za slo

wika się -ofiarni~? Ja nmicm tylko hukać 
jak bąk bl-otny, bcdę warn służył za ba
setlę! 

Po, chwili jeden gtos p.ocząJ śpie\ ··a6: 
tlej, użyjmy żY\vota, 
Wszak żyjem tylko raz! 

Kilkatizi 2si11t gfosó\\· zawtóro.\Hll-01 o
chc-czo: 

Niechaj ta czara zlota, 
Nie próżno wabi nas! 

A czara złota rnl1odości stab pęłna. 
Na dnie· jej byiy dla 1jed11ych męty, dta dru
gich słodycz nekt:.uu. Srn~k zależa1 od 
ust, które pily. 

Nazaiutrz1 \\·czesnymi rankiem Hiero
nim poszedt clo ki0ścioła. W przeddzie(1 
zamówił mszę 7,.aJ,obną za przyjaciela i 
wyshrchał jej, klęcząc w -0did~iJi011ym kol1-
w. Modlitwą tą żegnał Petersburg, nau
kę, życic stnrdcnckie - 7.aczynal nowy 
okres życia-. 

VI. 
W o j c i e s z e k. 

Na pog-0-d.nem, wiosennem niebie od
cinat si~ 'O'Stro szkielet na\vpót sk-0!1cwnc
go mostu; z obu stron ró\v110, jednostajnie, 
bielał świeżutki nasyp kolei. W oddali b-u. 
chaty Ś\\iatlem baraki robotników, \\"!'Zącc 
zgidkiem, a 11a stronie, lI1 brzegu rzeki, 
drzemała wieś długa, czarną linią. 

Rol){)ta dzienna byla sko1łcz<:mą, N~ 

kc....! y. V{ I"' ;;"l" ! 

Ji.;s~ -z~ JJrz - i,usz .;z,.u'.:, że e.-kaJ1 'l t-. 
l '' SL. .:z..;~j ,\ '.)'11' p ·z} D.', du !'~ l rirz ~ ż 
l..:,p0cro.f „ęrc 1 1 ".'Ćr;':\·~ rri ;)t;ą. 
\ f'or....ic 'rl ~3 •1 -. L-UY \ .t..'l. 11 . - ~ 

zna .... z11ie. 
Ob c·1k csl ri.Jr·, VtHy.:ka p 'ZdSt~l 

11a jcst \\ lnsnym . ..il"i 1. W I r;•tr·b r 
icd'c .... yclm ;.mo zat' il! \\ c ·ratnich t. 1·- ,, 

' ys!nait' III esl\.rdry, m~j~~e,j PO\\ '11c.~ 
r ·szty .okrętr w rosyjskkh, pozustaly,}1 
.urapie --o ik.11awralr1ic 11:.d3 ją się-011 

tel 11!. nezalelnie . ię„ cd ll:grJ, kk.dy ' 
III eskadr't będzie \\ stanic \\ yrn„zy(: i ~z 
'!::·a !r ..t l' tt~ ·k,1 \\ „.:z .'ma s '"i p~d · 
aż G{J 11.::.dr1łyn ; ~.::~.t pon.o..;y - - wiJz:my ż 
Rosya, ~)słabi·ona zn1 )\\' U J<l ku i'>t~ga m . ' 
sl~a, sh'ijc s;ę i 11:t \ odaclt e11 •":P ·i Jr P 
1J czbron1 1ą . Zal'"tn klę--ka e'k; <'„~, i,orhr. ~ 
t'.lr.S1\. j: jest kk~ką rolitycrną ~" )yi. 

(::Hiszczeuic ·Ok! ~tr' ,1, r{'S~/sk1,_h ~ P~ . 
\' de Arti:ra ma \\ reszcie dnni.rJ~łt..: ~m1czi:n;1 

milit~·;· .ir . C1dy {'\\ ićm kiaz -c.dp::dta d{). n 
tychcz:1s·ov. n C\\ cntnalno·3ć \'> ycicc:zki t· 
skaclry, oraz próby; pp;~i.;icia siQ do \v ld. s 
cl ywcstokn, blokada japof1ska ogrnn'czi 
si:; jedynie dD ni..:w pnszczenia do t\\ ier:dzs 
dżnr11:k z żyw rwściq, ct.o czego wystarcz 
nlc. wielka li czba mniejszych '°lcr~t<>w i· 

'-ixJ11skicl1, okręty \\'Cjcnne i1:·og(l s \ '\JO-O~- ll 

nie z3j;1ć s i ę cz y to potrzebnerni napr::l\\ a. I 
mi, czy też przygotowa:nic1n · na przyj ś(:, • 
eskad ry b.a łtyck iej. Nadto t wierdz~\, p, 
zbaw iona i.cr .... z ś:·o d:k ćrn: d0 i,{Jrnunikacv c 
dr-OgZl morsk ą Li. zew nątrz. w0.bec nie m;. i 
żebno·ści na clejśda rychlej c dsieczy, ska 
;~an3 j est na wyg ł odzenie -- wi Qc też i ar. " 
mia c-b lGżni .:za n! e rmtrzcbuie forsować j 
\\ 'ZiG.:ia k r vawyrni szturmami, a do teg. Il 

wszystk ie dz i a ła ob! Qżn '.cze rn.oż1J~ł tw 1 

uży~ \\·:-;1 łi'1czn i c d:o cstrzeli wani:i. fort(>\\ 
miasta. 

\Vo-lx~ c takich nastQpist w znisz '.Z eni< n 
eskadry portar turskiei. Port Artura. jako 
punkt c i G;ikoś ci dzialai'1 \YC1icunych prz csta1 
iinż ist1ti cć , a na l·os jego nic mc•gtoby jui 
wypiyrn:1ć d·ndatnio 11av.·et rychłe PC\\C· 
d~ enie on~ża rosy jskiego w Man.d'żuryi. 

WWW -~ ii 4"_2! __ ...!!"" _____ a::az LT&~ 

Tczew. vVieczo rnym pociągiem po. 1 

spiesznym prz eieżdżalO' przez tutejszy 
dw10rzec \V stronę Eydtkun 9 rosyjskk~ 
marynarzy inwalidów, którzy straciw:sz) 
po części rękG lub nogę, wraca.Ji teraz 2 

Ia.z.aretu w Tokio w strony rndzinne. Jn. 
wa.ilidzi ci p·okaleczeni z-ostafi przy picrn· 
szyich szturmach na Port Arturn i dostall 
się d:o niewQli japofiskie.j. Mimo swego 
nieszczęśli \Vego pofo.żenia, bie<lacy ci byli I 
stosuinkowo weseli i z zadmv-01cnicm opo· . 
wiadali o dobrem przyjęciu. , jakiego zaznali t 

ze strony fapoftczyków. 
Susz. W iKicy z 11 na 12 b. 111. zg<J

rzal na ilawskicm przedmieściu d\Qm n.ale· 
Ż<lCY garn•carz.owi Kraszyf1skiemn, w któ· s 
rym mieszkały cztery wdziny, cLoszczct· 
nie. Pożar tak rychlo się rozszerzy!, że 
mieszkających tamże tylk·o z naj\Yiększcni 1 

wysileniem zdołano z ptomieni urato1wać. 
Prawie w·szystkie rnchomości poszły z dy
mem. 

-- Ogic{1 te.n sta ł się przyczyrn1 nagtei 
Z &:b 

n~cście stało d\Yóch 1rn~żczyz11, snadź prze· r 
wodniczących robotom, a na szynadJJ kil· 1 

· kn ludzi otaczai•o ręczny wagonik, gotO\\Y 
·widocznie do drogi. 

- Zegnam pana i dziękuję - 111Ó\\i/ 
starszy do towarzysza . podając mu rękę. 
- Przyjeżdżam tylko, by chwalić i pn<lzi· 
wiać, niema i.u dla mnie mhoty. Za rni~· 
siąc przybędG na otwarcie drogi. Czy wY· 
śpieszycie? 

- Chyba '\:\ ymarudzirny, bo- prawie 
wszystko gotowe - cdparl z. uśmiechel\l 
mfodszy. - c(} do mnie, wolatbym ten epl· li 

Iog odegrać z panem. Nadchodzą szalone 
wyplaty. . z 

- Masz pan \\ szakżc El:iasmana i je· \ r 
go kasę. Bierz, ile trzeba, i dawaj w1e'ks~c. r 
Gdy mi rz.ąd zapłaci, wykupię wszystkie. t 

Pokładam W1 panu bezwamnkm 1ą u.fność. \ 
- TD1 <:hyba ja \'\' panu·! - zaśmial sic ~ 

mtody - ws1akże to moje, a 1Jic pai'1skie ~ 
naz\viskn będ'zie fignrow3to na stęplloWYl11 

v.apierze ! 
- Wszystko ued n-o. Wszak mnie 

znasz, panie Hieronimie. Co pow1em~ o· 
trzymam. EUasman byt dziś u· mnie. SIY„ \ 
szal ro samo. Pieniędzy nie zabrall<11ie. r 
Tymczasem bywaj pan zdró\:r, pilnuj tydt 
zbfli6\vi - d·odat, wskazując zdala na ro· :s 
OOtnikmv - i zostar1 mi. jak dotą-0., przY· - ~ 
iacielem. · r 

(Ci~ dalszy ·nasł~t>i.ł t 

,J ·\ 



g'J iyc a. 
Clł"P"·· ~id MZ ! hr ai 1, ~pa'.ii \, I .... -

' „„: ~t{ dol· ri<:t h.l"pi~l ,i t.·k m 7..._l t, ·u
' ·f;, że .li\.r; 'L 'h'i\\ ::,L'j Pu~j t011J! · ·,i \, 
,:-i g .Miry ]'hl , -·1,2Jk11 umarł. T. L.:z l 
L j 40 i ,r sir IL:·- ł vn,Jy .... i1 t.ldG\...i. 

Z Wie!. r s. P z: ańskieg . 
? Ros~;, · cva , ..:lcbrafi-

czna d·l)l:r1s· 7 _ 1 ..l \ ~·ar' „ 
\ie~zrin~em _:10SiN7u1·' iu~ ·szt; 1.' ly 

Foznrł1. . Dzie11ni:~ PoZil.'' pisze: P 1 11ia;;ta, przed pr21:jściem1 do po rząd ·u 
. tichst.iuit, '.\lipiec \'.'I az;irze, \'. ~t. \\ .1 dzi m~cg·'1, iw k r'>r.} m '· ł bw!żcc na ml· 

,. Jm~e-. \\ ysla'-\ nem opr~l \ iunq_ \ r1 : r~ i 10n5 - mlczytdno p-::1dp;~wny 11r,.,ez 65 rnd-
p1zyc7dobic114 krtr:! udeZ\\Q' h:·i-· ·::~tv- 1 yd1, L1śl0 sk1nulr \ 1Y i nnoty\: •0\\8.-
~z1,.1. \\ 7 Y\\ ·1i;:iq Niu1:·:(;\\ d'-1 l-: 1: 1, \. • • l i.y v. ni<. sLk o j~lk nai ·1~ J'e; za\: ·iatk.1111ic-

.r t Jko 11 S\\-C/1..:l. nit: rządu, iż Rad n ;,..,sb J\r'l""skwy uw'aża 
· ~b~nm' zJ -i , . „1 1ak pó\' in., .J: r011.: n, stęptti~tc.; refonny 7~ bl 'l\ a: unkn\:'O lrn-

.. \\S°/.}SLY 1,~~·bcj kupi.:y, rt zvrGd11'°J'y to niecznc: 
•ie n, )e 11idrdn~~~~> n:.1 drn·gG {:hn\1;i_,kit, 1) Zapro ,.,,(:f',C'J1;c Je"g"ah(j { cl11D11y 

'· z,da~zcza nas7,· p,tni.:. idt"i·t..: i·~· i:aję,t: :i>; - przc,l samO\\-Ol.1 urzQd.l"{Ó\\7 , 

Sd. <'j'o,lS.l;. ~\\ ój Ck} oLc~ dl. ) z 1 1 
•• b 2 .nicsi ... 11ie i st~1\\ \\ :i,.j(1t ·,J\\ Je l. 

a. Svvarzędz. \V d<:rn:n ;.„i... ~)•'a !". Fctb.a1u "') I' · I · · · · zi .) -i"zyz11, 1 .: \.u ro..,-.:1 s11mh:uia, w:;-,.„ Pynku wyba>2 11! 1"1 ~-ac, 'ct(v ~- \. hótkim Z!JcL\ 1 ras:y i zg1orr ;.J1..1::1'i. 
zy tćsnnko\\ n c7asie {..b_iał ~:1:-1:..1~11ic li; mo- \ 

1; Zaprm. [i.;dzcnit t_r1.:h u::.l<l •' za. adiiit\ a, pp. 13c1 ga i Nasi.:lrn, kt<)r._. t:.ż \\ Jec1-
. c1yd1) PfZJ '.\ sp6luJz,a~c ··,.J!iK> W) bn-

ltci clrn ili stan~Jy w pełnych i~lcn;1:eni~1..'.h. 

ny. 
~o t Ru 1:. 1 { 7~ ~z['·~--:~, 1 ~ c-

dal\q i o niL<;.t.c1c..ś iu f·fldziny Cyb ... rtO\\ i
"?ÓW z łfor. t~Rnhr. , ·s,:> 1 szy sy'l C·1,~
s!aw, pr[.cuk- 1 ·;ry .n~s :y11ie v. fał'l'}'t.:' 
„UtJ!{Jn". Przy l"Yfa<laniu p.:t~ _, u<.1..:r~y
'o g-0 kolr, ro?p~~L\\ ·. k~c).· mu te.i oknp
nie strz•a, kalo· gl-0\ ę r1~cc i prawn n 11gG. 
I ezprz:, t·o~11neg.n' ~\', .e.1irn r, dl.! tlct111 1 cho-
iych \\ St..:ele. A. S. 

, e 

9 

B er I i n. ł(siążę Antoni Radliiwiłł, 

K. 

l..!. 

Wi c Zjcd11ocz"'nia zawodo ~.:w pcl
skiego" <J<lbędzie s:ę :v niedzielę <lnia 18 
grudr.ia o g-0dz. 3 pn vvl. na sali p. Szt- -
mJ.nn, przy kolon:i lfa1.~emannstr. I( da
l'ów z l\lenged„ i okc i.„y '" zy r.mj , aż 
by się na \ 1ec j,.k r1a:Ikznicj sta\. 1li. 

„Zjednoczenie za vrdowc połsl1ie0• 

·.a -zność R ohi' ig au~ .n! 

· Lycl1 r~'prezcnt[tn(óv. ludu •· r.i•J'nie\t. "Ż ·Cgi~:!: c.r1raz w·i\'.kS2.e I·! zybi.:1 nl ) 
5 Ll.J)J"-0\\ adz•..:11ic 1 l..1..>licz11cj ~· 1·cw1::'1Y. któ;-..:go t11tc.isza straż ··"'f~nlo\\a 

!Wd adn1:i:straq.r;, p1>,l\· 'J·\:1 c.i. 

adiutant cesarza n.it~1mieckicgo, zmarł na 
lm1i. rnli • wfar sercowy w pjątek v·eczorem. 

""' · Ogólny :.. iec ,,Zjednoczcr:'o" odu d1. ie 
się w niedzielę dnia 18 isto :idJ. p > poL 
g-0dz. 04 na sali p. Iiorstman11a pt? ' d ·or
cu. Liczny udzial rodaków \\ wiei.:~1 ~>07.q
&any. t1ie b·y· ;., \ ll.''Żnośc i c:;tt11mi(: ci ni 0~1'.1Hi-

I<acta miasta 1m:yjęla \\niosek ten k czvć. ;;;.:1t•'lefo1w\vano do poz1rn(1skie;j stra- · 
• 1 , . di:,._.my;Jni,;~ . "Zjednoczenie 1..awocfw.ve poisVie". 

ży ix~i..~ mej ? prcrśbq o· p'Jmoc .. d')t'Q _re:r. w 
J l... Z Wę:::ier, . !~.1 ót , u ,, s1.•rn. \\ie skan-i.;udz ini c 113 rnicjSCl! stanę.a. r,ill(.. \\"3:J: ., 

, · · <h1J·iczn»~ch ZćlJ:ś~ \\ ziiic st vicrdzH·J na ~-\' .tLi'.Qdz nic pe :.:iad~ \'•(d·"'ci::~~<J'.\ <::u tez „ 
Ni cldda, 18 g ·udr.in. \Vunib:iM~go Gracya

n:i., (W ..;t:'m1ir). Niec w n.ltenessen. 
studni z odpO\ iE?c.lni~ iJdci<l \\•cdy 1 rnusia- J.rodstc.rn ie :;.czda(1 Ś\\ :.1dh.ó:\v następujące 
HO zat·ri~:.yć \\ ~ż;;i 600 metr(\\\ dlugcści po fakty : Pos. Lcngyd \\ Yr· ,;iczkmvał kilku 

Poniedzi:ilek. rn cr,1u!liu. Nemezyusza rn., 
(~lś 'Jgniew ). 
· b ł o ń. c t1 ; ::ich:i:~li. 

Wiec „Zicd·noczenia za\. odoweg() pol
skiego" otlbQdzie się w niedzielę dnb I 
grudnia o godz. 110 na sali p. Saala, przy 
kościele św. Jana. Ponieważ zachodzi po
trzeba obrać mGżów zaufania, zatem I:l.;zny 
udział rodaków w wiecu pożądany. 

:;:A.~bodzi, 

za miastem. P~i PiGciogouz:nuych cu ~r:!.i- st11·żc:1cycl1 parlml·r·1 ;.1 ; \'Yclubył z kicszc- Jutro. g. 8 ro. 8 
Pojuh'zc. g. 8 nl: U 

g. 3. DJ. 44 
g. a. m. 44 

cznych '" ysi /kac h zdoJar;<C.1 JXJ:-~ar 0gr:mi- ni n6ż. - Pos. I-lock \\ y1,oliczko\vat kd- St.in „pog{•cly; VI piątek cały dzie:ć 
czyć tern, że sit; zajęto rat8waui ern Sqskd- neg-o słn.ż<tcc:~o, rrnc'1 ł p.apiery i in n~ de::iz~':i:. ':V ::iobot.a ta.ldc. 

. nich ctomów. pozostawiaj<lC ua pash,·ę o- przcdmi-0ty w1 ~ie 1 niG i depta ł je no.garn i. 
~~ gnia' płonące domy, z kt(;rycl1 też cztery P·O-S. lfollo ·oi·;:J kilk11 ::-ł'użących. listwą z 

rl' !i 1' m r1 OO Cli~ ·,;,;;<;t;.,~y ,,.„t, V''CZOfaj 12 W 
poludr,'i·· !l io);lQ\ R wyżej ~era. „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

1 staly się pDSh\ ą p;Dmicni. Przyczylia p:1.. trybllJJY prezycly;.ilneL Fos. Dczrdery bar. 
:1• żarn nic wiadonrn. B~u1ffy chwyc'ł za foie! ministeryalny i z~ 2 marki, 55 pocztówek 

-----·--- -
J\1.olłerw I3rucłlu 

rzuci/ nim na. lawy poselskie po 1mrn -.·j 
C· Poznań. Ksiądz J ~!ske ze św. Lat:'Jrz'l s t 1\111ic Izby. - Post'! Papp\\ ypol!czk·G\\ cri 

zaskarżył, iak cl<mcszą „ODłicDwi", S\\ych kilku sf11żących i \\·o/at do jednego : ,.Ja 

z nar-vdmr ;:ii <..ura:zl ami np. Kościuszko, 
Mic'kicw·cl 1<.ilir1ski, Sienkiewicz, przytem 
sccJ1v histcryczn0. karty 1w Nowy I~ok i 
Bo,ż~ I farmlz...:1ilc, pieśni polskie, sokół. lw
zica, pocztówki sokolskie it<.l. J(to przcsy
la pieniądze prnekaum, niech doda 5 fen. 
dla listoweg-o. Adres: 

a1a jeszcze ogrody do wydzierżawienia. BJ.iż
szych szczególów udzieli Stanisraw Smiciczak 
w Brudrn. ul. forellstr. 15. Kogelhefde. 

najbliższych kre-w1rych Zfl chrazG ''" zna- ci wpakuję kulę w kb, i tobie i Tiszy i 
nem D·świadC';;:cn iu, w którcm s!ę go WY·· Perczcł-0\vi". Prot-okM ten ·o<lcs1ctny bę-
parli. dzie do pmlrnratoryi. 

Baczność Polacy w Suderwicłt. 

. W Gł6wnic, iak de-nosze{ ,.Wicłkopob.- ProtDkól 11ic sta1?·0 vi zbyt pochlebne-
. ninmvi", odbywa.ją się z iniq.raty;,;y r~kto- go świadectwa dla !JO:łów YIGgierskich. J. Cl:wciszewsld -- Grrłezno-Gnesen. 

--- - ...:....-·-· - -.--„ - _..., -

U .go ścinnc~o p. Tigesa w Suclerwidt 
<J·dbędzie się polskie zebranie w celu za
łożenia to0warzystwa polsko-kat0lickieg:o, i 
to w niedzielę, dnia 18 b. rn. po pot o godz . 
5, na co się zwraca uwagę wszystkim Ro
dakom z. okoJ:cy Suderwich. 

ra s7krly tamtejszej „wieczorki Indow<.:" 
(Volksunterhaltungsabende) z t1fr•.::a111i. Są Z Chin. Dc;1'0SZ<l. z Pckinn, że rz<1d 
to wiecz·orki ,germanizacyjne a prócz tego chiński, celem zapobieżcllia J ozwijaniu się 

z wykraczają przcch\ ko przepisom Kościola, mchu, skiero\\-anego zaró,vn-0 przcci\V dy-

Srnnownvm Rodakom 
polecam m~j 

~kład rzeźnicki 
(poznański Tfyró b ). 

l{Pnarki! 
Kanarki dobrej' 

St. Śmiejkowski. 
n· kt6ry zakaz nie taric<rn w adwencie. nastyi, jak cudz,o?icmc-0111 1 nakazał uwic·· 

zienie\\" prowincyi tluilan \VSZystkich pod
żegaczy rewolucyjnych. Są to, przeważ
nie ludzie wojsko\\ i. .. - Gnbcrnotnra Ihm::i.
nu zaopatrz·ono \V' rDzlcgle pclnomocni
'c twa, celem s.ttąmicnia mchu powstal1cze
g-0. 

Ze Slązka czyli ~tarej Polski. 
chodowli i dobr.zc Eo:m~n Panl, 

HER NE' Neusir. 5C'. . ~piewaj[).CC poleci\ 

Towarzystwo „Jedność" w Dortmundzle 
d~onosi swym czł-onkorn, iż zwyczaJnc ze
branie -0dlbędzic sic w niedzielę dnia 18 gru
dnia u p. Vossa. Liczny dzial Pożądany, 
aby się p-orzumieć w sprawie procesu. J c
szcze raz \\."szystkich członków uprasr,a 

Gliwice. (Abstynenci pru<l sądem). 
Przed tu tejsz~ Jzb<{ .karną mi a fa się w śro

~ ·dę c-dbyć rozpra\\-a przeciwko gronu tu
lt tciszych abstynentó\V, których prnkurarn

rya: obw inił'a o przy.należenie d·1 tajnych 
związk6\\, a w ·części także -0 podburzanie 
do gw3tt6w. Z p.-owndu znacznej liczby{)
skarfouych i świa.dków na rnzpra\\ ę ~ą
dn\\ ą naznacz-ono salę sąd'ów przys1ę

że glych, le\:z i tam jeszcz.c Ja,wa oskarźionych 
11l nie wystarczyła, tak że kilku oskarżonych 
ć. trzeba było umieści(; w ł'a\\ a·ch przezna

Y· cz.onych dla sędziów przysięgłych. Oskar-
ronych je-;t bowir:m 22 ·O'Sób, między tymi 
dzie\l. ię~ l .,'-· iet i dziewczyn, z mężczyzn 

- zaś\<,·; ,„i. 1 1 r1 rawic mł·odzi ludzie. a je.den 
c- nawet '.:. 1111· ·: dnrze \\.ojskawym i chdmic 

il·i 1.ra glv.\ i .. :.. '~. wiadkó\\. zv,rolano t~ż blizko 
'Y <l\\11d,:i~~·'' ;niGdzy nimi jest 1 zandarrr~, 

dal ::j \'.:.. _ ll!i.lstrz kryminal11.Y l( -; llontaJ. 
·il dvetaryusz po!icyfiny Korda maz zawsze 
ę. oberny przy podbnycb spra,\ach radb P'O.

łicyjny M.adUer. 
Obrony .oskarżonych podjęli się bez

intereso\vnie .aidw•oka:ci pp. dr. 1~óżaf1ski z 
Gliwic, dr. Seyda z Katowic i dr. Dekow
ski zKról. liuty, którym też za ten czyn 
Prawdziwie -0by\vatelskie spolcczei'1st\\ o 
nasze zachDwa wdziQczną pamięć. 

e Po stwierdzeniu obecnych Ś\via<lków 
zabrar gks pan mecenas <lr. Różal1~ki i za
Pratesto\.rnt przeciwko temu, aby dycta
ryusz p.olicyjny Korda \V,Ystępowal \V t~r
l11·inie jako znawca języka polskiego, porn~
Waż on .akta procesu w śledz1\v k opra{2·~: 
WY\vat iuż jako urzędn;t. Zarazem staw H 

P. dr. Rożański w11iosek ''° -0drocze11ie tcr
lllinu, ronicważ pewien dla oskarż.onych 
b~rdzo \\ ażny artykuł ,1Iskry'' nic z.ostał 
'Oficya!nie przez sąd'. przetlomat..'Z{)llY. kcz 
tYlkG radca policyjny Mtidler dok-Ona{ na 
Wfasnq rękę U-0macze11ia, które at-cli, t<la
lllem obro1ky, jest nied'oktadncm. 

Po naradzie ozna;imif prze\.vodnicząey 
• :&il.du, że- obecny termin1 został odr-0c.z-0ny, 
• a. akta pr0cesu zostaną ponownie oddane 

Prok111ratoryi w ·-celu dokonania potrzcb-
11Y'=Ch Uomaczcl1 i za\v-eZ\\ ani a- inneg{) ·z.n·a-

• \\'lr> • 
,:> ,,,.y !ęzyka PDlskic.go. 

Ush:~a r~etclua. H. SibHsłd 1 

W Sinsiangu usunięto \.' szystki." wt.1-
dżc cywilne i w-0jsk-O\.'. c. 

Iłlh'.i~ti~ sp '.lfi':a
w11~1Li u mnie ~cet 

,iuż zajcte 

J. Wierzbiński. 

MA,,:.~ :REil\TSCH, 
łinŹ~ł NZ, cb11'tsil'J G. Vo,el 

w Homhruth„Barop, ul. Bahnhofstr. nr. 22. 
\Y n1 ejsC\~ nnj ,·iąksy,y skłacl specyalny: 

kapelt1szy. czapek~ parasoli, 
to .. ~r. kożucho1vych i krawatek. 

~ ił:.. Reper~1cye i przeróbki 
wykm1ywane bywają 

ł tanio ~ 

BACZNOSć RODACY W KASTROP! 
Szan. Rodakom polecam mój 

SKŁAD 

to vqffbw kolo nial. .i tłuszczowych. 
'Na adwent p.oiecam OLEJ SIEMI.EN

NY I POLSKIE POWIDŁA. 
Na gwiazdkę }}Ole·cam: orzechy, jabł

k~, polskie pierniki. 
Na w1igilię: mak z P-Olski. Dalej kiel

fiasę i inne wyroby mięsne. Wino polskie 
czerwóne i zóHe. Miód krakO\\ ski itd. 
· ()y,an •a ł papl ~·'n"y 

z polskkh fam jako podarek gwfazdkowy, 
falki i inne stroje na clroinkę po niebywa
l.~ch dutąd tanich ce11ach. 

Rodacy! swój do sweg() ! Proszę r-0-
rac-0 () poparcie. 

Jan Konar-ko ·ski 
~· Kas t r o p, ul. Vłdu:mer 21. 

naprzcc"Lw pr-0:hostwa katolickieg<>. 

Klasztorna u 1. nr. 2. 

w Bochum. się <}I liczny u<lziaL Z ar z 'l d. 

BACZNOSć! IWDACY! 
Sposebaość clo tan:ego za kupna mebli! 
D01osze Szanownym Rodakom w Wa.a~e 

i okolicy, że mój sklad mebli, który się znajduje 
przy ulicy Karlstr. 4a, przenosz~ od Noweg-o 
Roku do dornu przy ul. Kolejowej (Rahnhafstr.) 

Z powodu przeprowadzki yprzedoiję 
wszelkie towary 

po znacz1de zniżonych ccnacn, 
jako to szafy do rzeczy i do kuchni, ló_żka, ko: 
mody, szaronierki, lustra, stoły rozciąga c 1 

zwyczajne. krzesla, lawy za stól, kolyski itd. 
maszyny do ~otowania, wanny, kotly do bieli
zny i wszelkie spręty emaliowa'11e i kuchenne. 

Proszę Szan. R.odaków korzystać z taniiefo 
zakupna. -- R.zetełBym i sumiennym daję tak
ze na odpłatę. 

Z szacunki.em 
JAN BARAfiłSKI w Wanne 

1trzy ul. Karlstr. 4a, boczna ulica przy kościele. 

• •• $. 

Na święta Bożego Narodzenia 
pelc11:am 

toruńskie pierniki (mam dużo na sk!a:!zie) 
Ja łka, orzeehy duże i małe. papie U!lły bardzo dobre, ed
lfiałe ey1ary, )łCl!tkfo 1•0 idis, ja.i:o wuelkie 

towary kolonialne 
po cenach nmi:lrl:owauyclt. 

• • 
: Prou~ „„.w;~~~;kóz~:~::· P"P"'''•· · 

I : LA N GE:-\ DR EE R, Boeholt6tr, nr. 9. • 
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Y-'H e bęclziemy .nic t_}B 
w ~..,., ią ta Bożego ... y ~u·othcnia 

jak t:11io ł'!t.. it I.do e v :tr :tou Id i b.szteJ::..t. kir:, o a:z; poLkie wina., dalej 
Nalc\".ki. Zgocli;. Owocówkę, Podbinog~. Arnk, rumy i k1nia~i •JU 

. ·N. § .;,~ W UJ ':t -J h 
pr:.y ut 6 eisPmmstr nr, 9. 

"\Vy<>yfa on kuidetnn nr. żądanie p. ezŁfl lub kolej1ł do domu fnwk .o. 
tylko nic Y.apóż·10 zam6wić. Ma en tal!że ttinic i nu~l~p:::ze cgary, jn.ltic liB 81 ·iecic i'3t-
niej1~ w tej ccnio pod naz .vą .,Fla1.cery' i : Cll1iudy", (ltnz n"J\fo~r,~lrnń~ .ie'· 

1111>• . ty4a~ • i • 1n'd0li~iłl y i1fod cy ·~!l & p.apit<> o. ós. 

erne 
materye na suknie 
materye na bluzki 

czarne i kolorowe 

....- p') nadar nig~.icb, ale 

8tałych cenach. ~ 

lenartowski 
& 

Talarczyk, 

liaidy ofJMe; .... ·c~ 
oh'zynia 

f»®dareei [łWÓ22tdkovi1y 
od chi~ aż clo gwiazdki. 

\Viclka tnuia. 

"Vhri ~~~1 J a.u n,. ~ •• Hl ~ 
nadzwyczajna 

po baj ccznie ni.zkich cenach 
około 

lióffill ubrre~ot~:a· 
·-·ml męzkich. 
Miałem i::posobność .zakupić ·wjcl

ką partyę paletotów i u brai1 mąz
kioh po bajocznie tanich cenach je
stem więc w możności sprzedawać; 

ubrania aH10 2200 
pa!etoty po mr. 

pomiędzy temi eleganckie rzeczy 
także w cy,arnym kolorze, w najlep
szem odrobieniu, z najlcpszemi do-
<latK.ami. . 

Uprasza się zapotrzebolrnnie jak 
najprędzej zakupić, gdyż zpowodu 
taniej ceny prędkiego wyczerpania 
spodziewać się moźna. vVynadro
dzenie podróży dotąd i zpowrotcm 
pr.zy o1powicdnicm v.a.kupie. 

Pols1'a usługa t 

M. HARTOG, Bochum 
(właśc. l\f . .Mischkowski) 

25 'tylko 25 
• Oberemarktstr. nr. • 

naróżnik ul. Rosenstr. 

Marcin Buliński, 
El.li.EL, napr7.,eciw kościoła. katolickiego 

po lee& 

i M „kład ~arderoby 
~ I• • 
~~„~ męsKU:J 

I podług miary a u1.Turn1str. l~t 
w· Essen. 

Ro.zm~tws ])łałeiłf@ r,~ ~za nyun, 
Cz ar ny. Dzitń dobry, jak się masz prtyjacidu biały? 
Biały. Dzień dobry ty czarny, tak j ~8teś nie śm .ały 

Tak d1odz'sz po ulicy jakiś. ·Zsl.błąlq.ny 
Czy ci co braknje, powiedz: ń·ti kochany 
PrzybJłem tu do Essen !'l:Wif.dzi-ć okoli0~ 
Tu mi sie lepiej podoba j~.k w Afryce 
Kraj jest tn wspaniały, aż "';~pomnieć pn:yj(;m!lO 
A.le to nie dobrze ~e tu bardz · ~ zimno 
Doradź mi kochany cóż ja mam uczyni~ 
Aby się przystroić i ubrauie zmienić 
Dobrze przyjacielu to rzefz łat wa, taka; 
Ja Cie zaprowad~ę do krawca pa.laka 
Tente mu na składzie modne materye 
Zamf•wfoz palto, to on Cl uszyjr. 
Unjego wybór na~ et bardzo wit:lki 
Robi on zgrabne spodnie 1 kamizelki 
Ubrania czarne, palta i czamarki 
Sokolskie ubrania litewki i fraki. 
Krój jego mo-<lny w okolicy znany 
On zadowolui wszystkie w świeci~ stany 
Do niego d:\ź& Czesi i Polacy 
Moskal?, Francuzi, Anglicy i kto wie ja ·y i 
Którzej z dal~ka tu dotąd przy bywają 
Uniego tylko wszyscy·· zamawiaj~ . 
A gdzie on mieszka? i jak on się zowie 
Niech mi przyjaeiel to jeszcze opowie. 
Ztąd nie daleko tam dom jego włas1y 
Przy Tnrmstr. a numer czternasty 
Czytać nie umiesz? Zatem na.staw ucha 
N a.macaj palcem firme 

.Ja11a Fr. Błochóe 

ubioru 

I Derne, 
ul Dworcowa 7 7, Bahnhofstr. 7 7 -

polski olej i prawdziwe tureckie po· 
wMła. Twaróg i mak 

jlli t~raa jest w moim składzie do nabiee.. 

łaniej, 

Klo· len inserat wytnie i przy obsla· 
albo palło~a przedłoży, dosłanie 2 ,_ 

m=™· ,„,.~ H M~terye welniane, na kaba•y, na spod,Hk' i ·1·a Kołdry, chmtki jed.wabne i plu•zowe obrn<y 

~ ~ eale uhbry;śiOSióiiaitSi0crynauepiei na podarki owiazdkO e 
db k( biet. Dla mętczyzr: Paletoty, ubranja, spodide koszule i t:.zelki. 

ł7 zna.nyDl 'ł'f J borze po prz1~stępnyeh cenach połeeallł wy· 
• • • • z ~ wy1D1en1one rze~zy. 

W. Danielewicz, 
firma : Lonz & Co 

przy s ~· arynl rynku 



• .. łod1Jęn11e pisma ladewo dla Polak&w na obc!ytnio, peś-witcone dwła1ł1 eru sprawo• Jlarodowym, polltyunym i earobkowy 

I 11111 late za ltar' I DJuyzq 1 
Z& kt.suab' '1ad ... a włam p'tytnry 1! fes„ I ft 
~1oszeni1 uminzCZOlłt p~ k:s.erataml .fO fer:a. 
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Z Wjp&A61r Dla. 
~a1odowa k&misya 4lla zia*•ła 
l't"fl1lld1cu floty hałtycłdeł llOd Haft !WIO· 

cąa~. / . 

z Puyżai ~ u mi~~·rc&.-

1 

l!'~ komisya ankiety w sprawie ~ 
)i<d Hull rozpocznie posiedz:eme we 
~ a w każdym ,raizie przed hr:ię-

1 

tnni Pierwsza sesya odtędizie się przy 
aamknietYch drzwiach, ponieważ komirsya 
~ się zajmowała ty1looi kwestyq pro

' cedury swych prac i ma statoowdt, ozy 
· iałsze Jll)Stedlzeoia będ~ pubłłczne czy ta5-

1c .. 
Wybrany zostanie '\\'J}ietw pi~ty 'CT.Jo

t •eJif ltomisyi, a b~ie nim prrowOOpoOO~re 
a&nłrall a·u.stryacld baron Spann. 

Przedtem jes1)c:ze p~e ~s_n 
„ prewdietrt Loubet. 

„Ost.11rarkenfcrain" uznany Ul prawomoc
~ w ładzę~. 

;Iii I W 11Dz .. Pozn." czytam:y: 
„Towarzystwo dfa kresówi ~chodnich u
zrwrem zosta~o za prawomocną wilad,u: 

• pruską, jak to widzimy z d?;jetmika pow.ia
tqw'ego ioowroclarwskieg-o, który znaną o
~efVi't hakatystów zam.idei! w urzędowej 

. swe.I cz.eści z: tytulem: "BekanntmaichU!Il'g 
a:r«lernr BeMrden". Mamy więc obok 
koostytucyJndgo rządu nową autakratycz
lfą, wladze, przeciw ktÓlre1 ·ukawm żad!l1ej 
aJ)etaicyi niema. Władza ta z urzęd!u wey
·Ma db walki, z urzędu grozi nam zniszcze
łliemi - a '\\nobec tego ciągle Q.eszcze 
„wszyS<:y podldani rówui S'l wobec pra
wa·!" 

Telegramy. 
Londyn. Według telegramu z Moii 

zdarzył się 16 b. m. pod Szfmonozold 
japoóskJ parowiec transportowy Manżu 
Maru z okrętem szpitalnym RohUł Maru. 
Obydwa statki wstał'y uszkodzone. 

~ Tok i o. Z Portu Artura depeszują, 
że ien:erał Stoessel rozp<>czął uklady w 

, SIJmwie ochrony okrętów szpitalnych pod
c141::i ostrzeliwania twierdzy. 

R: o n s t a n t y n o p o 1. Pod Dovit, 
32 Wł. na wschód od Monastyru stoczoną 
zostało z bandą bułgarską wałka, w której 
hrałł udział także mieszkańcy pobłisldch 
wiosek. 3 żołnierzy i 1 żandarma zabito. 
Ballda zbiegła. 

N owy Jork. W nocy z 16 na 17 
b. m. wybuchł pożar na parowcu „Glen-Is
ia&td'' prze1t11aczonym z Nowego Jorku do 
Newhaven; statek osiadł na mielłźnfo pod 
C&vtain Island. Parowiec spalił się aż do 
linH wodnei. 9 osób, w teai 2 pasażerów, 
Ponfosło śmierć. 

T o k ł o. Parlament japoński uchwalił 
l'ta'Wie jedn~nJe cały budżet, a włęc i 
łlt'tdns:z wojenny. 

Listy z Rzyma-
\ I< z y m, dnia 12 grudnia 1904. 

Mila. i przyjemną, dla Szanownych 
<A:rtemików b~iz.ie rz.ecU\, że choć po 
~ótce opisz~ u'roc:zyste zaikończenie w 
~Zl"łnle iooileuszu obchodzonego z powodu 
łli~esfą,teJ rocznicy ogłoszenfa: ~tu 
0 Nieookałanem Poczęciu Najśw. łtmryi 
1'osny, 

Baizy1nca §W. Piotra z~ mrzała w 

swycb murach nieiz.wykle mnóstwu pie}
grzrymów i wiernych, którzy z różnrych 
stroo śwffitaJ dnt~d przybyli, ahy w ostat
ni:m jeszcze dniu po~wi«;ronego Maryi roku 
'\'lz.zjąt udzial wraz z Namiestntkiem Chry
stusorwym w. nroczystem nabożeilstw'ie i 
w po.fqcz.en1u z nim oddać Jei cześć i usza
nowanie uroczyocie, przeprostć za ll'CZY
n!one Jej zniewag-i i uprosić sobie J~ po
ł'llDlC} 1 w <fałszea piełi't"'lymce tean doae
,S'rlegO ~l"Cia. 

Już wcze~e z ram niez1~zone tłumy 
"WYndY wszystkiemi ułkami Rzymu na 
płac św. Piotra przed Barzylikc:. Mnina 
było widzń.eć książąt i drygnjtarzy, wazo
nycb i prootaozków, bogatych i ubogich, 
iecfmrch w powm;ach, innych pieszo, wszy
stkkh przejętych radości~. z twarzą roo
promieniooą, zmileszanych, bo w teij chwili 
równych sobie, usiłujących stanąć w pra
stary.eh murach l(rółuwei łrościołów, aby 
módz vniąć U<!Zi«l we wspanialej i rzad
kiej wroczystości. Przed stopniami Ba.zy
łiki stał kordon wojska ~doweg<J w. wy
ciągniętej prostej łinii, otaczający do ko.la 
schody, robiąc tylko na środku przejśde 
przez które wierni przechodzili ii1 d'ocho
<.tzifi do przedsionka. U glównyich trzech 
we.iść Baizy1iki stali karabinierzy papiescy 
pus-Lezając tylko tych, którzy wykazali się 
biletamó mzdanyrn[ cllairmo przed dlwv:m1a 
dniami. Ba~ylika była udekorowan~ w 
sposób ua.ioka:zalszy. Na pilastrach nawy 
środkowej i poprzecznej i między pila:stra
rra wisiaily czerwxmie jedwabne adamaszki 
spfyWla.iące aż oo posadzki. Przy konf·eisyi 
św. Piotra. nad' oftarzem papi-eskim W'ZIOO

sił się wspanialy i bogaty bo cały lśili'l-CJ 
od z.k>ta bałdochim. Cal'y podnóżek oita-
rza wra-z: ze stQpniami okryty byl bogatym 
wschodnim kobiercem. Po stmnie ep:sto
ty tegoi oltarza stał tron papieski, ponad 
którym Virznooii słe i oslaniat go n1i·ezwy
k~ piękności i sztuki baJ.diacllim. Obok 
tegoż i naprzeciw trybuny ciala dypl10ma
tyc•zncg0 i pienvszorzędnych dygnitarz:}'! 
kościelnych i świeckkh , z których n.aj'Wy
bitnictisi byli, J. E. kard. Pu-zyna, z niemie
ckkh kardynal'mvie l(opp i Fischer. Na 
największą jednak U\\na·gę, zasfoguje figura. 
Matki Bosiki-ej Niepokalanej Panny, umie
szczona w ołtarzu Najśw. Panny. Cala 
statua jak najartysty.czniej wyłfonana, 0ito
czon.a byla zlocistemi rzęsistymi i dlugie
mi promieniami sz:tucznie przyrządzonymi 
ize świaUai clektrycmeg<l. Głowa Matki 
Boskiej byla otoczona aureolą z dwunastu 
gwiazd, również ze światła elektryczne
cznego. Ca~ość byta tak wspaniata, iż 
(:afa statua Matki Boskiej wyglą<lala jakby 
isrotnie ży1wa w ohloka'Ch lazurowych, 
przystonięta leciu-chną. przejrzysta. salooy
nowet banvy mglą, śliczna lśniąca, za
lewiająca pięknem, zfodstym światlem 
\V -0ko.J10 siebie. Nikt nie zdclal' ~trzymać 
się od wzruszenia na tak wspaniały \\i
dJOk, każ.dy też czul się szczęśliwym, że 
Tę , która zba\.vienie św i atu przyn.i<rsla, 
może uczcić. 

Okoto \godziny 9;/i Ojciec św. w to
warzystwie swiei świty przeszedł przez 
pierwszą i drugą. łoże, przez sale króle
wską,, następnie t.1dal sie do ka}"1icy Prz.e
oo.1świętszegio Sakramentu. Tu byl przyj
mowany przez Jego Emin. kardyna.la Ram
poll~, die Pind1aro, opiekuna .Bazyliki. J. 
Em. kardynal Rampołfu. wręczył Ojcu św. 
kropidl<t z· wodą śwręconą. kt6rci Ojciec 
św. p<Jkropłl obe.cnych. Potem u-dat się 
dlO kaplicy HdeUa pteta", gdzie nań czeckaJi 
xebram iuż i przygotowani do pocłrodu 
J(ardynaiowie Patryarchowie, Arcybisku
pi i Biskupi. ' Tuta; wziąwszy oo siebie 
szafy papie:skle ł zaiąWiS'Z'Y t™ei-sce w 
sedia gestatoriau roz-poc:ząt pocltód, pod
~ któreiU Vt"05sko papieskte tv."OrZJ'l-o 

szp3l!er prez.entiij~c broń, a muzyk.a papie
ska ira.ra uroczysty i wspaniały marsz pa
pieski. Cale.nru pochodowi przewodnk.zyl 
Mmrz Ceremonii papieskich czuwiając nad 
~dkiem. 

Najprz.ó<l postępowała slużbai papies
ka, nast~+e kanonicy, gełJerabwie mko-
nóW, Bi!kupi, Arcybiskupi ratnych ob-
1'2.1ądków, wpośród których byl też Jego 
.Em. Metropolita Lwt>wski Szeptycll:i„ 
PaitryarchOlwUe, kardyn1ałov.-iie "W-:śród któ
rych zruajdbwali się Ich Em. kard. Pttzyna, 
J(opp i Fischer. Nan~szcie dw.u11aStu pa
pie!Skich 5ediarywszów, ubranych w szaty 
z czerwołlego adamaszku· nioslo „Sedia; ge
stałoria" z Papieżem. Orszak zamykał 
Prokurator Zgromadzeń zakonny.eh. 

Zaledwie ukazala si~ „Sedia gesta;
roriai'', a na niei maiestatycrJ118J i pow:ażna 
postać Orc'a św., głębokie wszędzie zapa
mwalo milczenie, świa~ce o glęOOkiem 
"'"lf'ażeniu, iakie \\'"YW~rl na wsz.ystkk:h 
maijestat Namiestnika Chrystusowego. Ty
sią,-ce raj{ podniesionych w górę powiewało 
bial'~ chustka.uti, podczas gdy lud ~ru
szooiy do glębi więcej oczyma niż 'Slorwami 
bla.gat zastępcę Chrystusa .oo' ziemi< o bro
goolawieństwo. Ojciec św. w postaci sie
dzqceo w zlocistyclt szatach papieskich z 
tyar-i '~rysadlzoną bryłall'tami na 
glowde, ręką JXldnies.ib-ną w\ górę 
brogoslawit wiernych. Orszak tyrn
cza'Sem <l-0-szedls.zy db środka Bazyliki 
skiermva1 knoki swe na le\VQ do kapłicy 
dele. Coro, gdzie w oltaJrZU' byl obr.az Nie
pokalanej Dzie'\\icy, którą śp. Papież Pius 
IX. uroczyście. na wieczną patm,iątke ogl'o
szooego ~tu Niepokalanego Jej Po
czeci.a. ukoronowal. Zatrzymawszy sie tu
W orszak papieski, Jego Swiętobliwość 
Piu-s X. wysiad'l z lektyki i zbliżywszy sie 
do cltarza ukląkl n~ paldistorhtm już przy
got.-0r~vianem i zaintonowal hymni „Tota 
Pulchra", który śpiewając d'alej, śpiewacy 
ka.plicy papieskiej wykonali nową komipo
zy.cyę swego nieśmiertelnego: mistrza Pe
rosi'ego. gdy tymcza1sem zasłona ()pa<lta 
z obrazu. P<J :odśpiewaniu hymnu, Papież 
w asystencyi .1\'lonsignora Prefekta Cere
monij i kolegium ceremoniarzy \\11.Ziql J>O
d~mą mu kadzielnicę i okadził święty Wi
zerunek, na głowie które.igo blyszczafa kQ
mna1 \'\rloixmai przez Piusa IX., otoc.rona 
dia<lemiem z dwimastu gwiatzd. który Oj
ciec świ~y w prze'sztą rniedzi,eię pobk>go
sla\\ił r który jest darem catego świata. 
Po zakończeniu tej funkcyi, Oi-ciec święty 
zn6'v wsiadl d-0 lektyki i caty orszak ru
szył w stronę ottarza papieskiego, po<l'czas 
g<ly tłumy wiernych nije przestawały Mu 
robić narserde-cznieiszych i naliuroczy
stszych owacyj. Po przygśdu1 dQ· p:resbi
teryum Oj.ciec św. opuści! lektykę i udal 
się na< stronę epistol'y oltarza, gdzie stal 
przygotowany dlaf1 tron. Tlll u-siadłszy i 
otrzyma'\vszy prz:Y'.ietym Z\Vj.'czaie1111 obc
dyencyę zlożyl mitre, a po odmówieniu 
„Pater ooster" zaintonowal Tercy~ , którą 
śpiewacy śpiewa·li; On zaś ubieral sie do 
Misz:yi świę1:ei. Msza papieska publ'iczna 
j~t nad!zwiycżaj uroczysta~ przy której pel
no wspaniatych ceremonii, do kt&rych uiży
wa. sie licznego zast®lł duchmvieństwa. 
Podczas podniesienia przygrywa.ty srebrne 
trąbki, który'C11 glos mity, slodki, rzewny 
i delikatny d:odawal nabożeństwu tern wi~
kszego blasku. Pod.czas calei Mszy świc
tei wykonywali pierwszorzędni śpi-ew-a.cy 
jak najpiękniejsze utwory. Po skończonej 
Msz;y ŚW\. odśpiewano „Te deum lauda
mus", po1ezem Ojciec święty udzieli/ uro
czyście wszystkim obocnym SW"e"go papie
~iego blogoslawieństwa, poczem wsiadl
szy do lektyki uda.t się w takim samym 
porządku do S\\"eg() mieszkania. Tlumy 
'\riemycb wylaly się 2 Bazyliki 1 z,apekli-

ty płac tw. Piotra, sk'ld rozprdszyly sto ł 
poiznłkaJy w ulicach i uliczkach Rzymu. 
Wiecwreim cale miasto płonęt.o różoobar
wnem światłem. W szc-zegółn<Jści zastup. 
le mi uwagę pomnik Mattd Boskiej Niepo-. 
kałanie Poczętej wystawiony przez PitKa 
IX. na placu hiszpańskim: Caty pon»tik 
dokoła obstawiony byt kwiatami, wyso
ka kolumna od dołu do góry, opasana była 
na kształt śruby świałlem elekt~ 
Cal.a fiiura Matk~ Boskiej ptonęfa blaskiem 
od!bieranym z reflektora umieszcw.nego na 
hbteJu· eu-ropejskim. N~ ilow>e miała ko
ron~ z <Pw'llna'Stn gwiazd ró'\\·'1lież z światła 
ełektryicznego. Ws~iale ihmUnow1t11a 
była ambasada hiszpańska, Propaganda i 
kdściól n<r Triruita1 dei M.onti, gdzie palono 
ognie 5ztuczne. Jest to bardro ra<rosnetn 
i pocieszają.cero dla serc katolickich, te po„ 
rnihoo vracy i usilowań lóż masońsiddi 
Wi~ i cześć dla Maryi leszcze ze ~re 
wliemy.ch nie wygasta. Uroczystość ta „ 
nadto otem świ:aóczy. 

Módlmy s.ie do Mairyi, opierajmy il• 
na Maryi f ufajmy w Je/ port1X)IC, a nim 
przez nieprz:yjaciól naszej wiary zwyde· 
żeni nie zostaniemy. Ona zwgromila hO'rdJ' 
ture~ie, ona podronafa heretyków, on..i. ica 
pok'ooa i ~sia.J. 

l(s. Andrzej r. 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
. Z nadchodzących obecnie dość skąpo 

Wtad.lom.toiści z pola W10jny i z państw 'WIOJu
ią;c~ ~bka> że wotm. I1Wno dziesiątek 
ty.s1~y ofiar, które pochJonęla, znajduje siQ 
dopiero w początkach. W Manidżury~ iabfe. 
diwie strony groma.dz~ setki tysięcy żolnie. 
rz~ przygotowując się db boju; Jeszr.;ze 
w1e}csz~ uwag~ zwracagą l(osya i J ap00ia 
na sw·e floty, od których przmv.atnie zale
ty ostateczne zwycięstwo~ 

• • 
1 
~ ztni'Szczeni:i eskadry portartu•rski~ 

\\ idbk1 powoctxenia eskad.ry b.altyckiei -
j~ tO' iuż zaznaczyliśmy - zmniet:szyły 
sie t.ak d:aJece, :te rząd! rosyjski uxn.al r;a 
k<>nieczne zmobilizować IIl-cią. eskadrQ i 
\Vyslać Ją w pomoc admiratowi .Rożdiest. 
wieńskiemu. Slabość eskadry bwltycldej 
szeroko omawiafa prasa rosyjska, ai zwła
szcza.i ,,Nowo.ie Wremia", która oglosila 
sz;e~eg znanych artykul&w, pisanych przez 
kaiprta.nia M. L. Cla<lo. Wprawdzie wladze 
v.~ko\ve ukara{y go za śrnialą. krytykę 
a<fmirałi~Yi, iednakZe jego wys~pienie zna
łazlo wśród opinii pub.l'icmiej nad.er życz1t
we przyjęcie, czego najlepszym ~ 
mnóstwo listów, nadsyłanych do .NO!W · 
W rem." z W'Y'raclami gorą~ego i se~decz~ 
n~~ uz:n:ania <lfa kapitana Ctado, za kgo 
„snuare i prawdziwe artykuły, dbwodiżą,
~e, że ~nteresy oJcz}"Zlly są mu droższe oo 
mteresów wl~i lraryery". Miedzy m
nemi takie Olga: Roż<lziestwieńska, żona 
komendanta eskadry bałtyckie.$ nadeslafa. 
list na..stepuJcicy: 

1 

,,z uczuciem glębołdej ·wtl'Zięcznośc( 
dla M: L. Clado, za Jego pra'\\'d!ziwe arty
kuły l gorące n~ywallia do wysłania 
posiłków· nais.zym mężom i synam któ~y 
ud.au się na deżką wyprawę, z prz~emno
śctą dblą.czam roofą skromną. ofiarę do ode ... 
zwy p. Weiheuzena w sprawie u.tv."<>rz.e
nia wkorpusie marynarki stypendyum im. 
Cłudo, i mam na<l'zJeJo, te sympatyczn"I 
Cf':1 jego odezwy wywoła oddźwiek w$ród! 
w1efu, którzy maią swych bliskich W12-gie.f 
eScadrze. łł 

Czy iednakte ttąd rosyjsłct PrzekOttl.„ 
n~ Jest, że W'YSlanie teł pomocy zapewni 
~yt i>owodZenie na morzach wscOOd
~? - 2Xbie sie, te nie, bo iuż f'OlaWilT 
'8.lt: wieści, te kola petersburskJe zastana.-
~ się ~ ~ cą arc mdc:Wobr 



~an'\ imltycidei odwo?at z &-ogr, a: Jar 
illtierozi paryskie wydam ,,New Jork tte
ra1d'ai" na JXJdstawie rzekdrrld pe"'\V'tlych 
inf.<.mmi.cył z Petersburgat to odw'Ołanie po
iobno Już p0stanuwiooo. Nie ·wchcdząc w 
~brogodność ostatniej wimfumości m00na 
prtrecież w.nioslrować, że rząd rosyjski zro
!!umia·wmy, i-2. 'Rosya na morzu utradla 
ITT!ż wsZ'ellkie znaczenie, obecnie niezdecy
dowany \"\'tłba się, czy lepiei postawić na 
ieitl1mt kartę resztki swych sU morskich i w 
ryzylooiWllej grze popróbować s-zczęśda, 
IJZY też 'Przedwnie rato\\rać irJ, ,co .teszcze 
~~o. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

Olsztyn. Dobra rycerskie Zawad"y: w 
powiecie leckim, clbszam 515 ha., nabyl 
«Il dlóty.chczasowego wla~iciela p. La:ck
aera z.a 386,086 marek P.. Wtadystaw Be
Ialrowicz z Wągrowieckiego. 

Pełotin. Na początku tego tygiod'riia 
~akoi1czyta tuteisza 1Cukrownia tegoroczną 
tcampanią, przerobiwszy przeszło 800 ty~ 
sitcY centn. buraków. 

Toruń. Wczorajszy pociąg pospie-
szny ze strony Berlina, najecJ101 raIJlDI w 
pobliżu stacyi Schlilsselmiihle ( ?) posie<l1zt ... 
ciek Scheitelmanina z Duliniewa, i oocią
wiszy mui gll{)we, zabil go natychmiast. Ca
le 7a!jście dbtyichczas niewyńaśnione. Pro
ltuiratoryai zarządzila środki śledcze. 

· Z Wiei. Ks. Poznańskiejo. 
loowroc&w. I(s. Iwii1ski, wika:ry w 

Inowrocawiu, Qbeimuie z dn~em 1 styczi11ia 
1985 aidministraicyą parafii Wi l(>0walewie 
l10dl Plieszewem, W' mieii\Sce ie-go' pow-o.fany 
zostait ja:ko trzecr wikary db1 lntorwmdawia 
ks'. :Fibak, urzędfutiący dotąd jako wikary 
:w• S'ZlC'Zepaoowie. 

Kępno. Probostwo w Ba't'anl()1\vie po<l 
~pnem1 obejmuje od Nowego Roku ks. wi
aryu'lŚz Kooierowski z. Ostrzeszowa. 

W Obornikach zastrzelil 19-letni 
Mi'i1ll>ndl Gernnitl'i 17-~tni~ Almę 
13~yer, a: naistępnie wb4e ddebral 
bc;ie • Zna~eziooo ich poz~ miastem 
Mlottiienkć był s-yntmi mi5thrza· munr
ślł~ i ciesielskieiQ ze Smigla, ai uczę. 
sizic.z~ db porz.ruań'skiei szkolYi budoWJiiczej 
......... drziCVJczyna, pbdoonOl piekna i intefii~n
ę:ra, 'Qi()chiodlzita. ze Szamotuł, a byfa w o
·łbw~kac~ u1 auiszerki p. Ktinke przy ut 
4iw. Marcina. Oooie tJIO'Lnadi się 1-azu p·e„ 
"fr.11~1 ~a pr>ze'Chadzce i zawiązali srosunek · 
mirolsD'Y, który .nie ~stal ~z; następstw. 
ZrbfZlpac'Z'ent, postaoowili o'diebrac sobie zy.,. 
de. Na tyczenie dlzi-eiw:czyny ucz'}~illi to 
.:W1 Ooomrkach, ddk~tdl poie~h•Ii w ś1t>Xlę w 
~cy, ~ n~izaijutrz NnQ znalezium ie -0~ 
łiok słcbie· bez zycia. Ml<rdiZienkc ttey-
111a'~ ieS!ZOZe VII PJ'.'Ql\\'~i rece rewt>łw.er. 

Majętność Smo~rzewo \Vi powiecie 
ioistyflsldrn, nieird~~ wrasnt>ść hr. Maksy~, : 

l 
::i.. 

(Zdanełł~ prawdziwe). 

milima 1\!ydelsldega, przejdzie - ~ 
pfszc , , OręOOw11łk'' )Jra wd0PQidO'
bnie na wlasność K()lnlisyi koionizacyj
nej. Ziecbal tam jut radz:ca Kcmisyi, oraz 
jeGen 2e z:nanycłf ageutów Polaków, któ
rzy pertraktują z obecną wlaścicielką hr. 
Mycielską, córką znanego banki~ra Sterna 
z Berlina. 

:Onleano. Cz.ytamy '; ' .. Lcdlu": Gto
szą, że dentysta tuteisŻy p. Wolowski, lct&
rego rejencya swego czasu narzuciła tu
tejszym ka'Sóm chorych, a w kt&eg.o miej
sce przy tegorocznych wyborach ''"ięk
s7,-0ść po4ska wyorała p. Fuchsa, zamsśicł 
sie na poniectzialkowe.rn zebraniu wybor
czem Niemców na Po!akaieh. Jak nam do
noszą, z lona zebrania podniosly się g~i01sy, 
aby przy \.vyborach U\\ll'zglęctnić także Po
la!k6w. Na to wyst~pil p. Wollowsld i o
świadczyl, że Połaków uw•zględnić nie na
leży, ·bo to bruooy naród (schmutzi~es 
Va.Th:). 

Wieś rycerską Ujazdi 900 mó~ zna
komitet ziemi w powiecie gnieź.nicf1skim, 
własność <lo.'mu ba.nkmvcgo Drwęskł i · Lan 
gner w Poznani'U, przeszłai mocąi kupna 
na własność p. Luc1'\vika l(asprowicza, za
szczytnie znanego, zamodnego w~ościani
na z, Szemborowa pn<l Wrześnią. 

Ze $Iązka czyii Starej Polski. 
Opole. Podług nrzę<lawei statystyki li
czy nasze miasto obecnie: 30 473 mieszka.11-
cc)w. Od 1 paźdlziemilrn r. 19D3 wzmsla 
liczbai micszkańc6'w <J 800. 

Bytom. Za1 rzekome p·odlburzenie <lo 
nieposluszel1st\va przeciwko wfadzom by
tomskim skazany w tal od'powiedlz:ialny 
rctlaktor „Gw:iazdy'" tygodnika: i!oot1ior11.ra
ncgo, wychodzącego w Bytiomiu nai Gór
nym Slązku, m 450 marek grzyvtny i ko
szta. Bliższych szczegółów, procesu te
le"ram n.ie p1odlaie. 

·z Oórneao SlązJrn. Jak iuż <tv.nieśli ... 
śmy. w o'kręgu kozielsk-0-glu-bczyc.kim par„ 
ty~ centrowa Postawiła na kan-O'Y'dia.ta· do 
sejmu dr. tt-.gera, dyrektora kopalni hr. 
BaFiestreIDQ. Ol'iwicki „otos Siązki 11 pisze 
UJ·iędzy inne.mi: 

„Dr. flager pa· polsku p;cmo1 nie rd:zu
mie, a przeciez p·owiat kozi·els'ki Jest prawie 
czysto po1ski i zamłesz'kaly przez fu:ct:.nióść 
polsk~. O to je.dniak .centr.owcy ślązcy nie 
pyta\\~. Takie rzeczy; są dla. n:ch tirob'IuJ„ 
stką, któr~ '\\"Cale zairn!Dwać się nie w~rto. 
e tej strony znaliśmy .i znamy też tl~Szydi 
centrowców ślązkich. Gdy choctz i <l, .ró
wuoupja\Vl11ienie łulchmści pols:kieJ, tio to 
t'ÓW11-0'U'Pra;wnienie tak pojmują i t~k wy
kon~~~„ ze k~-dą rzecz. \\cyzysłrnltl dla sie„ 
bie, dla· niemc6\\v, a !ndności pnlstdej nre P.Cl-
zo1stawia.ii\ nic, albo nchlapy, i ~tern ~lu4 

SZi.ł jesz.cze w swych gazetach' centro
wych, że ład' pruski iest ich połityczn~ „_,fa_ 
§nośd~, d!d któ1·ej rrikt 1l1ierna. pir_a.wa:. 

W Zura:ch postawili kandydatur~ ks. 

Stepha:wa, redaktora „Gai.zety, Katolickiej", 
· choć wiedzieć mu-sieli, że to strasznie nie
szczęśliwa kand'ydaturC\. Teraz rmstawiaią 
w1 l(Qziel o-Glubczyddcrn dr. Hagcra, 
czlmvieka, który z swymi wyhorc.ami pol
skimi nic będzie w stanic się por.ozumieć. 

My Polacy ze względu na1 ekonom'.cz
ną ·zależność wyborców polski·ch, ze 
wizgtędu na trzyklasmvY: system wybor
czy i ze '\.VZględ1u na to, że no\\'YCh wahna
nów nie można ,vybicrać, tylko powstaną 
starzy wamani, ·nic mam;y inI1iei drogi wyj
ścia, jak tyfko z.ach-0'.vanic abstynencyi, 
czyli zuf)ełnie wstrzymanie sie oo gloso
wania. 

O ·ile wiemy, polski komitet wyboi"Czy 
1 

na Slązk stoi także na stanowisku absty
nencyi i wyda połrzebną co db tego ode
zw~". 

Z innych dzielnie Polski. 
Demonstracye robotników w Polsce 

pod Moskalem. Robotnicy \\·szystkich ga
lęzi p.rzemyslowych, są dobrze zorganizo
\V'ani przez agitatorów socyal1istyc2111ych z 
Częstochowy, L-0dzi i Warszai\vy. Jedn~
gio dnia wszyscy rnhotnicy w Ostrówcu, 
Strachowicach i Chmiel-Owie po1rzudli pra
CG i zgromadzili sio w Radlomiu. Policya 
\\,; szędzie przed tłumem uciekała i p.o.zwo
Iil.a: spokodnie śpie.'\vać i wyglas.zać m-:.rwy. 
Zebranie -od'by:o s'.ę bez knvawych wy
bryków. Jeden policyant \Vystrzelił na 
poistrach, poczem prędko schmnil się do 
dlQmtf. Tlum pogonH za nim, powybijał 
sz.yby w oknach, wtargm:tł di0 mieszkania 
i \vyrmcil policyanta na· ulicę. Wszyscy 
d'ernonstra1nd protestowali przedwko mo
biliz.acyi czyli d1alszemu pohornwi do woj
ska. 

_W! 

\\1iadomośd ze świata, · 

wybit114 rol~ P-Olityczną, lecz ust~~ł 
niej. 

Przewrót z ,cz-erwca 1903 r. c.n.., 
Pasi<czowi pooownie karyert:" połit~ 
W gabinecie Gruicza odi Iuteg-o 190-4 r. 
stowaI teke spraw zairanicznych, te 
stainąl na czele rządów. Jego program i 
umiarkowanym. Dlatego nie 'Cofnie 
prze<r rozwiązaniem s1mpcz.yny, gd·yby 
ostatnia chciała go popchnąć w kie 
politycznym dalej, aniżeli sobie pDstanr,„ c 

PasLcz cieszy się pełnem zaufa · 
króla Piotra. 

Z finlaedyi. N~ ręc-e prez~del! ~ 
czterech stanówi niedawno ()twartez()' se 
mu finlaindizkiego zlożon.ą, wstata pdycy 
Qpatrz.ona podpisami większej części cz~ 
ków -sejmu. Pctycyai ta podnosi, że z 
minięoiem praw sejmu wydatnym IJ 

szereg 1"0Z'J)orządzeń i zarzą<lze.i1, któr 1 
~lębo!k-0 naruszają porządek pram1y ;\; kn 
iu i wryw10fały zaburzenie porzą<l~u s~ 
leczneg-ó, oraz na·ru.sz.aią prawa prywa 
cbywateli. Pcty'Cya wyliczywszy te e;, , 
rząd'ze!nia p:odtiosi, że wszystkie klasY, 'SlXJ 
l·cczne prz.eszly bardzo ciężką; próbę z 
wo<llu ro1z:porządzeń sp·rzecznych z u~ 
wami. Powolność i n~edhalstwQ, or 
\"VfZJTiaJgaiący siQ nieporządek w a:<lmll!J. 
s.tracyi, sh~:orz~. ty system, w którym brc 
kfo, \\>arunków, koniecznych dlo normałnQ 
pracy sefimu. 

Petycya domaga się w k<Jńcu , ab1 
sejm jak i1.3lłP'rędzej za:p·roponowa·l z~rza 
'd.'Zen:ia, któreby miały na celu przy'\vr~ 
nie konstytucyjnej a<lministrncyi i ac.bro c 
n ę pOirZ<.t dku1. 

Z Analii. Chamberlain1 roq;pvc~I 
dalsZ}'J.Tli ciągu agitować na korzyść swq 
systemu cel ochr·o.nnych. Wyigfosił 
mJ01wę \V'e wschodnie'j dzielncy: Lon<lyirn n~ 
z.grrnniadzeniu, \V· którem \V'Z:ięlD1 u<llz~: 
()łrofo1 4000 robotnik&\v. Poiwit6rzy1 -O'l1 na 

Niemcy. Rząd wyrtcitnbellSki w~.a1Ó-· tem zgromadzeniu to, w jll:ż tylekmitnie i 
wał projekt mający na ceFu zaprowadzenie 'pC"prze;d'nich mowach: przedstawia~ , że:$) 
zmian w dotychczas -0bowięzuiącei kan- stem wolnegQI handlu J-est p·rzesfanaly 1 

stytucyi. zdyskredytow·any do-świadczeniami lat ~ 
-..c. fvUan(J\va.ny podsekretarzem slarrn statnich, oraz wsk<ł'zał na: piostępy, jakieµ 

star·O'sta kra.i-Owy dr. łfol!e z M®a·s.tern ()- ·czynily i'Il'ne: narody przy zast-0s·01W~11iu sy 
bej'rn.uje z dniem 26 stycz.nia s ;vtój nawy stemn ce·r ochronny;ch. Po.litytai fiskad.m, 
urz~d'. jak.iei sic:, mó -<ca,. domaga, nie eubmy ~ 

~ „Nord.Id. Al}z. Zti." zaprzecz~ u-rzę- batnilkóv.11. Rl()biotnicy nWrnleccy <ld ozasu 
d:0:\\1'!!1 p·ngl'osce. p.od1antj ; przez, ,,Vorwar~ · ~tp.r.awadz.eni.a prz.ez. Niemcy -cel <Jch·r.()JI· 
tsa'\ jak-0:bf miniS'te!r sprawied1iwości byl nycłl: p.aczynili 'Więlcsze postępy odJ roW· 
W'Ydal wzporzącDzenie dotyczące karani-a nnc&fv; '"'5Il'(iel-&kica. Ch«.mbertain ~pit 
rohatnitków1 za posterunki streńko.we. J.aR opozyćyę stronnikó\V wolne10 h~lu 
wia.<lbma, zaprzeczył mhiister takie wylda„ prz.eciVY1 ust~w@1·1 wniesicruym w a·stQiiJtilł 1 

nitt rozp'Orz$liz.enia· 0 iakazie !~Ykai µOf.. cz~e prz~'t rz~ w sprawie imi~ralcył n 
skie~o w rordiZinach naucz.ycie!skid1: ~ mi- dzoo:iemcaw' n~· kió-r'Y1Ch sp~da oo~t· 
mQi ro; zaka·1:1 ta.ki ilstnie.ie. · dizfa.ln-0ść za wielo ciezkicli zb'mdni, ·dłl9ttł 

z s~rbił. Po d>yn1isyi jener-.fa1 Gr.tricz~ . J Zil uhó:StwiO P'~Uł.lJó{Ce lV! łr~ju. K:W'.csta I 

przyszedl do steru w Si!rbii wmiarkow~y fistalnai nie jest~ iak t-0 twierdzą prz~1-W~i· 
.i:abind Paskza. . · · cy, k:\viestyą bog~yich, · 1ecz O'V\'1szem ~ra· 

Mikolaj Paisicz, z zawto1iiu i'11żynier 1 na- .,.,.~ dotyic:tą'C~ bym rohntników. 
l'e:ty oo 1t1aJbard'tie:i znanych ~ad piołi- MG:w"Cai przedstawił w: kot1cu, t·~ ·~ 

' tycznych Serbii współczesnej. Urodzif · :-przyjęciu degó systemu, rnbotnicy miefib) 
się w 1846 roiku. Pa-sicz, już .davy11iej . gr:Ał <J ·wiele: więceU p,raicy. Zre·s.ztą, przyszłe 

~~~!!!!!J~~~~~·~~f"'5l'ł' XZ?'l!'J Pl:J-. ::ww Ql!U2!!!!!!! 

burza. Gwałt>0wny wicher s:zalaf na ca- Ale nie urai:owali wszystkich.„ $po- szcza::: jedy1 ie} .matki, miol.te na1 zaws!Ze. 
łem .wybrzeżu, trząs! diomkami rybaków, strzeż.ooo z, lądą, że na QpuszcZiOrrym. stat- NicdlU«O si ietlnak namyś.Ial'. 
zrywał dachy i niósł je w powietl"Z1l. Je- ku ktnś jeszcze po:zostal. Ch\vy'Ciwszy się. · __....Najdroższa matko l r- rz.ecze· - tan 
szcze ~otzej bywa. wśrCdl takiQi burzy na rm,paczJiwie rękoma za maszt okrętOwy , · . o-inie czfowiek, ·oho•wiązkiem moilii rato· 

Na.Jl brzeiiem mm-za, IlO'Śród innych morzu; biada okrętQWi, który on~J zasku- zawisinął na nim, szukając ocallenia.. Je" wa.ć' · sco· od-śmierci. Stra{;Haś syn.a, na4ar· 
~iomkówi rybackich st'ał'ct sk1'1Ql111na1 ub'Oga czy: w•zbmzone fale pieniąc się, pęd'izą z szcze 'chwila, a fale zaleją. g-0 i pbgrąiy się mcf ~ó , )CZe'kuiesz. Może nai t~o, cQ tan 
ćblatbi, W niell mieszkała matka. z synem, w.1clk'ą gwaftDl\\'~ndcią, przelewa}'\ sie ]e· \Vi zimnej toni. Na ten widok · strrt.chleli za; 1'sl na. maszcie i za. chwilę Ziiną,ć rnoie. 
;4nlenieml ttarro. Była '""dOl\V"ą, mąz je:j dna przez drugą, miotając statkiem, iaJ< pil" wszyscy, z bUącem sercem wzr-0k ku stat~ podobnie jal· ty, stmskana oczcl<uie ·mad\~. 
łłdWiem zapuściwszy s1e raz. za połowem ką. WQda wdska siQ do v.·nętrza statku, kawi wytężyli, ale nikt nie. nm odrwaiii pn- Id~, bą,<l'ź zdrowa, pobło~osfa:w m;~ i módl 

· iyb ruli pelne morze, zginąf w fatach mor... wt<:Lziern się \V' każd'e miejsce, aż w k10'ńcu spieszyć mu ·z pomi0icą, oo .burza• sroży się się zai mn-ie dioi Bo1~.a. 
~ich zaskoczony. gwałtowną burzą. Sl'fl zatapia go\ wraz z ca.tą zafogą, która w zi- ooraz bardziej. W tem p1,omiędzy z~rorrra- ' Wskaczył do lótlki , si~nemi rmtłoin 
~i ntl<1!cfszy, ma le i piękne ichbopię, nają W'- mnych rwrtach znajduje grób. dz:<mych :nai brzegtt, a cslup1ałych z prze- chwyci V'SZY za wiosło, wztrąc..a \\'Zbnrzo· 
.~z.yi się jako majtek na okręt, .cK!iplyuąf fta Z dz we.nicy nadbrzeżnej ro-zkgł' się ra.żenia. widzóvv·, wbiega młodzieniec. ne bałwany. Wi<lzmvie oddech W' pi-er· 
n·irrr ttaleko od ziem1 rodzimliej; d'i.ień za powaiżny dźwięk dZ.wonu. Ludność ry ... Wiatr rozwiewa bujny wlos je~-o, w ncza-ch s~rch zapa.rli widzą-c, jak łódką wicher nłio· 
d:niem, tok za rokiem upływał, a chłopca ·backa z.na doorz:e to. haslo. Gdy -dźwięk ogief1 plonie. To ttarro, syri wd-0wy. Gdy ta na wszystkie ·strony. Biedną 111atka o~ 
jaj{ nie wid!ać, tak nie widać. W smutku · 1d'zwl()lnu \\"Strząśnie powietrzem, to znaK„ 1'atowaJJ1>01 nie'Szczęsną, zalogę, byl zidiala od desztai 1o>d1 brzegu, bOl sił nie miafa patr~er 
ffliia./Y dni biedntej matce, troska napełniaJa: :!Je 'Okręt podmvy0011y przez burze na ma- brzegu; wracając ku d•omaw.i~ dotw·iecfzial na syna, wakzące~i z strasznym żyW1-0· 
t.e] serce na myśl, że uk-0chany· syn !ei cier- rzu1 znai<luje si~ w niebezpicczefistwie. się., co zaszfo i c-0 mu sil starc2'.yłó pospie~ łem i t~m g<lzi0 kofo chaty rosl'io drze.WV 
pi może uiewy~iQ<ly i niedostatek, fob c-0 Na głos dzw:o111u, wyludniły się r~a-gle sztt rtaid brze~. sad1zone ręką jej d'ziad-a, ~-0·r~oo i r-0zpacz· 
,rorsza Z2'i1nąf a-dzieś daleko '"1 ~urtach wszyst~ie domki ryba:ckie; kto żyt tyLko, - Lutcrzre1 ~ zaw-Oła! donośnym ~I-o- liwie motl1ifa się dto Bci,ra~ A na morzu 
morskich i oczy jej nigdy iO ;ilrż me ()!ba„ ' spieszył nad brze~, aby zobaczyć, co d'zie- sem ~ czyż nikt z was nie ma nai tyle od~ młouz.ie.niec roztrąca wiosfem fale i ctJrar 
•c.tą. LŻami.zalewając sie, często w mocHi- je się na morżn. I ()to ·zgronmdze1ni nad wa~d, ą,by ratować nieszczęsnego , które- bardzieJ zbliżai się ku statkowi i juz go do· 
t\vie szukafai ufooJenia., błagaią,c gmąco brzegiem d!ostrzegli w oddali statek, koty- m.u1 niechybnai śmierć gmzi? siuzrął. Chkrpal{, co zaiwisl byl na n;a· 
Matkę Bożą, aby doZ\violiła szczęśltwie szący się na wzburzonych falach. Wt~ Oluchei milczenie zaie·gJo dokofa: nikt szcie, zsunął się zef1 do Wdki i wntcafa 0~ 

.rócić \V dóffiiowe proz.i u.l~<)'chanemtl' dzie- dzieli lml1zi biegających żywo poi no.kła- ·tlie: chce nara:ż.ać życia swegb 1nai pewną b'rt,e~u. Opairznoś(; Boża kieruje lótika 1 

ci~iu. Jedyną jeJ pomoq . ubóstwie, a.zie. Niektórzy z nich wtlrapywah stet na z;zubę. Widząc to mt<ildzian, paska-czyt ku """ie!dzie ją szczęśliwie Ru przystani. Ra· 
,aciechą i ()Sfodą ·W sirapieni1~ był star- liny i maszty 1okrętuwe, szukając fam r~„ rraitLiższej liadzi i fuż: mhll w ni;} v.:sko- d:Os.nym i0duzyki-em wi1aią ichi ludzie, z 
sży syn, który pracmvaf z ni~ razem. Był tunku i ·Ochrony przed d.osięa-~Jąc~ ich ~/-0- , czyć, ~dy w tern zastąpiła mu <lrosr~ m~i- ptaczem przyiga:d1ta: matka' do piersi s1!la· 
1:<>. d'flU;{łzi~stoletni młod:Zieniec; cały d.or.o-„ · ~~. . , k.a ,. . W tern wtro.1( icj ~l n~ cca1'011~01 tn~-O~ 
bele swój, u-zyska·ny z połowu ryb i z µr~„ · Witlz~c, w~· jak rozp'a:czHwiem pof.o.że„ · ' ...._,_, Synu- mój! ~ rzecze dlo:fl. z.e tz~mi> dzian.a:. Serc~ madetzyńsido p:Qtn'ale . 

• , • 
1 

K;o-cha1 niu m~klu:!ą si~ łud1zie na statku, mfó!dź · s'klad!aJąc r~ce, dak dOl mo\lilitv. y - niei o- · .. nim na!mtod'sze~o sy.1ta, któreirO Jata: tui 
ił\ ·~ałeltf sercem i stan-~f. się być 10Sfiod~ W . ~ir~tnadlz:o'lta nad brzegiem, .niedlu~u sie puszcza~ starej maitki. Ciebie mam tylko Ził: str~oonet,to. I serce rn:iordzlc.nai prte· 

, namyśl~ta: ~zybk.o ro~wiązanio łodlzi~ przy-
1 
jed~1ego, z~in4tĆ motżesz w tej toni, cóż wte„ czuto m~tk~, oo z 1lośnm1 nt4czem ,m·· 

~~va'ne linami die brz-eiu; ryb~cy wsk.10· ~ ; dy st.anie śle ze inttą. biedną ·Hiesz.częśU- P.~·t db jej tlói, oh~JJmłi'l:C i <:.~oo{.; · jeł k~-
~ c~ffi ·wr nie, cłfWycHt za wlo'Słal ~~ Gb . r "J.tą'? ' fa•ao.„ 
m~nren.iu pomknęli n~ morze, uies.ij,c JWQ-; l .r!aw~'Chał się Marr.o wa 'chwil~; sJJ'S)J„ · dp~1rzn:osć &~ ·~rt*ilai ·stli~t~· 

: 11m:.c .nieszctz'tśfi~ry!}1. Wak~c ·z wzbur:Zo„ ~ t~ n~ matkę i ria 21ab1ysł~ wi jeigo mo~ ny. ciYJ:( mt~leiica,, JR}~~ó a!tll i•1
• 

•~i fifand, ~fotarli ł-0 st~iłtu, a z«~·r~:·w~~„ < ~e;iy <>ł{u. W. ser.cu J.qioi z-nrrz.ara: -./~-? .:X-.qł1e:jifJi'fata .a·· ~t~~i~'lt-~ nGttc• ukłi~ .. e· 
; ·aa ~Je1 

1 
~l~•Y,~ ł~eJ.,_ -~v)~_c!l~ .·. ~1~ f.kl~ iai~~ ~t •11 ~.t~- . ~~~' . .,..( · ·)\ . ~ . · ·~ lf 

ri•ai ,te:r~·!~ ~j~. S.!f.a'~I~ s~~i~ rff ~{~ft!~ (;.~:·: ~ '. ;~~ ·: ~. 1ie~c~1hve({>j '91 tWw· ~1 mu łty~-6l~ : "'.f :-4.·( · .,~~Si2~- · · ·. f#a~y Nt._?t'~@lń~ 



'W)'il<>I'Y µokażą J» czyjej stromie jest na- f'irenze. Itałia). Od u""1skan'·ch śr~.Akó" tM „.„ J vu •Y ny Kutopatkina byt t) lko manewrem, bo 
zależeć będzie, -czy mann 1ro ;va tablic.a ca,ly sztab r<i:.syjski głQśoo mówił o<i po-
odpowicdnim napisem za trzona ozcfu~ czątku i m( \' i, że wlaściwa \VQiłla zacznie 

Z różnych stron. 
bi.ona. nadto będzie medałi:olMń pbety w slę z wi s11ą. a ofenzJ"Wa rosyj ka b~dzie 
bmnz1e lub marmurze, oo do wykonania najknvmvszym epizodem w historyi ;\roj-
którego iuż są v.n toku n.kłady z jednym z ny. Port Artura padnie ale Stosseł zrobił 

H~o. W kopałni „łittlgo" został iór- najzcfoiniejszych naszych rzeźbiarzy. już, 00 było jeg91 zadaniem, więcej nawet, 
nili Darich!sen zabity. Wszystkie pisma polskie proszone są o po- bo nietylko zatrzym11je japo·i1czyków od 

HOrdei. Przy w~bma.ch oo sądów: v.~tórzenie niniejszej odezwy i o otwarcie dziewięciu miesięcy, ale nadto zniszczył 
Rrt>t;e<le'rowYch zwyciężyli kandydaci łisty skladek. ich naHeP'Sze wojska. 
clrześciańscy nad kandydatami socyalisty- Fftorencya, 1 grudnia 190-ł. Zdaniem p-0sla Klofacza, Japonia'. musi 
~- Adam Lada Cybulski. Ks. Stefan Dembiń- ostatecznie uledz wiQkszym finanso-wym i 

Bochum. Miejsce ks. Orilne zajmie ski. Giuseppe Viane!Io." wu-jskmvym zas·ołJ.om Rosyi. W Mantlżu-
. ks. Otto. Stan pogody w r. 1985. W niektórych ryi prmvadzi się w~6nę całkiem \\~spółcze-

Scłl.arnhorst. Ks. dziek~1 Walter p-0- ~olicach Niemiec - jak dooosi jeden z sną,\\~ której artylerya i inżynierya {)dgry-
i\\,;ecil tutejszy kościóf katolkki. cz.ytclnikó-,.,. ,.Frankfurter Ztg.' 1 

- panuje wa głó\\~ną mlę, a elektrycznlOść jest śroo-
Gazetę powinien: sobie zair~z kaidy mniemanie, że z ostatnich' 12.-tu dni przed kiem nieustannie i wszędzie używanym. 

za'Pisać, aby ją, z Nowym rokie~m oobierać Beżem N.arodzeniem można przepmvie- Okflopności tej \vnjny nie da'd'zą się opisać. 
r~larnie. Nasi -6z.an. CzYtelnicy zechcą dziećpogodę 12 miesięcy rnku następneg-0. Przy atakach na miejscai -0szaf1.oowane a-
r~hęcić oziębłych Rodaków do zapis-ni:.t Dnia: 14 grudnia ma od'p0\viadać lutemu, takujący muszą ciatami trupów wype„iać 
,;Wiamsa Po~ldego" na: pierwszy kwar- l S - marcowi itd. Przepm.\iednia, na rowy strzeleckie, ale. dalsze szeregi mogły 
tal 1905 r. tych danych oparta, miała sprav.·dzić się dotrzeć do niepr.z~~jaciela. Nie t11JCYL.na po-. 

Mec. Za katowanie żotnierzy skazał ściśle w r. b. Zobaczymy. czyi spra\.nlzi jąć, jak teln sam rosyanin, który po przyja-
cąd \.\llOJ.Cilll""""" "\\'1 Mecu n-"d'Ofl0'Cer"'· Pukrma~,,..,_ się \V' r. "'· . f..,k . 1 • ,_, pv "' u }:J c1e.1i:> u rnema pieści jap.o11czyka wziętego 
na z 34 pułku aiiyl'eryi polnej na 6 ty~dni Redaktor spadkobierc~. Rzadko· s:ę da niewoli'- w bitwie z największą wście-
aresztu. P(zewo.d.niczącemu sądu kara ta zdarza, żeby dziennikarz: ze strony S\v'\Oich k!ością wbija w przeciwników: koniec ba-
w-y~fuwata się zai niską i wuiós.t apełacyą, czyte111Jikó\v uzyskał takie uznanie, jakiego gneta1

• - Wybitnie humanitamerni są kule 
l~Zi wYższy sąd wojenny ją odrzudt d\oznar w tych dniach redaktor pewnego ja1pończykó ~- Są bardzo małe, 0 pta-
Fub:rroo:nn nie po'Z\.\."alał żołnierzom sypi~ć pisma· w miasteczku Tcnnstad't. ów re- szczach stalQwych, nicskazitalnie glatlkich 

ra. w. nocy i zmusza1 ich cl'o nocnych pra.c. daktor ska!Zany Zl()Stał przed kHkn latarni i czystych, rany spra"'iają bardzo' lekkie. 
Nadtd specya~rnością, je~o byto deptainie za obrazę pe. ~i:nego pa :ta.ra na1 iznaczną ka- Lekarze i srostry miłosierdzia pracuią z 
rolnierzy po nu~ach i cią"nienie ich za rę pie11iężną. Ody niedawno umarl "~mia- z niesł'ychaniem poświęceniem i wiele ich 
!łlJSY. stec·zku jeden z zamożnych obywateB. zna- już z~inę.łio w tej wo&nie. 
Ludność Berlina. Do2 milio·nów brak Ber- leziotno, W1 jego pozostałym testamencie na- l!PEllll!!!lllrlE!'IB:!ę!~~~l!":!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!l!~!!'!!!~2!!'!!!!'!!'!~!!!!!!!!!'!!!! 
tinmvi teraz. ty·lkoi ckofo 3000 mieszka.fi- stępuJące rozporządzenie: ,Redaktorowi - ----
ców. Po~:kza·s ostatnie~o spJsu lurl1rrości M. należy; wszelkie koszta sądmve, wyni- O.słałnie wiadomości. 
dnia! l zru<lnt~1 1900 roku lkzył Berlin kle_ z. proc~su o obrahG, ' sumie llO mr., z Pretor i a. 16 b. m. odbyły się uro-
1,888848 mieszkafi:ców, zatem w, ostatnid1 mouego spaid'.lw wynagro'd'zićt µonicważ czysty poflrzeb prezydenta l(riigera. Nad 
4 lataich zwię1kszyfa. się ich liczb~ o dochował · \Vierności sw10Jen111 stf.annic- airobem przemawiali Schalk Bur&er, de 

0 
107,860 ~lórw. tw1!'. Wet i Botha. W pochodzie żałobnym bra-

Bertm ZJ przedmieściami liczy obernie l(rólowa studentką. l(r61owa Amalia fo udział około 30 tys. osób. 
2i883,085 mieszkańców. Z tych przypada portu~ałskaJ ukoi1czyła studya lekarskie i Petersburg. Utworzenie trzeci~j 
na Charlottenbur~ 218,939, Sch0nebe1-z obecnie przygo:tDiWiU}c się do eigzamhm na eskadry poruczono admirałowi Berileiwo-

1 lalS,828, Wi1mersdorf 52,67.f, St~litz 28,939 lekarz-a. Królowa iest 'Zl d:omu1 księżniczk~ wi. 
Lidrterfeldie 32,855r Rixdhli 1-t0,293, 'Lkh- Orleańską i liczy 40 mk życia. T o Ll i o. Pancernik „Sewastopol" u

fodzony torpedami zanurzył się już zupeł'
niie w wodzie. 

tenben.r 50,213, Ne'Ul-Weissensee 35,1~, t Aleksander Pypin. W Petcrsbur~u 
Pankow1 25,114. N~ resztę przedmieść przy zmarł w siobcrtę slynn:y riosyjsłci historyk 
papa poi i do 9000 ·zlów. łiteraturY. i krytyk, prZJ'i~ciel Pofak6w, 

~u.. W tych dniach odbyf się w Aleksaaudet• Pypin. 
. Berlinie pl'Oces przecirwi czeladnikowi pic- Aleksander Pypiu, urodził' się w m-

~I k:ar-skiemu IietzscholdlOWu który ~isyw-a.ł ku 1833 w Sa~towie. Study-. lroi1c~yl w 
511
1 w, mt01Wie swci n·ai zwrauiu okto1pny .aie~a:d. itniwersytecie petersburskim. Zosta.twiszy 

iald p:~nuie1 w piekamu Bo11ner~ . . }WZY W' ro~w 1860 P!19fewrem na tymże uniwer-
1(i.istri11erplatz., np. kiociolek, Vv1 który~n pie... sytec1~, rt0~t się dto dy:misy.i poi póltx:i-r.a 

Londyn. Właściciele okrętów pro
jzktują przez p!Tzesmyk dziel~cy AJry~ od 
A.zyi budowę druidc1lO kanału, przesi który 
przeplyw.ałyby statk.i .-.a waruakaca .ro„ 
r;odnłe]szych niż przez ka11.ał suezkł. 

lla.lencian. k~ sii; pąc~i, służy rów.11ie.Z !db &-O· roku ·lliauczycielskieg-0 za\\1odu i °hdd:ał sitt 
tQW~iai bioHz.uy dzieciecej itd. OtQt Bór..- wyt~cznie pracy latrkow.e,i. ~~r :'fl$-n·ót„ Wtorek, 20 grufnia. Ollryatyua, JJeJa1ii: 

· u~ 11 (••i11•iła}. 
n~r ~rźył liet-zs.chXłl'd!a1 ~ roz:prai.....-ry s~- 'praic::own.fk:iem; Wielti ~pism, międ'Zy in,nemi •,0«1a, 21 irud.nia. Tti»t•za ap., (T••idawi. 
d.qwe wyka'.zaty, ie cz.eiad.nJ:k w.c~le .)li~ JIWiest1', Jewropy." w studylJllllj s.wiojem . Słonoe; \Vl!Chodzi, :e&U.eUlp' 

1
• Ptusadził; prz:.edw.nie, stwierd:Zi01no 11-..dro, ·;· ;,Llter~ura starorusk~ baśni i ·OPOrwi~d'.ań''. · Ju~io. g. g m .. 10 . C· a.•· .u 

. "" . d. ..ł1 1\-'J, k u1+ b i t . W"11.4l~rt1""'~· ,...„ p ~"', b . . k. 1859 . . Pojlltne. g. ' •: 11 ~· a. •· 4-1 z.,. w1a .t'Q 1u.'O m1~ł\a poi r,y-ie, 'Y1i01 itSctn • .,.~, ... u.łl ~y en:.;1_s ~1~u ~rJr'?1 'U' • , w~- Staa fp o gody; w •i•i•i•lt 11J-, dał4 
brudem, że reczniki' d'o .ci:aS:t:a pefu.e były . ka!Z.~} zw1~izek między sie1111 ·-1 b1z~ntyn- d11.zez. w :ponie~1idek ła.i„ po-wietrz• 
brucm i że piekarnia. wo~óle byl3· zttpcl1Ji.ie sko-1'zym.skiemł wytY.'iOr._tni wyrohr~.ni Term om et t w1k.aaywat mzor&j 12 w 
~nietl",,Y'Sicwna. Wobec kiO r~d!z'iti BOt~ , fudtt. W roku· 1862 sam w:yu~ W'iorek po1udnie 9 Bt.i>t>ni R. wyżej H>'a. 

n:~~r tiał\ prz:evoo'micz~cy l'aki.i p,rotu.~- ~„ ty-eh iop-0wiadlai1. Oprócz tej:o lł~pł ,,Ui„ -·--- 22
:zz::::m& __ zs 

tqr, żeby Skart~ wfn~,t, n:ai ® s.it totrio : sto.ry(( flteratury sfowia:11skieda, któr~ zs. NA I. KWARTAŁ 1'95 r. czas .ajwyż-
ie&'.nakowm nic z~d'Ził. S~<JJ uwtóilnił Hetj rSta;fa przeło:001114l także u«i i~zyk c.zeski i szy zapisać 
S:Chbfda odl winy,~ B(~rner~ s.ka·Z~J rr~ pio.,. •. francuski, literatura polsk:. została.\\!] iem \ ,,Wiar sa Polsl.tt.!e110" 
ńiesiea:ti-e k~~t.6w v.:r-0ce:s11. . • „ wy:d'an'lu o·pra.oowana przez; W. S:g~sQiwi·. • li 

Berlin. Ksi'łżł Ja.usz 'Raazlwiłł .• sy1 citt. Dalej wyd~·d i:Ruch umyslowy w ' Prenumerata wynosi tylko 
ksi~ta Petdyna'!1rd1a, prezesa i(.oła Polskie-· Rosyi Wl pierwszej pofowle XIX stulecia''. l MARKĘ 92 PENYGOW 

BlllCBIMt Ob«MDell I ok 

K ~sarn pttl 
poleca ielki wybór ksi~ek do ITTabO'Uń
!t-wa, ~Y\VOtów świętych Pańskich 
:iek powieściow eh, kart pocztowyck, 
winswwari imi-enLn, krzyży i fii?ur świe
tych Pańs'kich. Zarazem w olbrzymi 
wyborze polecam faJ'ki i laski różne.go r. 
dzaiu, noże, 'dclce, brzytwy, ałbumy d 
fo~r-.fij i kart pocztowycłti w~zony d 
k iat6w, dzbai1ki do piwa i szklanki. 
monetki z p-0lskim napisem Pamifltka: -z 
Oberhausen, skrzypce, harmoniki ustne · 
do rozdą~ania, klarnety. Dla towarzysi ~ 
polecam: K.sioi.żki, obrazki z Qpraw~ i bez 
oprawy. Pr~ę o poparcie mego· interesu. 
Skora i rzetelna ustu~a! Stale cełly! 

Kreśl~ ~ię 

Sła1isław Kuśnierek 
w Oberl1ausen, ~Iarktstr. nr. 94. -Olej siemienny, 

ł'owidła iureekie i mak 
jaż teraz można u 1111 
ubył. 

Ceny tanił. 
••· JaaLowaki, 

\Van n e,A pothekeu1i.r .Oa 

Dilrkopp'a 
maszyny 

do szycia 
1 

kołowce 
poleea fa.ni• 

D. Siisselbeek 
lloehu•, 

wn •• 1 •• „. u. 1. 

Kanarki! 
Kanarki dobrej 
ehodo,Yli i dohrz 

s1Jicwającc poleca 

H. Sibilski, 
Klasztorna ul. nr.~. 

w Bochum. 
Pt!!zul.."llje 

pomeeniltlo 

golanko-
fryzye< kitgo 

1• !J:o •~yt.afa 19 5 r. 
aa fitale za~rudaianie. 

lt•Jal'u,• "'Yr•J-1 L••• Talanz1k, 
1\ki~a 1y11tH1~w P.l't- fr1sytr, Rauxel-DlJf. 
łike i tatie. (1'h:JiAUa.) 

P•l"1a wielki wyWr CJ"laf „Sit11k.iewia"„ 
„K•1'fHł:v"„ z •raWUJwoJ za„nlli:ti tiiałł, 
at.J ~ki wy~ór JtaJier•słw, kan a~"' 
9li, ~rki, t•wi1Snwnia, karły w1zellQla• 
r„ai., l&t6rt S"l UW.. ~k P1Ułt11. - 8,-.. 
lld 11.a (rx'Wk.• z ,1....-i wi9_.i. Siu-
111...,.aza brły ,ukl~•• n. Braci lk11tkłf„ 

· 1r.:fez6w. - l(a.i'4Ułw traw ... P•t.k•wl :seae • 
~ł • •hil•oll~ć •tUI• iak ełwlll.l Jtft11fl;ę, i! 

• "9.JI~ u 111.0y JfAek. - 1\1.Ul łalde ~k\i' 
w~ łr fraaceiici. 1tetfaln6w, wriy koltłsl!ii ' 
e4 35 fu. t• 5 r. n 1t11itłkt. 

I(Hiati R~cy ! •1• kl••itie ż}'4• slrit~ 
alł 1•llkłe t.w.ary. 

JAN 6AJJ!'WS.l(J, UJWWrs 1•1'U 
w Jl1t•, aL Jłabhfsłr. •· '9, 

przysta.ek ··-
~w parfamencie, za.ręczy! Się, jak domsi · ,,L1ternckie poglądy w· dwudz-iestych "i pięć n:a całe trzy miesiące. 
,">9.trmania" z ksi~~uiczką Anną Lubomir- ' <l~ieS.1ątych lata.cli' .XIX wieku"-, 'CYra~ .,Hi~ „,Wiarus Polski" jak dot~, tak I zaw- ·, 
ka. : sroryę etni0<Jrafii rosyjskiej". · Niektóre s-ze w przyszłości wiernie pracować będzie 

· 
11
Dz. BerL" z:aznaaa przyten:r.;: 1-Cha- prace Pypfnai z.o'StaJy przetozone na ite dla dobra ludu polskiego .na obczyi•ie, 

n: rakterystycznem jest, że wiadiomb:ść , ta ż:vik: polski. cboć go za to różne spQtylrają }lf'Zykrości. 
inafa1zb rtajpietw· dostęp d'o nGermańii'I<, . :w 2'rudili'u roku zeszłego rosyjski Dla robotników polskich na obczyźnie zo„ 
którai iest idzisiai pismem zupełnie hakaty- św.iat naukowy obchoc.lizil n·r-0czyśoie pięć~ stał „Wiarus Polski" zalożony, więc też 

' stycznem, jak te~o d•O"'.V-Odent zamiie.s:ziony dZ1ie·siątą. rocznicę pracy, nauko" ej Py- zawsze wspólnie z nimi działać będzie dla 
dziś w niej artyknt przeciw ;J(uryeriowi pin~·. Ich dobra i dla dobra sprawy nasz.ei aare-
Poznal1skiemu", który to art/knt 'zysk.at .KJ11b Słmviański \\' Krako\ .ie urn.czy- dowej. 
'~Qrące uzna.nie w organie eksjezuity Ji1uens skm posiedzeniem QbcbodziI jubileusz py. l(ażdy, kto na przyszły kwartał zapi„ 

- broecha 11Ta~liche Rundschau". Naszem pina. · ·W Krakowie \\'} glQsif dni~ 1 gru- sze sobie „Wiarusa Polskiego" i ruttłeśłe 
t'daniern wszyscy Pol.a;cy \vhmi zenv:ać dnia rb„p. A. O. Siedlcckr IQl(tczyt, w któ- nattł na dowód kwit oraz znaczek 11 fHY· 

. ~:S:zelkie stosunki z ,,Germa·niłt". ,, rym sd1Ci'rakteryzowal Pypina1 jako ,,m~- owy na porto i dokładny adres, otrzyma 
!!!!l!!liiL:z-~-.±:s&&&iiłZł!Eill!!t- Z!L!!&f! ża sprawiedliweg·o", wyjaśni:a'jąc, w jaki zupehtie da{~~N • KS'• Żl(Ę • 

. , sposób ~ 11rumki żyda· w Rosyi wply.nęJy 1'l U\ 

naJ fe~o rozwói. w dyskuisyi zabieralo Kto nade~le nam 5 kwitów i 5 zuczków 
głos wielu' obecny cli, podnosząc czystość otrzyma 5 książek i jeden wi"ełki kalen-

Odezwa. \\f ~az.ei.•lch pozn~f1skich ch:arakteru i stałość przekonaf1 Pypiua. darz. 
tzytamy: „P.ola;ka, który, idąc ulic~mi uro- Ale:ksznder Pypin byl dDlctorem 11-0- Wszyscy alwncnci otrz.ymai4' razem 
Częj Florencyi, co kilka domów: napotyka 11or0"\vy.m uni\versytetu Jagiellońskiego1 z g~zei~ pięknie wykonaay 
11 ·~ . t bl' k . kto'·1"'Y .,..,A~J fil,U' 'tP mn,f„,ośc' '7 ~J.„ .. Z.'"' 500-J'e- KALENDARZ ŚCIENNY. ,„ a lCC pami~tkOWC1 przy re ogatfllla ll- "'"'~ "' m~w~ F..i VJ\a :.P 

o czucie, Wszystkie nar-0<lowoś:ei pamięta- tnieg:o ittbHeuszu Almae Ma'tris·. Możea też posyłać "Wiarusa Pełslde-
l &"O" krewnym łub znajomym cło Po J ski. 
Y tn: o sVvioich wielkich. Wl-0si ... - n~et o Wraż111ia z wojny. PoseJ Kfofacz Trzeba tylko nadesłać 1,,2 mr. ; iokhidJ1y 

· ll~intniejszych. My i~dynie z<l-0:byliśmy cze.ski, który; r1iedawno powródł 'Z pola adres, a gazetę voczcie przebż.ay, 
~~~ tylko na: tablic~ dla Le~rtowicza, pod- woJny rffiyjsko-iapoń.skiei, miar {)I niej z~i- Do dzisiejszeio n•em za~~Y 
czas r<ly ten moca.rz. dudra, naQwiększy m1U1J~cy <ldczyt w Wiedniu. Kl:ofacz. w ca.- kwity do zapisania „Wiarusa Polskiqo", 

P1stbestellnngs-Formu! r. 
kh bestelle hiermit bei dem I(aiscrli

chen Postamt ein Exemplar der Zet{oom 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zcitu~!„ 
prcisliste 128) fiir das I. QUQrtal 1905 umł 
za.łlJe an Abonnemt"lłt lmd Bestelłl:e1Ci 
Il92 Młt. mistrz po:lski~tQ sława: Słowacki, którY łynii s-w~.im ddczyde nie taj4c Zn:,.r:r- ~w~j „Robot11łka Polsldeco", „Gazety Torui-

tt~ dwa tata tul.act~a przepędzi/ - }al< w symp~tyi dla Rvsyi, z.acz~r oti1 ~-'Ykł(' '• . !a, la" R 
{}Je ·~ · zi"' R-0·sy"1 °b-"''la dv woJ·ny. ZUnPluiie nien1-;.y~ sklej" 1 „Przyjacie • otbcy ~·~ • ł ~ 
. ZYz.nie ~~e.s~f4, otoc~ony ie~~ nie~ml~- """ „ „ ,.,.,. ~· rozcbć między. z112jo111yclt, któryck za ę„ j r· 

c~ą. Podlp1s~u1 zwTatea!~ si~ te{{y do. Pola... i;~towan4l·, .Jap-0ni_~ nie. ~i\.al .z. t_eg;-0 cić prosimy d'O zapisania tycllże gaut. :: 
kQ:\v 'M kralu z .„l!CZW~em do skfadek ; sklo:rzystac, m4i.czeJ .z pewin<5&1~ dZ1s1eJsze , 1 -- . ; - : .w 
c~by na.Jskronrnid·s.zych etem ;mnro· Wci z\dt()bycze byłyby' .nicporóiWlHuiie idi-. ' Bacz•ośO człoakow e Z-i~ oczellia! 
~~la;. 11~ drrumi. Jt,rty vfa dei ~t1Clti i. 7 (; s~„ ~ Jtiiler~l K1.mm~tkin ]~;st w-~o\\ i- . . ~Jum !>bron~ ~ra.v."Ucj i~i_ .W,k<J 
(~·lfi.lt:ei 1216.)) ~d~ie Sło'W~cld nli<!Szk~ł , k1ent~ mn$11, n1e z zamilow.a:n~. 6 2:0łl11e~ . 9-;6 aoi 117'2 przed

1 
I &A "3}1 ~ Cip 5~ ~igc 1, „, Mk · 1. tt ~ , . ~ W: 1 . ' ~ ..f • t ·1'; :bł~ ..t... . li t'\:ńf ·..t· ... : t t \1t „ : ... -t.; \:./U ·~'-' • Chs.a e• zo ~ 

·. a~cłi J.33'7 i 31 skmWll~ ta1r1fc.y ~„ , :- ~zy: ab~ p~r~1c, s ata ~ę, _ rl.'!Y· _ł.łn::ffH~ . : ~UwuU' o ~ar c. •vv Ul1lyJn. ~· • . , , ~1tai'(t. · · 
·5~wej~ · Sk'ta4J •~leiy -.du'.l~c !4• (j,,aK n~~ł 1 i iefe 'WJ lecre ty e sl-Onyan cz~s1e :ol>r!(Hta p~wa; - e u_... . 
~ ·~ l'l .;!t'fiZ~łtł§u'\ ałk łi!.~st ll'~f~e ··-~~ r-Yi . ~ _ . i .. ,· „,, ·, . '. . . , , 
i(s; l~)i~ ~~1Pli~fCf.'C!' (v'i~ ii l'G"lfti ·:st, stRi~ pr.<l,.,'3ate~·e„ .81:.YJHłY t-OatKl?t SZlt>I· „Jtednocunłe 2awedowe ,etskłe! . Kaiser). l'&~llłt • .• • • • • 
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Wyprzedaż- cwiazdkowa 
pOłl\CZ~Uta. 

Z zupelną wyprzedai:q WS:!elkiej konfokcyi d~m-kiF~ i dziewezę.-Oej. W~~tkie zapa-sr m&j:\ 'Z\tltac G ile Jt Ołl&iei łt CWiHiki 

prŚe4ane, dh teg• 20 do 50 proeen t 
~itą· zwy.kłyelt een. 
Koj11cby dla nfawiast i · df.iewcz~t, kapoty dla. niewiast i dziemząt, S!'&iui pnyo ·Ja ewe~ pończochy, 

ta.nidłi eeueh. 
i t. ł, ft nd1hJ'i:tj\łO 

· Pale-toty i ubrania dla mężczyzn t&ra-z od 9,itl do 29 marek. 
PaldutJ i nbra.ni1 dla mę?~ i młodzieńców teraz od. 4,75 do i 7 :marek. 
Paletoty i a&rania dla cMopeów tera.! ci 1,90 do 1 O m1.re~. 

Ubrania do roboty lu~zkokurencyjnie tąnio. 
Pnsr zakupnie oł G 111&rek p&oo4ws:zr vr gór~ 

I elegacki obraz z polskim kalendarzem darmo. ...._ 
91FzPrz.r z:akupnie ahrania ałbo paletota n 2i ma.rek poC·Jl\.WSZJ i . wy!ej 

Najlepsze 

ubrania 
podła.g miary 

oraz · 

1szelkle prace 
w zakres krawiechva wcho

dzące, 

. -- w1konuje ~ 

gustownie i tanio. 
Roman Clszak 
Kray Efokenscheiderstr.1 O 

Baezrtaśe Bopaey ! 

~~- Oplatki ~~ 
Jak rok roczr,ie, tłlk . latosiego roku 

'prowadziłem z ojczystych stron 
--~~~~ opłatki, - 

a~y na 13hczyż.nie po~zielić się opłatkiem J 

'który pochodz1 ~ . OJ czystych naszych, 
stron -~ Ś\,,.ięta. Narodzenia Pańskiego 
bqdżto w rodzinie lub · w towarzy~twie 
P' leca rn nas.71ym towarzystwom p.>lskim 
po ,iakoajni~s.v.ej ce~ie przy wolnem do
stawieniu w dorn Jak zawsze. Pros~ę o 
wczesne .zamówienia., aby nie było potem 
.zapóźno, kto ~amówi zapóźno sam sobie 
szkobz1 Opłatki są białe j ~ol.01·owe. O 
uwz~le<lnienie mego przedsiębiorstwa. u
prasza~. Z 'wyrazem wysokiego szacunku 

Antoni Chełmh\aki, 
Gelsenkirchen-Bulmke, Udostr. 1, Ili. 

Za 2 marld, 55 pocztówek 
a $łl'Odowemi obrazzkami np. l(ośduszlro, 
Mklciewłcz, Kiliński, Sienkiewicz, przykro 
isceny htstorycme, karty na: Nowy Re& i 
Boże Narodzenie, pieSni polskie„ ookól, ko
-dca, pocztówki sokolskie itd. l(to przesY
Ja pieniądze przekazem, niech doda 5 fen~ 
Ala listowego. Adres: 

J. ClaoclszeWsld - 016mw-Ouesea. 

ł elegancki męzki zegarek kieszonkowy 2 kwitem gwarancyjnym darmo ·1 1f 

Doni. tołwaroUTf , .. 

I 

I 
I.a:agend.reer·t>wo:rzec. 

BACZNOSć RODACY W l(ASTROP! 
S1:an. Rodakom polecam mój 

SKŁAD 
to warów koloniał. i lłoszczowycb. 

Na adwent polecam OLEJ SJEMIEN-
NY I POLSKIE POWIDŁA. . 

Na gwiazdkę polecam: orzechy, łabł
ka, polskie pierniki. 

Na wrig.ili~: mak z Polski. Dalej kiet
ba&ę i inne wyraby mięsne. Wioo połskie 
curwone i żólte. Mić0 krakowski itd. 

łJygara ł papłer88y 
z polskich firm jako podar~J<. gwiazdkow;y, 
l'alid t inne stroje na choinkę po niebywa-· 
Iych dotąd tanich cenach. 

~ooacy! swój d-0 swe.go! Proszę go-.. 
T<1C-O. o poparcie. 

·Jan Konarkowski 
w Kas t ro p, ul Vtdumer 21 1 

naprzeciW' probostwa katolkkieg-0. 

1 o 3.k\S op [9A1S 
"'eA\lSJO l<l;s!SP~ZJd 

OZiUl ~F)Jedod QA\.1D\SU? O A\<)){BpoJ ~ZSOJd 
' ipeuao l{:>AUl?A\O}{Je!WU Od OJHSAZSA\ 

'IN'lVdO)I oa VINVM:lm 
'pfZ:l!A\.lDf~l 'PfFlZii 'p{łBJ\\'l?JJt ·~ml 

-wwt ZUJO l?!DVUZOd z 01!3JJ(smępy .:'.) AWJU z 
)l'.!IMQf'.!II::>VW 

l94la& pua1A\ ~~~Ul wew ·p ·i I .{loiap:id 
! ~uc.1qn w lAl~fl?Ul fJUf<)l \)tl]}{S AUOZJp.?doUZ 
Olelioq {<)Ul WOl{'tlpo~ WAUA\OUUZS tu~O::l'(Od 

·11qonJ11 a 110Ja119 .U'lf 
·~tJil e10i.o~'I >joqo 'LI ·1i1m~p-ew •n 11 ~ n J g .a 
'J[U.{!l~af.411W( I A'.UZfJGJq !Wł:Jł§ fJłSfOd AUAP3f 

: A.Ut?U"t AO!lOJfO ni f~Jl?O In !llSTI.3 Z 
'.At.mp.od ni s~upe A.:rnpoł{ ~1'1?.l~!urnds qo~!N: 

1 S'tl'Zo zeJ~l oq '.hloiat 
-~ 3PfU!<A\'l?Ull?Z 'Z1WA Pll?P l!pt?Jq rar-ep :)~J& V 
•.!J\?lS J A:po1w ł!Z(X>l{:l q:lfU .& Q~W I ·JC1etcu 
ZttfPOd ~ ~fAZS U !~AZS !ąll[ Ał-Ol~['l?d UOJłA.t?Q 
~J.-.\?JJ{ t? ·•9A'.q o~w Z<)JW p~~l f ouuąz y 

I 3fQOl .AaqazJiod mrepo~ n~ZS!:)BJQ Jlf~i~id 
•ZSAU '<l!q<>p f~p~l?J( O 3!U~~azJd O!ZpnS4 
•,Aurzpo! 3PłJ>O~ lJ\qZ ~Jq3!:> 'BIP ii'.z:> 'AlJł:ZP 
~!Jłlpo qtl{ ~~l?q~ AZ:> l '•q::>n~Oll z~q tnpoq:> 
-/)JA ~&OUl?d 3Jlll~l{:l3ja 'l?ZiOllJdod ~JU'j ApQ 
llł~mu1 l~ONZ~VO Uł~nłHI 

Ba ~ność starży Ka Nalerowie w 
Z powrdu, fis s~.tniłem idQ 11 sainówieniem na gwfazdkt; Kalon

darz7 z niet11iecltim napieem „Petrikirehe• i Va-ttkan u ()beeg()" 
pr~et.() poZ'.VAla.m sobie '"ezy.tkich stltryeh kawal;rów zaprosić wd11ień 
N-0weg4'ł Ro:;U: ro Jest 1-g<> etycłlni&. 1905 po p()bdnłu o god~ 3eiej !\V 
~ m-ego nuaeklUTia na rtt 

obehód gwlazdk.ew7. 
K11.wale1-owle, kt'órzy wyt\tł}pi1& 11 dellamaey1' lub z 8piewea1 re 

pole'-<łm odbil!r~ wartośeiowlł nagrodę. Kaidy star1 Kawaler uch~ ~ri 
ubrać si~ w czat•11y ubi~r na taklł ruoczy1tośó. dol 

Tomasz Pietrowski, krawiec polski. ~: 
w EH!iH~~ przy ulicy Grn.benstr. m·. 44 I. h1 

•••••••••!laJ••••••••••amlli Ji ,„ ----·-·--~------------· --'·--, - --------·- ·- --- ---'~ 

llSI 

fr. Józef oski w tlerne. 
NA GWIAZDl(Ę! 

l(siążki do nabożeństwa, jako podarek gwiazd
kowy, karty na Bote Narndzenie i aa Nowy 
Rąk Pamiętajcie Rooacy, żt 

fRANCISZEI( JóZEfOSKI w Herne 
ma •a skla<izie na gwiazdke dla kaixleg& za
wsze coś stosownege. Codopi.ero H.de&dy 
harmoniki we wiolkim wyborze, skreypco, klar
nety i wszelkie instru.'meuta muzyczne. Por
tmonetki próżne i z pi~nii:dzmi·~ faiki .krótkie i 
dlugie, parasole i laski i tysi~ce ianyck rMczy. 
J(aż<ly z Rodaków, który u m•i• kupi cilocia.ż 
tylko drobnostke, otrzyma jake ,edarek polski 
kalendarz ścienny. 

FRANCISZEK JOZEPOSKI 
w Heme, przy ułłcy Dworcowej (Bałmhołststr.) 

naprzeciw ulią Nowe;f„ 

Zabawek wielki wybór. 

oo 

mu 

•••.• 4) •• „ •••• ·~+ff~•'-' ~ 

: Na święta Bożego Narodzenia :~ 
@ 1· ~ !I-! „ 1!okl~am( d ' ) ł ~ 
• OirUhSai.ae p~ern1 1 mam uto na skład0te f . 
~ Jałtłka, ~l"'illt'1'1tŁ l 1i•1że i t:nilłe. 1,apfe ~~ry bard ro dob;re

1 
.a- ~ e letałe «"J1a1 )') ł'-4'-bk:fo Jtowłdła., ja'Lo wuellde f 

• · i•~· t'łry kolo11łalne ł 
• po ceuaeh umiarkowanych. f lic; + Pro•~ azuown7eh Itndak6w o łaskawe poparcłe. f l1S1 

• Jakób Iynda, •te 
: L A N <l E N D R E E R, Boellolt.str, nr 9. : «, 

··~····················~ 



Boo· um, środa 21„g • 

adziennt\ pismo lttdow1 dla Polak.6w na obczyźnle, po§wl9sone oświa.61.e oraz sprawom. 1.arodowym, politycznym i zarobkow 

ft'Jd!odd cddft11lt • wYl•tliat9 łsi połwątecDtyc!ł. 
PJEł\lPlata kwartakla 111 poczcla ł 1 łistow"Ycb wynosi 
~ 50 fen,, a z o:dnosuniem do 4omil 1 wr. 92 fen. 

'wiaru Polski" zal>isany test w cenniku vacztoWYm 
W Imię Boże za Wiar' I D}czyzoc I 

Za inseraty plaol m. ~• wwa p.atJrtio~'Y ! tn .• ~ "" 
Ci'::loszenia zamieszczone Drzed łnsera tamł 40 ftn. · A 

cx~sto ogłasza, otrzyma rab1At. - Usty d.o •• w._-„,,.f 
Poł~kie~o0 nalety fr1mkować I podać w nich de~:. „ 

• pod znakiem „t. poluis.ci" gr, 122. y adres Piszlłceiio. R~opiaów Ilia l!i n··-: ~ . 

~- Redakcya, Drukarnia. i Kshłgarnin znajduje się w Bochum. przy ~Jicy Maltherstrasse nr. 17. - Adres: „ 'Wiarus Polski", Bochum. __.11.L_ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci .•w• 
wić, czytać I pisać po polska! Nło int 
tłem, kta potomstwa swema zni•„ 
t 1łę pozwoli I 

Z wypadków dnia. 
1 tfakre s.kutkJ wywołują tak zwane 
1-= „ostmarkenzulagen" ! 

Donosząc o· tern. że także p<>l:Scy nau
y.dełe, którym początko'\\/10 dodatków 

J1j.nych nie wcfaielamo, oboonie je o.trzy
·. ,.Vorwnrts" berliński taką oo siebre 

e uwa:gę. ,,Dodatki dJo pensyi za 
pr~aniai" (Oesinnungszulage) ma}ą 
w.e korzyśd. Mamie płatnych na.uczy-
1 U izmusza państwo do wyparcia się prze-

i dloi obtudhego oka!Zy\.vania: potfi.ty
zne,sro z:aufamia". W ten sp'O'sób . . . . 

sł.'\VO tych, którzy winni być d1a diZieci 
rrorem pra'\VO'Ści". 

O „ostmarkenculagach" pisze ,.katoli
gazeta szkó1na dla· Pólnocnych Nie-

• 
11

: ,,Dodatki kresowe są jak wia~o
tyiGm dla o.by\Yatelii p.aftst\Hr.vych pier

~szeJ klasy, nasiępn.i.e -Oła tych nauczycie-

Syveton był ożeniony z. wdową panią 
<lte Bmyn, bogaitą Belgijką, która z pier
wszego malżeństwa mfa.lai córkę, oboc.nie 
zam-ężną Menard. Otóż zeznata pani Sy
veto1n, że pomięd!zy Syvetonem a jego pa
sierbicą, istnial przed jej zamężciem bardzo 
blłsiki stosunek, który wyszedł na jaw 
wskutek choroby, której ulegla pani Men
ard; mąż je.i dO\Viedzi:a\YS'ZY się o WSZY
stkiem, w samą wilię procesUJ Syvetoina, 
odkrył wszystko jego .żonie, dlod'ając, że 
podczas wz'prawy wystąpi z straszlhv'em 
oskarżeniem P'rzeci\vk()I ojczymo"i s\voJei 
żony. Pani Syveton oświad'Czyła, że za
żąlfu ootychmfast rozwodu; wtedy Syve
torr., pragnąc unik111:ąć skandalu, niestaiwy
i kompromitacyi swego stronnich.va, ode
braJ sobie życie, wdychając gaz. Panł Sy
ve:ton, i Menard pHnowaJi go, dopóki. nie 
nmarł' ar potem, aby upozorować przypa:
dk\k, przenieśl'i go z la~enki db gabinetu ... 
Zrobiono mu nawet po śmierci d\vie rany 
na czole, aby WY\\'Otać wraż~nie, że Syve
t()n nagle odurzony gazem, upadl na zie
mię ... 

Mimo tego zeznania. ufrzymują sie m„ 
z:majte p.ogloski. a powody samobóJshva 
w:caile nie są jeszzc ~\·yj.aśnio11e. . 

i, którzy na11ieżą d101 .,wolnych" Tmva- Telegramya 
rzrstw n2uicz:-;'c ielskich i jako tacy potra- . T o ki o. Amerykański atache woj-
l:ą dobrze uiadać na kato:f1k6w i Rzym, i 
re~zde także dl'~ tych, którzy S\\·e na skowy udał się ponownie do portart~el 

armii o,błężniczej, by - jak mówią - być :ki" ki0:kzącc się nazwiska zmieniają, ży-
w mieszanych maiże!lstwad1 i dzieci świadkiem upadku twierdzy. 

B e r I i n. W przyszłym roku ~dzie 
IVfe Po e\vangielicku wychmYuiit. Ależ i w Niemczech ulokowana zna.czniejsza po-
l)'CI kitlm szczęśl'frwiców n.ie \.Vie napewno, życzka rosyjska. 
IZ1 otrzyma jeszicze jutro d\o<diatki kres.<);-

,i.,.,.; • Peszt. „Węg. biuro kor." donosi, 
re, b()i szpiegowie w ()~en1w owczem że w naibliż~ych dniach udają się pełno-
lr~ skrycie, skradają się potajemnie db mocnicy węgierscy do Niemiec by pc{ij~ć 

w i zasięgają OO' zlych ·sąsiadów in- na nowo zerwane rokowania co do ~rak-

~
rrrnaicyi, a.żeby i tego rzadkiego ptaka o- tafu handlowego. 
~ i nieszczęśliwego dlodatku. Nie tak Ko n st a n t Y n o Po I. Rząd turecki 
w.no jeszcze czytafrśmy wi g.12.etach: otrzymał od mocarstw notę domagającą się 
ak ściśle rniencye krótewskie nadrorują pomnożenia liczby oficerów obcokraiow-

tki kresiov.'le dla nauczycieli, \\iSkaziu- ców w macedońskiej żandanneryi. 
okoliczność, że powjatowi inspeJktorzy 
u:szą swe ćwierćroczne spra\vmd:ania • Petersburg. Od 14 b. m. są w 

biegu prace reparacyjne na okrętach ma-
Prredkla<lać laindratom, by ci mogli bad'.ać jących utworzyć 3 eskadrę. Naprawiają 
dostate'czll1ie polityczne i naroolo\Ye nsp~- głównie maszyny, przypuszczać więc mo-

. SQbienie nauczydeli". żna, że statki te odpłyną uzbrojone w dzła. 
W Rosyi nie będzie reform~ la konstrukcyi nienajnowszej. Panuje brak 

Z tryumfem donoszą ga•zety niemiedde 
ie tar wydal manifest, w którym z całą 
sta/10\\"Czością zaznacza, że system samo

:t Wladczy zachowany zost.anie1 bez ·zmiany; 

l
car czyni ie<lnakm\.·Q.ż niejasne . u1\va~i o 
DeWny.ch reformach po ukończ.emu \\lOJTIY. 

Na: nadzwycz:aJnem posiedzeniu, I~ady paf1-
stwa o:dbytem1 w czwartek oświadic-z.yt po
~car. że wistąpil -01111 na tron samowtadczy 

.

1

1. Uwa:żai za swói obowiązek, by system ob~ 
•nr bez zmiany przekazać swemu syn()1W1. 

Wsz.echwla<lmy car bardzo stanowczo 
:\)'stępuje lecz przyjść moie i pTZyjdzie ' . c~, w którym \\'-SZechwfad.Za jego się 
*ończy. 

Donoszą także że zarz~<lze:nia prze
.' clw- prasie I'iberaJn~i IT1!110"lą, s'.ę i mvażają 

to za d'owód że liberalizm" księcia Mir-
ti ' " ego 1 ui się wyczerpaJ. 

Naid'zieje spoleczeflstwa rosyJsikiego 
rQ!wiaty się a radlOść ma:ią z teg-o n.ajwh~
wrogowi~ Rosyi, którymi są niem-cy. 

Śtnierć Syvetona pozostaje zagadką. 

Poseł n:acyonailistycwy, który wypo-
11tiAcowar ministra wojny i zmrusit tegoz do 
~pienia, zginął śmiercią 'Z'2.lgadkową,. 

Jedni twierdzą, że z()staf <m umyślnie 
~:_wizględ{}w politycznych zanmrd?v.rany. 
~ zm:artcgo zlożyla jed1naik:O'\V()z obec

I>rze<l.1 SGctzią śledczym zewanie. które 
~t<l.o()wi do,vó<l: zl7'n,mznV' mora1nerroczą-
t . b" -

ei SPQ.łeczeńst\VIQ francuskie. , 

dzlelneg~ . robotnika. 
_5 __ _ce __ _ 

Czego nam brak T. 
l(aZ<ly rok przyn()isi nam nowe zdo

bycz·e qnwili'Z:a'cyi 1 prawie z dniem każdlyrn 
postęp w ludzkości obserwować można·. 

Por6w111aimy tylko czy to po<l wzglę
dem poJitycznym., spolecznym, lub nauko
\VYin1 to oo jest, z tern na •oo sami przed 
kiHm lub killkunastu laty patrzeli'śmy, a: zro
zwmiemy Iepiej ten pośpiech goirąc'Z'kawy, 
z jakim ludzkość kroczy na drodze kU'ltury. 

Postęp jest konieczny i a'ni chwHi w 
pocho<l~ie naprzód ku '\vi~zemu udosko
naleniu się ani naro<lowi catemu runi też 
:poszczególnym, Jeidnostkom stanąć nie 
WIOJrno. 

OJ, ro zaś jest za czynmik, który pcha 
narody naprzód, który ie pochro'Si i u<lo
skanala, który im utatwia i uprzyjemnia 
byt? Czynnikiem tym jest <Jświata, ai g-tó
v.11rym krzewicielem tej oświaty. tą, pocho
cfuią, która oświera drogę dąiżątcym kul 
lepszej d~li dla siebie samych i swych 
v.nspótobywateli, jest gazeta4 

Donioslość pracy gazet uznali najświa
tlejsi mę:żov,.~ie, a należy do 'llich także 
Ojciec święty Pius X. 

Bo też gazeta ood'ziennie przychodzi 
w diem, w ma.tych dawkach, ale stale daje 
czytelnikom strawę ·duchową, pracuje nad 

rozszerzeniem widnokręgu mnyslowego 

czytclnik6w, sprawami, które wsz.ystkich 
obchQd'Zą, stara się zaintereso\vać LXJ
szcxególhe jedlnostki i pobudza ie prtzez 
to db \vtspóludzialu1 w pracy ogóru. 

Gaz.eta \.\'a:rtość tak wielką ma także 
nnamdÓ'\\·, które po.siadaiią, samodzielność 
polityczną, u których szkota ·i życie publi
czne na każdym kroku starają się \Vycho
w·ać obywateli pożytecznych naro<lo\.Vi. 

Im większe więc znaczenie p()łsiada 

gaizeta dla nas Polaków, którym i szkola 
i życie publiczne \V1 obecneti formie :na
rzuooine starają się wypaczyć tego du
cha· polskiego, stara.ią -s~ę '\Vszelkiemi si
lami. by z Polaków po\vstałi ludzie, z 
których naród polski nie miaifiby żadnego 
pożytku! 

Wynika z tego, że nad' wszelkie wiece, 
naid wszel1ką agitacye, wawiejszą. jest w 
dom1u· polskim, gaiz.eta pot-ska. Onai fyłłko 
sprawie nasz.ej jedna diziclnyich i ·wytrwa
ł'ych pracownik6w', ona: pobudza oo pra
cy, cna w tef pracy pmwax.ilzi i wska'Z'U1e 
dalszą <ltrogę. Zatem gaizety :polskie sze
rzyć ina obczyźnie, zdiobywać wypróbO'wa
nemn ai tyle przez wrogówi znienawi<ko
nemu ,.Wiarusowi Polskiemu" ooraz to 
\V~ęcej czytel'ników. to ixrwinno być je
&nem z gifrwnych haseł Polakmv narod-0-
" 'có'''· 

Q1 znaczy, że te11 i ów oziębły Ro
cfak przyjdzie na wiec i shrcha chociaż z 
mva)gą mówców, co znaczy, że ten i ów 
rodak <lbaty o spra \\ ę narooow'-1. stara 
siQ temu' niOŚ\vieoo·nCITTm bratu1 wylożyć, 
co to jest polskość i oo za obowiązki ma 
Polak w czasach Gbccnych, kiedy ten ro
daik: <l'.zisici tego może z uwagą slucha. lecz 
(futro o tern zapomina! 

. Codziennie trzeba takiemu QZięblemu 
pr:iypomJnać, że on Polakiem, że mu pra
cować trzebai w łączności z bracią swoją, 
a robi to tylko gazeta, którą mU' w dom 
·wprowadzić trzeba. 

R. ed.akcya sama tutai mało zdziałać 
moo.e, p.oktadla! ornai i poklaidta.ć musi ufniaść 
w swych czytelników, że W1 tym kierunku 
.wytrv.-ale dlai sprawy prnwwać będą. 

Głos kapłana Polaka 
do ludu polskiego ną obczyźnie. 

Pamięć mojego poibytrn wśród Braci 
Robotników w Westfalii i Nati!renii zacho
wam cale życie glę:bok-01 w mem sercu.. -
Bracia, Wy może nie przypuszczade, że
ście mnie raz na zav."SIZe wyleczyli ze zwąt 
pienia, które minie często napa.dato i dla
wHo, aak ciężkai zmora. - Oto gdym wi
.dzia..l \,1 ludzie naszym potulność i uleglość, 
- w szlachcie zaś i inteligerx:yi naszej 
brak sily ~uli i poniewieranie oo. każdym 
kroi.ku nasz.ef godności narodowej wobe.; 
wrogów, - przychod'Zity mi myśli bardzo 
smutne, których nikomll' nie mi.alem <Xllwa
gi powiedzieć, które sam przed! sobą, ta
nem. Nier~ wśród pracy ialdś z.ty chochol 
mi szeptał: ,,napróżno pracuiesz, wY Pola
cy jesteście rasą jakąś słabą i mato energi
czną, wszysi:Jko, co wam zaborcze naro(ly 
na•rzucaią przyjmn.tjecie bezi oporu i z ule
gtością; ,jest to więc tytko k\vestya czasu, 
kied!y iSię wszyscy przoobrazkie n.a niem
ców i na moskali." Bron item się jak mo
glem przeciw tym myślom. Przytaczałem 
wbie caly szereg dicrwoo.ów przeciw nim. 
Czytalem naszych wieszcz.ów Micl<:iicwi'Cza 
i Krasińskiego, ażeby się ożywić ich wia
rą. Szukatcm telrnrstwa w ,,l<ilei polskiej" 
Szczepan0iwskiego. Wyzma~ ze wsty!d~m 
przedl Wam.i. te moje. zwątpienia; sądze 1 że 
111.i je przebaczycie, bom je ter<IB zwalczył, 
pcicteptar i o<Lrzucil precz na zaiwszc. Po
•manie się moje x Wami to spra,vilo. Od 

tej chwm poczułem si~ tak sih1ym, Lak 
pewnym, ta1k wierzqcym w slmtocwość 
pracy narodiCY\vej, jak nigdy przedtem. Ta 
Wasza· niezachwianai ,wiara w prz.yszłość 
Narodu1 Polskiego, ta Wasza odp:cmość 
żywiolo\.va na wptywy obce nawet naizi~ 
minieJszego i najba'rdziej obojętnego Pola-. 
ka zdolne są zagrzać i zapalić do czynu. 

Gd'y na wjecu w Eicldru jeden z przy„ 
byłych goś'Ct zaZJnaczyl, że się cieszy 21 

tego ducha: i ożywienia, jaikie wśród Was 
panująt broniliście sie przed tą poch'wiałą, 
że ieszcze tak dobrze nie jest, jaje być po
'\inno, że jeszcze są międ!zy Wami niektó
rzy, zimrni i mato uświadomieni. Rozt4-
miemy to dobrze, że iesz:Cf.le ·wiele braknie, 
.że to są dlopiero pierwsze kroki, ale kToki 
na. gra1I1itowei pctl1stawie. . 

To WY"lllanie W asie łest pocieszaj'ł
cym objawem. Atbowie'mJ to tylko spole
czeństwo. które zdaje sobie sprawę z bra
ków swuich, jest na drod'Z'el d\o postępu 
Odybyś;rny byli tego przekonania, że łuł 
~esteśmy doskonalymi, zlożyhbYśmy ,dJo„ 
wód' naszej martwoty i zguby. 

Tyfko ustawiczny vostęp Jest żyicię:m. 
Teni Waisz szybki postęp, fakiście uo„ 
biH na 1drodlze uświadomienia narodowego, 
m d'rodlze solidarności i łączenia się w to
warzy:stwa; ta iklść gniazd „Sokołów", 
w których juieście prześcignęli Pozna1't
skie, waszą Macierz starą; to są uderzające 
dowlO:dy Waszego życia. 

To też '<iowic:d!zcie się Bracia i Si-0stry1 

że te mowy, które wyglosilem na Waszych 
\Vieca'Ch, przez Was mi byty rnatch.niooe, 
bo serce mi ude'rzylo szybciej, gdy uirza
lem Waszą pracę. 

Jeżeli 1est w t~h mowach jakieś ty
wsze uczucie, sillniejsze wyrażenie, to jest 
w tern przedewszystkiem Wasza zasługa; 
bo \\ ' Yście je ze mnie wydobyl'i. 

Bóg Wam zaplać za to. 
Ksiądz Aleksander Waga. 

26. XI. 1904. 

•• •• • 
NA I. KW ART AL 1905 r. czas najwyż„ 

szy zapisać 

,,Wiarusa Polsllego'' 
Prenumerata wynosi tylko 

1 MARKĘ 92 F.ENYGOW 
na całe trzy miesiące. 

,, Wiarus Polski" jak dotąd, tak i 7.aW· 
sze w przyszłości wiernie pracować będzie 
dla dobra Judu polskiego na obczyźnie, 
choć go za to różne spotykają przykrości • 
Dla robotników polskich na obczyźnie zo„ 
stał „Wiarus Polski'' założony, więc tez 
zawsze wspólnie z nimi działać będzie dla 
ich dobra i dla dobra sprawy naszej naro
dowej. 

l(ażdy, kto na przyszły kwartał zapl„ 
sze sobie „ Wiarusa PolskiegÓ" ł nadeśle 
nam na dowód kwit oraz znaczek 10 feny„ 
gowy na porto I dokładny adres, otrzyma 
zupełnie darmo 

ŁADNĄ KSL\Żl(Ę. 
l(to nadeśle nam 5 kwitów i 5 znaczków 

otrzyma 5 książek i jeden wlelki katen„ 
darz. 

Wszyscy abonenci otrzymają razem 
z gazetą pięknle wykonany 

KALENDARZ ŚCIENNY. 
Można też posyłać „Wiarusa Polskfe„ 

go" krewnym lub znajomym do P o I s k f. 
Trzeba tylko nadesłać 1,92 mr. ł dokładny, 
adres, a gazetę poczcie przekażemy. 

• 



Wiec Polek w Gelsenkirchen. 
Piszą nam: Wieic P-0Jek i Pofakówi w 

ellsenkirchen odbyl sie dnia 8 t. m. Za-
1aU go p. B. Wilkow'Siki śpiewem: „Kto 
~tę w opie:ke". Nai przewodniczącego wY
~rano p. A. }(rane3. z, Gelsenkirchen. Po 
~rZ')7branh-!_ reszty biura> zabrał gtos p. A. 
ereaski mówiąc na temat: .,Polka w sto
Stmlrn dio rodlziny .i spoleczeństwa". Mó
wca zachęcal Polki, by uwafaly zai s.wój 
świety <Joowiązek, ab.y w ich ogniskach 
i;tl()łJru()'W'Ych nie bra!kowa,.io ani elemenita:rza 
p.ols!kicgo, runi katechi•zmu, ni śpiewnika, 
ani też bistory.i p-0.tskiei. Dalej pc:dno
sil p. Br. '\Vl przemowie, by. Polki zachę
cały swych mężów i syn6wi do wstępo
'WaTiiia do towarzystw po]sJdch i do ,,Zie
dln1c}czenia z.aiwooowegn", które ostatnie ma 
tak w.znioisle ·cele, by przyczyniały sie jak 
.a.li"energiczniej. dio z:walczaoniai pijafistwa, 
kt6're tyle nieszozęść sprowadza na liczne 
md:ziny. Wreszcie mówca zachęcat Polki, 
.aJby sitaraly się o zdobycie daik najwięcej 
iOiświaty i pamiętal'y °' s\vcm w1asncm ina
r<HLowem uświadomieniu. 

Po tei przemowie nastąpiła dysku:sya, 
iW której przemawiali pp. A. Kranc, B. Wil
kowski i A. Chehni(1ski, dając wskazówk~, 
w jal1di sposób \.Yychować d'zieci nai dziel
ny.eh Pi0laków. 

Z obecnych v\riewv.;niczek zgłosily się 
eto slowa następujące Rodaczki·: pp. 
Mlo!cz.yńska z Gelsenkirchen, Br. Kościelna 
z, lieckendlorfu, J. Musial1 Zi Rauxel, A. P<l
wla'k z Rotthau1sen, tt. WiiJlmwska z, R.att
hau•sen, M. Drożdż-Ok z Botpopu, J. Wierz
bica! z Bottropu' i K. K()ścielna: z Oe·lsen
kirchen. Ze kobiety nasze piols:kie bard'zo 
~są u'Z!dbllniooe i umieją swe myśli jaisno i 

dlobitlni'e wypuwiedzieć, tego na wiecu dia
l'y ja1sny d~;Wócl. Miło byl(): też patrzeć na 
te dzieline RocłacZlki i słuchać ich stów 
sk,~.rigi i p1o~ieszenia. Trafnie <me po~\awa
Iy: sposoby wszcz.epiainia d:Uch.ai pa!ski'ego 
w serca• małych Polaków, naszego wspól
ine·goi •postępowan1a i walozeinia, byi wróg 
na na'SI cz.yhająicy nie .doczekaf się nigidy tej 
ude:chy, aby nas pochfooąJ. Ostremi sfo
~"ami kardly one ugooiQ;wc6iw i centrow.
ców:-PoUaków, którzy paraliżu.ią wspólną 
nasza. pra1cę narodową i którzy; P'fZ!e'Z' ów 
postępek, sami kręcą bk'z na pol'skość i jej 
.z.wyczaje, na niepowetowaną uicz.em szko
d.ę SJWleU wlas.nej Ojczyzny! Powyższe Ro
cf.~~i ganity d'ał'ej kale'czenie .naszego śli
'C:Wegio jęz.yka polecając diJ.a w+ytępienfa. tej 
strta:sznej wadyi :czytanie polski'ch gazet i 
polskich książek i ·zachęcając wioc101\vmi
c~f d\o brarnia udlziaru \V1 towarzystwach i 
wi1e.cach. 

Ucz:ne okla1ski obecny.c~ byly <lławo
diem, jak milo bylQI im s!ucltać slórw. pra
wl(ly 1z: ust naszych zaonych Polek. 

P.o s:kończonej ctyskusyi zabrał' rgl<J'S 
p. St. K:uiw: z Bitterfeldrn \\~ Saksonit, po
zdrawiając wiecowników Q<ll ·br.ad Pola 
k'ó!W z Saksonii, którzy przez mów.cę wy
rnżają swe najgorętsze 'Życzenie, byśmy 
"WJytr,wali W1 prncy namdlowej. Na wstępie 
zda~ p. Kunz, referat z „Wie'ca kobiet \VJ 

PoZ\na'ft.iu". Mówca prosi da'l'ej ca·tą Pi0.Jo„ 
nię, byśmy nabrali więcej odporności i po
stę:poi\V'ali za.wsze podług, ha·sfa: "Swój do 
·swego", bi,orąc pod tym w·zgl:ędem prizJ
kfad! z Czechów, hyśmy wrac~li - jeżeli 
Jest mo.ż1iwem - z powrotem dlo P,ofski i 
tam dalej prncowaH dfa: sprawy narnrlmvei. 
i\V końcu omawial p. K. stosunki w Bitter
feldzie, g.d'zie: filar centrowy· występuie· ja
ko największy germanizator, najz.a:ciętszy 
W!rótg polskości, siejąc p<Y gazetaich niemie
ckich niemożliwe. bai}ki o P 1ntakach, by w 
ten spo-sób nakfo-nić pracodawców -·niem
ców' do wyd:alenia z pracy 11aszy.ch R'°'da- · 
ków, oo naturalnie ina.że stać się dla wielu 
Po!akólw rułną materyalną n.aj zawsz:e. 

Naistępnie przema :viata jeszcze raz pa
r1i Wie'rzbica z Bottrop.u o Górnym Slązku. 

Po rn0J p. Matysiak naf\VI01Ywa1 
tlio szerzenia.i oświaty. Na k{)frcu przyjęto 
ied1111~tośnie następującą re'Zolucyę: 

„Polki. zebrnne na wiec.n w Gelsenkir-
' che..n dnia 8 grudnia roku 1904, uważaj4 

w interesie bytu nasz.ego nar{)d1oweigG1 za 
konieczność, by pracą. zastosowaml, uo 
sit i warunków w rodzinie i spole.czeń
st\vie kaida P.olka w daleko wiqkszej mie 
rze nJż <lhtąó st.ara/a się przyczymić do 

of„ 

p'O.dino'sZOJJia. narodu. nasz.cg'(}·. 
Pierwszym krokiem dra Z.\\'·JększoL. 

neJ dzfałalności kobiet naszych w społe
cze'J1stwie, je:st lączenie się w towa:rzy •. · 
stw.x kcbiet, które. gdzie istnieją, olkaza-
Iy się ZJMkomity1m śrndkicm do ożywie- . 
nia du:cha . 

W ctiomm r:odzinntyin zaś, który prze~ 

il cif~ zaw.:s.te poz-os.tani~ giównem polem 

pracy lOObi~ty, ~Ie mo'żnośd c:o.c!zie'łme u
żywianie katechizmu, śpiewnika polskie
go, książki o dziejach naroou n~c,io, 
każd'a Polka· uważać winna za śroctelk nie 
zbędny do dobrego wychowania cfzieci 
i st\vorze.nia Qfg'niskai domowey;-0 pra
widzlwie p.olskl~o". 

Sekretarz wieca. 

O katowaniu dzieci polskich 
w §kqrydzewf e 

rozpisa1 się obecnie „Wielikopolanin" i wy
kaz:uffet jak sz.erzy się w. dzieLnicach pol
skich pruiską kulturę. 

Pisze więc „WielkopoJa.ninf': 
,,Posener Taigeblatt" pisal, dionosząc 

pad rubryką ,,polnisches" o zajściaich szkol 
nych W1 Skarydzewie> że „WtelllropofanŁn" 
chiciatby .stworzyć drugą Wrześnię. 

Dalecy jesteśmy '()d takich zamiarów, 
podaliśmy faktai tak, ia'k je nialm pod(a~10, 
pomstarwiiadąc ocenę s po! eczefrshViu r czy 
naiwczyciel przekrioczyl miarę chfosty, 1czy 
nie, i równio'cześnie powistawiamy oc·e:nie 
sµ-0~e:czef1stwa, czy w Ska:rydzewk bylio 
ja;k we Wrześi11L czy też jesz:c•ze. gorzej? 

„Pl()!Scnu Tageblatt" pod'at <l'aJej, że 
opisujemy „haarstraubencte Geschid~ten) 
(}}ajki

1 
oo któnnch '\vfosy nai gkrwie się je

żą), którym 'Wiary dawać nic mnż.na. 
Da.lej dkJil1os1 z tryumfem „P·cisener Ta

gcblatt" zai „Schlesische Zeitung'', że u
rz~diowe dlochoidizetnia w samej szlm~e pioid
jęte, ujaWITT·ify, że wszystko jest zmy
ślcU1iem. Na to• oświad1czenie uwazaliiśm_;y 
za swó1 ohoiwiązek zasięgnąć dokJa~foych 
irnforma:cyi. Oto1 ich wyni1k, stwierdro1ny 
podpisami rodlzŁców w obe.~ttośd wia1rog.o
d:n,ych świadków, którzy talk samo. )ak ro
\lziice pokr1zywdizlo1nych d'zied gotoi\v1 przed 
są.d'em pod przysięgą to samo\ ze:zlna\vać. 

I. Dzieci z. Toni. 
1) Szczepan Powolny }}ył tak >0biity, 

że lleżaf 3 dni w lóżku, a Pelagial P,()lwlOl
nai byta: tak obitą, że w:róciwszy d\o domu 
ze szkoty, musiala iść do łóżka. l'v'lusiafom 
jechać .ctloi' dbktntaJ, od rllnia pobi:cia po1częla 
pluć krwią i był stolec ze krwią. Jest ro
zbita. 

Ojciec Józef PowlOJiny, soHys. 
2) IgnaiCY' Tuiek, byl p01 tv.rarzy tak 

moono tluicz·ony, że twa:rz n1iat spwchlą, a 
. na pośladku· mial ·ztrmki od tyczki' odi <flu
gie~1 g-roichu, którą go naucz.ydel bił. 
Dmgl sytnek Stanisfaw Tujek byt tak zra
niony tyczką w oko, że musiarem fechać 
1d1Q doktora, a:by atest wyciągnąć·. Ch1o
piec byt skrwawiio1ny. Gdy g'Oi naurc~zycieł 
tak mo:cno zbH i' pokrwawił, kazał mu i!'ć. 
·do rowu i tam ·~o drugim <lziedom Qlbmy
w:a:ć. 

Oj·ciec tych 'chl10.piców Antoni· Tuje'k. 
3) Idlzi Fi-0lka byt zbity1 i n1'0'00i0 p-0•

knv1a•wi:ony tyiczką -0d gmchu i mial z: bóku 
g-lol\V'Y włosy porwyrywane. 

Ojdec Ja:n fi1Qłka. 

fako świa.{jek by f przy powy.ższyclt 
ze:z.natnia:ch Józef Po.wolny, włtys. 

U. Dzieci z Plugawic. 
1) Michał Frąckowiak, hyJ' taik izbity, 

że mia-I 11 znaków! -o<ll kiia na poślad1ku. 
Przyszedł: sknvawrio11y. 

Oicieic J ó'ze'f frąclror\V-ia:k. 

2) Toma·sz Wiśniew1sJd przyisze~l ze 
szkoty pokrw.awfon.y i posiniony pv ~m:i<J
.na1Ch tyczką, od; gwchu, byt tak skrwa1wio
ny1 że szmaty swoje mu.siał prać u stu<l'.ni 
i mia:I uszy IX>·narywane a przyi:eni nau
czyciel' z.musil g•O> {Po wylizania <lfmg'ietmu 
chlnpcu brnd'u z ucha. Moja córrka Ce.cy
lia była. tak zbitą, że rnyśla!-em, że już nb 
będ!zie: widziała na okQ. Mu1siate1n jechać 
d\o doktora, aby atest ·wyciągtnąć. 

Ojciec Józef Wiśrniiewiski. 
3) Henryk Hofman, przys:z.eidt z:e szko

ły z po.rnzrywa'l1emi szmatami i za \v"tcsy 
byf szarpany. Staniskt\V Iiofma·t1 także 
byt p;obity tyczką p0 gkrnie i ręce były 
zesini'one. 

Ojciec Jan Hofman. 

III. Dzieci z Mlfeszdwti. 
l) Zdra Przybyl, dziewcz~ pierwszy 

rcl< chodzi do sz:kolY, nauczyciel brał ;ą 
za ·~rlosy, rz.u:cal na ziemię i bil, przycz~m 
znattnie oko .zranił. 

Matka, widowa Anto.nin31 Przybyt 
2) Franciszka Matuszewska: n.an.rczy

cie1 ją w ten sposób p:o1nieiwueral, że r'Zu
cat jej· w: twarz raz po raz: katwaly kredy. 
Zranił ją okol() >0ka tak, że w.ziąl ią do ku
dmi i nóż jej na- <Jbnęk przyk!ad'al. Dru
gą córkę Lnchvikę 1 zbił' kijem pio plecach a 
inne razy po· twarzy; że dziewczę mi~ło 
twarz: posintoną. 

Matka 1\hrya 1\fatuszc'\v1skaf 
3) Jru1 Przybyl: nauczyciel bil chlo

pca; tak mocno, że przyszcd~ ze szk-0ly 
·Skrwaiwioiny, nos zapu'Chly - na'Uczy.cicl 
bra~ z-0 za ·v.'J'\nsy i targal. 

Matka J a\±wiga Przybyt 
"4) Rozalia, Bejm: nauiczydd braJ je 

·za wroisy, rz:wcal na ła'\.vę, aż dlzkwiczę przy 
tommrość stradło, krys~~ę jej porozdJzi:cral, 
.witosy 'Z jej g!o'wy \Vyrwanc, rrnca.f do 
pieca. Chl•opiec był sknvaiwiony odi nde
rzei1 ręką, musia! sta11ąć naprzeciw nau
·czyciela, który płd mu w twarz. 

Matka> tych dzied l\tla'ryarma· Be.lim. 
6) f'ranciszed\ Orz.ona: chl1opiec ct:ostal 

()W nauczyciela. tyczką od! gmclm po p<);śla
d'ku, ty\czika1 si(ł zlamata; nauczyc.iel y;.~·sfal 
po drugą i bH do.ki. Potem brał go za 
w!bsy, kopal obcJ!sami i krwarv.ril. 

PJoś'\' 'iadicza gDspo<l.fłtz Józef :Fras. 
6) Antoni Świto fi: nau·czyd~l l;>iJ' go po 

głowie miarą metwrwą, tak ie· chkrpiec 
z.ostal bez. przytomności a ITTa•stępnie popra
wił mu: narwtzy'Cicl pn twarzy, aby mlu na 
drugi ra:z: 11 głupiego" nie u<i'awal'. 

Ojciec franci'Szek Świtoń. 
J alk.01 św.iadck przy ka.ż<lym ·zet,nają

cym byl Józef Pras, sołtys z Miefeszówki. 
7) Maryann..1. Swito!1, :dlziew:c.zę tak zbr

te kijerni po• plecaich, że plecy krwią zaiszly. 
Skutkiem tego leżała: 4 dni w łóżiku1 ch'()tra, 
matka; ·dzie:cka d.cm-i1osla o tem nawcz.:y'Cie
f()'wi~ natrczyciel kazal jej leżeć. 

.M.a1:kai Jadwłgai Świtc!1 ze Skarydizewa. 
8) Józ'Cf Swiderski, był tak.zbity, że 

doktór z. OstrzcsZO\Ya wystawił artest i ka
zar mu 14 <llni p!O.Zosfać W' diomu. 
Ojtie:c Lud~".i<lc Swiderski z Mięles.zów:ld. 

Inne. szczegóły: 
Jan Płachta był \v1teszany przez nau~ 

czycie.fai 1uai -cienkim powro'Złe. 
Matka; Wikto1rya Plac.Ma ze SkaryidZ!e'\Va. 

fra:ndszek Przybył na mz:kaz nauczy
ciela 111Jl11Siat w f'.OIWiC r0hmY\V'aĆ ·zb)"(}!cZrO
.nego Stanisława· Tui'kę ze krwi, a' naistęp·
nie oibrm'Y\vat ze knvi Stanista\V'ai Palaka, 
tę samą p!rzyshrgę musiał' wyświad\Czyć 
JaiJ110rwi Przybylo\vi. 

OJdec _Józef Przybył poświadlcza za 
swego sy.nw Fnm'Ciszka Przybyta. 

Taik oto szerzą prnsacy •tkulrurę". 

p1·zedlastać ku Japornii, jest nader utrUUru0 
tła ~a.r&wnQ ze \VIZided'u na wielh ~. 
strzeń, którei pilł'lQWać naKeży, jak i ~fi. 
c-zne wyspy i :cieśniny a silnie ro.zwim~. 
tydll b~ach. Zarówno dla te.i slutby 
wywiadowczej jak i ze względu napral; .. 
dQ.{XldQooą: akcy~ froty iapoflskiei w hrcl 

1 

strona-eh, naletaloby st\vorzyć podstaw~ 
opera:cyjną, w odpowiecl:niem mie~scu. Ut. 
niesielnie ,,Daily Mail" w.skaxuie, że "'t· 
brano .efo teg()ł wYSPY Ry:backie i F~mn~. 
·tę. 

. J ak!kolwiek tmdoo1 :zbadać ścisfDść r,c„ 
Ja:cyi Ol tych przygoto,waniach Japofrczy. 
ków, gdyż. z natury rzeczy muszą ooe być 
tr1zymane w tajemnky, t-0 jed'n·akżc \Viado. 
mość o wyborze Formuzy i v,rysp R.Ybac. 
'kich zai poo·stawc:. operacyjną, ma pewile 
cechy pra1w'di0ipodobieństwa ze względu fll 
położenie geograficzne tychże. z mam 
borwicm pofud'nio\v10-chińskie1go na WiOdy • 
w:schod11io..:chil1skie prowadzą. d\vie drogi 
morskie: je:d•na·, stala: d'toga. okrętowa, 04 
wyspy IioITTJgkon,g do• pmtów Szarnghal 
Kiawczaru, Czifu, Portu } dura, dlQI I<orei'. 
Wbdy1\•rostnku i ku Japanii d10 Nagasaki ' 
biegnie \V!aśnie przez, cieśninę f'nkian ~ 1 

więc kok> wysp Rybad.ich; druga dt~a 
także od wyspy ł:I.ongkoniz kui wschodnim 
wybrze-.bom Japo:nii, ku Jokohamie i To 
kio1 a więc dr:oga, którą można olkrątj. 
'\v~szyi Japooię dostać się do W!aJdyW:Ost~. 

. ku, pro.w:adJzi między wyspą Luz-0ni a Por„ 
rrt101Zą. 

Ziemie polskit?o 
z. Prus Zad111Hfafot Wf ~r:mir ~ Maiu. ' 

Brodnica. W ubiegły czwartek .wie. 
cwrem wy<fu1rzyl-a się na: tutejszytrn drwio1 
c11 kolaimvym wielkie nieszczęście. Sza. 
fner ko!eK>wy Iienna11 frieclrich, pdcłi'o. 
dzący "z: Qmd1ziądza, zo.stal przez. pio:cią<g" t-0. 
wariov,ry przeje'Chany i rnbity. Galo zmfa. 
ż&.liCY.ne dloi iniepoz.nainia. Przy:c:zyi11a wypa. 
dku <:nntyd:tcz.as nie .wana. Prnwrd!op(). 

dobnie w drwm gcly pociąg ruszyt, dtcial 
Friedrich wskoic-zyć do wagonU', po·śliz~ą! 
sle i upad! po.d1 kola. Nieszczęśliwy . licZJ'I 
d:opierOI tat 30 i osiero·cił V1~d:c\Vę i trzy ni1e· 
diorosle dzieci. I 

Tuchola. 60-letni mufa1rz K.lix pOl\Vfr· 
sił się. PQidhbn-0 niediaw«nio piC'pielni! k!'ZY· 
w.oiprzysięstwo. Gdy \V tej sprnv,r~e chtia· 
no ga prz.ed tuteuszym s~ctem badać, po . 
chwydł z~ stryc·zdc i pnpeh1if s.amobN· 
stwiQi. 

Z Malb.orlia donoszą, że pojawił ~il 
tam tyfu.s. Dotych!czas skcnstatow:a11-0: 
wypadków, w iczę-ści śmierternydi. 

Z Wiei. Ks. Ponaaslłiego. 
Inowrocław.. „Hakatyzm akusz:erkt. 

"Dzien. Kqj.'·· d1rnnoszą z K.or:onowa: Aku· 
sz.erlmm obwodmvyrn! inadeislarn1a z. lan1dr2· 

-=-:sem" •p__'.'§!'i>_e_~-~'!E~~-:"'M'!!.L~ tury nakaz, aby -0drtąd1 uskuitecZ'nialy z.a!cm 
S\YYch 1mttz.eb zaWio:d.owy:cru w aptece nit· z wojny rosvJ·~sko-Jiapo:ńskfoJ. mieckiej, którą rząd niedawno tu za{()iy'. 

Uwagi tu zbyteczne. 

J - cłrodaż tutaj ~Stnieje apteka król. \VI ręki 
Wed.fug sprawozd:a:ń urzcdiowyci1 ope

ra.cyc japo(1skie pod Pmiem Artura zwró:
cone są tylko przeciw pa.ncerni:kmvi , ; Se~ 
wast-op-ol". Wszystkie inne statki są już 
opuszczone przez Rosya11. JaµoiJJczycy u-
tracilii d\vie lodzie torpedmve. · 

„Dai-ly Telegraph" dlcmosi 1z. Czifu: Ja
pończycy bombairduUą; Z1 :obętów: Pmt Ar
tura. - One;gdaj d'żl1inka prz.elamata bloka
dę i przywioizła 1000 tou mąki. Rosyanie 
ptacą 6000 marek za przei~d jed~1ei d':hm

Pollaka pana Nizińskieg-o. Talkże row·no· 
npraw1nie11ie ! 

Inowrocław. ,,I-Iohensalza" z~twier· 
efa.me. Cesa:rz zatwierdził zmianę d!otydt· 
cz.aoot\\'Ci 1naizwy Inmvroda:W'.i~ na ,,Hohen· 
salza". -- M-i.mowoli przy.poimi111.aią się t 

ki. 

slmv1a cesa,rza, wypowiedziane. przed · 
laty w P1o:znatt1iu, że nasze tra<lycye i ·wla 
ściwości na'rod:owe mają być szanow:a:rie:J 

Gniezno. Z Mnkhmva w µCJwie.ci.1 
g'nieźnief1skim piszą ,,Lecho'\vi": M~Y tli· 
tai dw~e szkoly, jednę rnową i! jedtnę starą. 

Tal santaJ gazeta donosi też, że jenerał Obie' mają charakter symultanny. W do: 
Stoessel zostaf 'Z'ra:niony :wystrzalem z ka- zorze za.siada: 4 Niemcó:wi„protestzJntóW 1 

·rabiniu. Rana nie jest dę.ika.: Pop.rzc,dnia ieden P-Ol~k. Ten ·ostatni darem.nie się ~ci.1 
rana nai gfiowi·e g-0i się. tą<l U'POitnma, aby w s-zlrofachi tych zaw1e· 

Następstwa znis.zczenifl e:.;ka-dry portw szcin-01 wizeruni!k Chrystus.a. .Jest to prze· 
arturs!kief uja\vrr1Hy; się S'Zy'uko w <llziafal- cicż konieczne, bo polowa dzieci szkól·i 
ITTości fl'oty japo.frskiej. Depeszai „Daily nych jest '""'~yznainia karolidcieg-0. Dla e'.V~~I 
MaiJ" ·z Tiensinu doni-0sta, że fl-0ta japońska gietików· 'ZlalWieSZ()II1Y jest pmtret l\1a'J'Cll~1 
za.częta: ju:i przyg,otowania, na przyjęcie Lutra, a: dl<l' katolików nie ma żadnego ZJl.1' 
cslkadry baltyckid, prowadząc w przyśpie ku katolickie~o. Czy ta~<ie nra być ró1Wttlł" 
sz·onym tempie konieczne napr~nvy okrę- npra:\v:nieni.e wyznań w szilmładr syrnul· 
tów wojennych; równocześnie zaś na. wy- tannyich? Nam się tn ·wszystkim ser~i 

4) Stall1isław Palak był tak zb~ty i po- spach I(yb3~ckid1, w cicś.nłnie fukian., dzie- k.rwa:,wią, że dzieci nasze z1111uszo:ne są pil 
krwia'\violr!y po twarzy, że nauczyciel po.- fącej Porn1:0zę od stałego• lądu, mzwizają trzeć na portret Lu1ra Marcin.a. a .Z'J1ak: 
nalepia! mim bibuły na rnny, by krew' za- Japoficzy;cy podstawę Qperacy~ną dla dzia- : sw•ej wi.aryi daremnie .szukalią. , Niech 

11 
trzyymać, pobitemu zdar•zyl się ze straichu lań na- morzu. budułąc stacye zaopatrz.one . sobie posro1wic nasi dobrze zanotLrją. 
wypaidiek, chtopiec chodzi pierwszy r<Ollc do w ciężkie ·dlZ.iaŁa i zakładają<: składy: wt:- : Poznań. W%a·lono ·~ granic pańs~'' 

· szkoły. Ord ce Józef Palak. gla. Na. rw-0:dy potudnilO\Vlo--chiłisikie wyru- pruskiego painią Miciewf cz, 'Z! czWQ'tg 1~1 

. 5) Stalnista\\~ Kałek przyszc:dt ze szko- szylai znaczna ilość ja,IJ()~1skich oficerów · ct:zieci zamieszkałą \V' Poznaniu. Męża. j!~ 
: ły i miat Z bdku gfo;wy \VlOiSY po'W'YTY- ma·rynarki i tajnych ajentów' wojskowyd1. . [Jl'ZC'di kiJlrn tyg·n.dniami wycfal·ono. Qt~i 
' \v:a..rre a na głowi~ d'tugi g11z Gd: tycz.ki od '' Gdy swego czastIJ natleszla \Yfadoroość ; są rodem z Kcmgrcsów1d. 
~wchu. o taiemnkzej eksped'ycyi' eskad!ry torpe- . Dobra Strzepkowo, 1040 morgÓ'W, 
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Poświad'icza brat Ignacy Kalek. 
6) Jan Olek byl zbity po· ślaictlku ty-

czką .o<lJ grodm. Oidec Andrzą mek. 
fako świadeik priz;y kaid~1i Zie~~nają~ 

. . - h'u~ J"''la! H .~,~'"·" . .--- ~ ~ QjQut >łJii}.' - ~ QJlU1N"-'". i. ., „ .) .. 1.1 ' - ' ~ .• ' 

: dtow-có\V japoń~kich i kib okrętów . wo-: :- Ież34ce do ~· Trzebińskiego, '~2:byla fITI~ 
· jennych z p.ortn Saseho ku ·PDlud111ow1, ,- Pnedlmaun1 1 Nusshamn z ffa~1 l• sprzed~ 
_ za'Znaczyliśmy, że slużba \vywiad-0i\Vtcza . ie: .dalej g;asrrodarzowi p. OmbeiskierI1U 

Japo1kzyków na dr-cydze, którq przebyć : Bt:d'łk()j\lfa' ·za, 520 OOO marek. . . ~ 
musi <1,dmirał gożdiestwiei1ski, ah;r si~ · Uostyii. Plllniędz:y Ooo;tyniem a 1 



0 śewem w Pozna(iskicm w 13 mjejscach 
: wi~ ~ ~· wę~lem brunatnym, i to w: Lę

fi. ie, Bielewie. i Bieżynie. .Pra'\~01ro~o
·~. ::Je znaidą Węild, a \\'tedy Cl, OO nie WlCT

~ ·ifi każą sobie zapisać wlasndść 13 ko
"~ palrt - a posiedzi-ciele iruntu każ<ly ka
c~ wałek wę~la z swoich ·Obszaró\\11 będ'ą mu
·e s!eli z~pł~cić. Tak przepisuje pruskie pra

"·(j gormcze. 
Oby \V Pnznatl.sikiem, dodaje · do 'tej 

t. wia<lbmości ,.I(atolik'', nie zapan-0\\ ały ta-
kle stosunki, jak na Slązku, gdzie rmlscy 

ł· robobiicy z polskiej ziemi skarby nmszą 
y. wiybicrać dla obcych! J cs.t jeszcze c·z:as, 
Yć AbY w p.ryznaz'1skiem nasi ·I(o<la~y wiercili 

i wJasniość kopal!1 zapisać kazali. Inaczej 
grozi im to, rn nas na Śl1ązlrn spotka!o. 

Ze śiązb czyli Starej. Polski. 
W Radlinie zafożcno towarzyshvd pa

roJialne pod •opieką Ś\v·. Barbary. Czkn-
ków· z.apisa!o się 52. · · 

Bytom. Przed tntejsz1.1 Izbą karną 
st2J\vat w tych d:niach mbiotnik Sosnierz. z 
sz,opie11ic, kt6ry \V wrześnirn b. r. wczepił 
dwie ct1ziewczyny i przytcm wypnwi·ed!zial 
itrns.zne blu·inierstwa. Obecnie skazat go 
sąd zato na pó! roku1 więzi~nia. 

:ZL-SU W „A =--

Z Niemtizc. Poseł centmwry dr. Ba.;.· 
chem zlożyl mandat sejmowy. 

Z finłandyt Magistrat miasta· Hel-
stngfors \vbre\.V' wez:wa11iU' iubernatora' od
mówtll zwołaniu pow'Szechnego zgromarze· 

r. nia do ratusza, 1celem wyboru czlonków do 
e k®isyi' woiskowei, motywując swój krok„ 
r tern, że 'Sprawa· nie jest Jeszicze wyjaśnioną. 
a. Zarządca gub-~mialny oświadczyt na 

to, że magistrat musi u'czynić zadość naj
\V.Ji'ższej ustawie o -0bo:wiązku sfużby Wioj
s~oW({] bez ws:z!elkkh z1estrzeże(1. i rnz
kazal, aby zwolanre wspom11ia1ne;go -zgro
madzenia nastąpiło najpóźniej do dnia 29 
g'rt~dniai, pod rygorem grzywny 1000 marek 
$ pr'Ze\v~ooniC'Z:ącego, a 500 marek dla 
l."Zfonkćw ma:gistratui. 

Z Wę2ier. Węg. biuro kor. donosi z 
Wie.dniia, że Sejm węgierski o:dbyl w po
niedziałek ·ostatnie posiedzenie i ·zbierze si~ 
cfu1piero z IX:l'czątkiem sty.cZ111ia r:oku Pl'ZY-
szfo'go. Dnia: 4 albo 5 stycznial Selm bę
d'Zie rozwiąiza.ny, poczem natychmiast ·Od-
będ:ą się nowe wybory. , 

~-B 9_111 :e a 

Żtódlo dżumy. Dżuma nie usłaJe w 
Indya-ch; ·z roku n.ai 110k mnożą się ofiary. 
Latem1 zwyke epidemia <Cichnie, zimą wy
blkha •z. większą siłą. Tak się dziar.o rok 
r-0oznie 1od 1896 ro.ku·, tak też d:zieje się w 

•1 roku bieżącym. Wostatnich t~igddniach 
1. cyfra; zachorowaz'1 zwiększy tai się; obecnie 

\'f; ciągu tyg.c1ctnia \v samej prezydenturze 
bombajskiej umiera po 10.00ó ludzi. Jedni · 
dQ\Vlodlzą, że zaraza pr.zybyla 'Zi ttorugkon
gu, g1dzie w roku 1894 szalala z nie'Z'\v1yklą 
srogością. Komisya• niemieckai ·natomiast 
twi:ercfzi że do BombaitL zaiwfokfo <lZumę 
2000 faklró\~/ ,z Garwalu, dążących na: piel
&l'iymkę. Takie pielgrzymki ddlwwtaiją się 
co łat d!wana:ście z Garwalu d:o. Nas.siku~ w 
Indyach poludnloQ,wo-z.achodnich. W ten 
sam spO'sób ro:zszerz:yfy się; epklcmje z r>lJ
kw 1812 i 1836. W ciągu ubiegłego stulecia 
fakiriorwie ośmiokrotnie odbywali sw-e piel
grzymki, a po pięciu wybuchla diuma, naj
sifnie1 po Dlstatniej. Ku teoryl uczonych 
niemieckich sk?aniają się także angiels(:y; 
\''.Yluszczając ją niedaiwn10 <lir. ttaiukin -gro
nu powag med:ycznych. W Europie ,,czar
na śmierć" pojaw.Ha się pa rnz pierwszy 
\\1 mieście I(affa na Krymie; pr.zywieźli ją 
ta.tarzy a właśnie '' {)wym roku 1344 oo
bywail~ s:ę piet·grzymki do Nossikn. ż:ol
nierze talars ·~Y przyjęli zara'Zę w pcch~
dlz.ie przedw -cesarzowi Delhi. Obecrne 
epidemia rozszerzylw się na Aus•trallę i 
Afrykę; grasuje. ~łównie. w. miastach por
towyd1. 

Odżywianie Japoi1czyków. K:orcspcn
<fcnt „Daily Mail" dioncsi z Inkom, że k
karzc japofrscy wydali rozporządzenie, aby 
strawa Ż{mierzy japoflskich byla mniej za
J1rnwiana korzenncmi o·strerni przyprnwa
ł11i, które wywofu.ją nadmierne p'raignfenie, 
sprzyj~uąic tym' sposobem szerzerfrn się 
choroby „beri-heril<. 

Obecnie żołnierze ja1poflscy dostają: rra 
śniadanie rzodkiewkę z przypravrą i but
ka. ięczmienną, na obiad rybę, O'\ViOCC i ic:
t'zJnliel1, wieczorem mięso, rzd.ikiewkę i 
Prtypraiwą i rów11iiei uęczmiei1. 

Kale n dan. 
Ima, 21 :;runi&. Temusa •lh ('i• iał.t.w • 

iJ O:nvartuk, 22 1rucnia. Demctryusza, Zenor.„, . 
. (Drctgomir). 

~ ł o il• c; Wllchcchl, i:id:o~ 
Jllłre. g .••. ,16 g. 3. „ o 
P•j•1rH. ~· • •: 11 g. a. m. .u 

8 ta li ? o ' o dy ; W ponicdzia.łtk ~'1 d•d 
ładu powietrze. We wtortk takie. 

Term o Ble t l' tHknywał wczoraj n 'Ił 
peł ud.ie l O 1topni R. wyliej 1era. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi swym czlonkom, iż posiedzenie od
bę<llZie się w 'piernnsze święto Bożego naro
dlzenia: po pol o godz. 4. Zarazem będzie 
towarzystwo obchodzilo gwiazdkę i upra
sza się \vszystkich czkmków z famili'ami 
na tę gwiazdkę przybyć. Goście mile wi-
dzialni. O liczny: u<lział prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Alojzego w Kottenburgu 
dlonosi swym członkom i ich żonom, łż w 
p.icrwsze święto Bożego Narodzenia po po
Iu<lln. zaraz po polskiem nabożeństwie, ob
chodzi to1warzystwo nasze wspólną gwia
zdUcę, na której będ'ą rozdawane jabłka, o
rzechy. optatki i podarki d1a dzied. Uro
czystość ta odb~d'zie siQ na sali p. Tefsz{)
fa. Szano~ych człon:ków i kh żony z 
d!ziećmi uprzejmie zaprasza Zarząd. -
Tow. „Jedność" p. op. św. Stani.sława B. 

w Essen. 
W pierwsze świ·ęto Bożego Narod'zc

nia lJ·OI pof. o go<lz. 5 urz~dlzai to·warzy
stwo gwiazdkę, o czysto1 familiinyrrn ch:i
rakterze, dl.ai c•zlonków wypfatnych. Wstęp 
30 fen. Goście zamiejscowi wprowadzeni 
przez czfQnków mają \Vstęp wolny. Oo
śdom mie1jsco\vym wstęp ,wzbroniony. W 
.niedzielę dnia 1 s'ty.cznia! 1905 P'O poL o 
gi0id1z. 5 ()id'będzie się roczne walne posie
dzentie w celu ro'czneg·o s·prawo1zdanfa: i O

bem.u no\vcgio zarz.ądim O liczny m:liziat w 
gwiazdce i w rocznem posiedzeniu prosi 

Zai rząd. 

Baczność „Sokoły" w Neumiihl ! 
Zebranie odbędzie się dnia 26 gruJdl11ia, 

t-01 dest. w drugie świ·ęto Bożego Narodzc
ni'a, za1rarz• po. na'bożelistwie na sali' zwy
ldych posied!z.ci1. Uprasza się wszystkich 
1d'ruhów, aby się, punktua~Inie stawili, oo 
są \Vażrrn sprawy do załatwienia. Zarazem 
donosimy wszystkim .druhom, którzy za
legają ze skta:dkami, iż cz.as sie uiśdó z 
nich, ponieważ po N-0wym R.oku nie będą 
za członków mvażani. Cz.olem! 

Wydzia t. 
Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 

'·'- tlloniOsi swym członkom, iż nroiozysta Msza 
św. z~ czlomków żYtWYch i umarlychi oo
będizie' się w: czwartek d!nia 22 grudniaJ o 
godzi1nie kwaldrainis po ó·smej rano. W 
urdczystość Bożego Narodzenia w pi:r
\Vlsze święto o g.odrzinie ćwierć przed dzte
siątą -odbęchk się ·Msza św. dla Połakó:-V 
kościele Najśw. Mary.i Panny. W -czasie 
Mszy św. będą §tpiewane pieśnl ,1Aniot pa
sterzi0tnl mówił", „Niepojęte dary" i HW 
żliobi<c leży", zaś w pierw'sze świ~to ·P:O poł. 
o god'Z. 4 -01dbędz.ie się gwiazdka na salti· p. 
I(ołter, przy nmvym rynku. O liczny u-
d'zlat prosi Z a: r z ą, tl.. 

-Dom polski w Bottropie. 
W d&Iszym ciągu z [()żyli pp. : 2 panny 

z Bo,ftrop:u wtychowmrn W) pruskie} s'Z1J_;;:ole 
2 mr., nai weselu p. Adaima Kubiaka: w i Bot
l'opie: mfo<lai para l mr., fr. Sokófa 1.20 
inr., J6z. Kotecki z: ż. 50 fen., Jan Weso
łek z: narzeczo'Ilą. 1,20 mr., Wa\vrzyn \Ne
solek 5-0' fen., St. Wesołek 50 fe-n., St. No
wall<J z t(arnap 1 mr., St. Młyńczak 'Z ż. 112" 
mr., WaL Kę.dtziorn z narzecz<mąi 3 mr., Pr. 
Baclunan z. ż. l mr., \Va1. Wróblewski z ż. 
1 mr., St. Maciejak z Ostetiekt1 1 mr .. St. 
Kubiatlc z narzecz. 1 mr., Ant. OI's.zew'Ski "l 

ż. l mr., Ant. świcrgcl z, ż. z OsterfeI'd! 1 
mr., WaJerya Bogacka z Borbek 50 f:n., 
Wo}c. Btażejewski 1 Jnr., Fr. Bogacki z 
De.HW'ig 1 mr., Jakób Przyby}ski z i. 50 
fen. - K. N. 5 mr. 1 Jan Demel z ż. 3 mr., 
P. M. 1 mr., F. K. 1 mr., K. W. I mr., P. 
M. Z; ż. 1,50 mr., W. K. 2 mr., Józef Leks 
2 mr., F. K. 50 fen. -- Na. chrzcin:ach u'. p. 
fr. Kamra1owskieg'o: Fr. Kamratov.rskt z 
ż. 1,50 mr.

1 
PR\\· eł Jędrze.jews1ki z ż. 1 rnr .. 

Ant. Ka:mratowski I mr. 1 Jan Kamratow_ 
ski 1 mr. - U p. Lukasza Olsze\\ · ~~;. icg-0 na 
c11rzdnach: Lll'kasz Olszewski- z. ż. i ·nr., 
Wal. Ollejnik z ż. 1 mr., St. Kaptur 50 L u., 
Pi-0tr Olszewski ·z ż. 50 fe.n., Paweł Jęd·rze
je'\\•ski 50 fom 

Dotąd W'Płynęb: 1644,71 nrrc. , Ws~el-
kie skład.ki na powyższy cel po:sy~ac mozna 
pcd; adresem: Jan Swobo<la, mrstrz: kra-
wiecki, Bottrop, Westf. . 

Dla sprostowania: W ostatmem po
kwitowaniu ma być: Iga. Patats z ż. 5 t11., 

a nie PafaSZ>. d· · • ~ ~·.,.. 

Bacznoś6 g ;azda okr~fa VII •ad· 
i·e · skfego. 

Uorr.,1..a się szan. Gniazda okręgu VII 
Naeemłtiego, ażebJ.r ws.7Rlkie składki ple. 
n.iętire odnoszące się do okręgu nadreel1-
~klego, odsyłały na ręce skarbnika okręgo
weeo druha Ludwika SzymanowskieKo w 
Ahtaden, ul. Fegtascbe 49011. 

Kto ptsze do biura 

~,Zjednoczenia zawodowego pol· 
sk.iego 1

' 

czy to w sitrnwie wieców, czy w spra..,,,ie 
obrony prawnej, czyteż -..!' Jakrejbądź innej 
sprawie, winien zawsze podać swój dolda
dny adres. 

Bani\ ludowy 
Ili 

wGrabowfe (Grabow Bez.P.) 
przyjmnje depo11Jyta i i)łaci 

4 /o 
Grabó :v (Bez. Pose11), dn. 
Wl'Ześnia 1 UO·L 

BAK L OWY 
Eingeb.·a.gene Geno&sen~chaft 
mitunbcschraenk.ter Ilnftpflicht. 
A. Deuórski. A. Sierszet1kt 

D:.1ień dobry Jasiu! - A, •aic1i tłobr r, 1i2ień 
'dobry 5ta!!iu ! - Stasiu: Jak sie mamy? - Ja
siu: Jak o siebie dbamy. - Stasiu: U cieb1c sie 
tylko kpillY' trzymają. - Ja!iu: Kpiny i nie kpi
ny się trzymają. \\'klzisz mówic: jak: o siebie 
dbamy i jak swoich popi .ramy, boś ty to pe
wnie innej myśli, ale zn tlr:t.eprosicniem, byś sie 
tern nie obrazil, ale patrz, co od Janowskiego 
ni<A'5ę, niosę pol kiego oleju dla mojej żony. -
Stasiu: Od Janowskiego oleju polskiego? a tam 
co masz w tern wielkim koszu? - J „ iu: T'a
kiś ciekawy, to z nic~o ci b~c: wyci:ural po 
troszu, Oto niech ci napnód po ... viem. że mi 
~ię powiększyfa moja familia o jednego synal
ka. Nakupilem wiec wina polskkgo, czer o
nego, żó.ltego, Samos, szynkc wyborna„ kieJba
sy polskiej, serów rM:nych :.rahmków. ma ta 
od krowy. - Stasiu: Masla od krowy·? - Ja
siu: Tak od kro ry. Dalej jablek smacznych, 
gruszek, śliwków i t. d. Co jeszcze Rie pamtQ
tam, ale patrz tu jest wszystko spisane i iedno 
po <'fru.ciem dane. - Stas:u: A tam co to jest 
za karteczka? - Stasiu: Jak w idzisA, zamówi
lcm paczkc dla rodziców, i to trochc sloniny, 
kielbasy, kawy, cukru, karmelków, w ina, 01ze
chów i t. d. Janowski mi to sam 0<1tś!e be:1 
mojej fatygi, a o rodzicach pamiętać, tt.ć to óbo
wiązek nasz. - Stil iu: Myślisz, że mi t · :t me 
stanie na paczkę <lla rodziców? ja tal\7.e za
raz pospieszę do Janowskie~o i zarnó vię 5 
funtó ~ kawy, 7 funtów sloniny, 2 funty karmel
ków, pudelka cygar „Me-xyko", czekolady, 'O
rzechów, wińa, a dla ojca zapisz~ „Wiarusa 
Polskiego„, a dla moje~o mate.ro braciszka eli· 
mentarz. Co mówisz Jasin, bedzie dosyć? -
Jasiu: Toś ty si~ jeszcze lepiej oka.zal, jak ia, 
ale sic wrócę i zapisze także dla ojca „Wiartt
!a Polskiego". - Stasiu: A teraz, aby siG źo1lii 
przyslużyć, kupi~ także od Janow!kicro oleju 
polskie11:0, powidel polskich, twaro~u. k!e!basy, 
polskiej kiszki z kaszy, bo lubi żona z kapustą, 
tlaszeczk~ winika, a dla m11ie tabaczld do za
żywania, bo od Janowskie2'.o bardzo dobra, pu
c:!elko cn:ar, dla ojca 2 funty tabaki, dla przyja
ciela polski żyuck oraz cyi!ar i p41pierosów. -
Jasiu: To doskonale! - Stasiu: A teraz sobie 
zaśpiewajmy c110ciaiż tak: .,I-lejże, heJźe nle 
żartujmy, kiedy można to od swoich kupujmy, 
boć i oni nie żartują, a w ciem mo~~ to •as ra
tują. Aby haslo Sl\VÓj clo swe~o nie "'Yfaslo 1 
- hsiu: To mnie cieszy, podajmy to 4.o „Wia
rusa Polskieito••, a .Janowski niceh zaplaci f 
basta. - Stasiu: Tak, to zrobimy, pedpis~ ta 
nicie. 

Z szacuakiem 

Franciszek. J ntn\lskił 
Drach, 

ul. Mar}·adska, obok lrnścioła katell0Jde20. 

Bacz Rodacy 
w BiHerfeld i ok licy! 

Wielka wyprzedaż to•rarów. 
Z powodu pożaru, który. nawiedził nas 

w sobotę w nocy, sprz.edajemy hurtownle 
i lłetaliczrre ws·~stko co mamy na skła· 
dzłe 

z bezoe . 
Szcze~ólnie polecamy towary k.oloni

alno-tłuszczowe, a cialei mydełka, które 
które da\vniei kosztawaly 50 f'en. 1 dzlś po 
20 ien., ~riumy dawniei 25, 60 i l mr., te„ 
raz po 10, 25, 50 fen., 

l(s.iążki do nabożeństwa, powieściowe 
i iwie za połowę ceny, wiązarki i powu „ 
szowaufa oraz karty z widokami do ~ia
zdki 

NIŻEJ CEN ZAKUPNA. 
Zabawki harmoniki i inne zeczy dla 

dzieci bardlzo tanio. 
Na l!Wiazdkę zaś vo 

CENACH NIEBYWALE ZNIŻONYCH 
polecamy figury świętych i krzyże. 

Rodacy- Rodaczki! Czas~ aby każdy 
skorzystał by za tanie pieniądze sobie coś 
smawić. 

A Kun z, 
B i t t e r i e I d, przy ulicy Duristr: nr. ·U. 

Ólf 

uprasza się, •bY do 10 grudnia br. nadesłali 
do biura (Bochum, Vidumerstr. 16) wsze!~ 
kie wcni()Ski, jakie maj;i być roztrz~sane na 
wA.łnem zebraniu. Wni.oski należy spisać 
wyraźnie i dol::tczyć uzasadnienie tychże, 
ażeby Zarząd i Rada nadwrczłiłl tnQila si~ 
w nich rozpatrzeć. Tylko te wni~i mo-

. • ~ą przy.iść pod obrady na walnem z.eibra. 
. niu, które do 1 grud11i~ wr~ z uzasadnie~ 

niem do bfara 'nadest-ane zostaną. 
Zar~d. 
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Pozdrowienie Ojczyzny ! 
Kto swej drogiej rudzinie w t.jez5źnie: oj• 

cu, matce, siostrze, bratu itd. chce 
przez 

podarek gwiazdko-wy 
sprawić rodo.5ć, niech przyjdzie dc. 

• 

ul. Bahnhotstr. 79 HER NE, ul. ·Bahnhotstr. 79. 
chrześciaóski dom towarowy praktycznych podarków na gwiazdke. 

o o g § 

Radzimy kazdemu jak najlepiej, 

Obslużymy kałdego netełnJe i dobrze, 

Co sh nie podoba zamienimy, 

Zakupno zapakujt-my do przesyłki 

pocztą. 

Spodziewamy się, iż kaidy nas od· 

wiedzi. 

I ł s I I I I J I I i I I ł 

8 o o ~ o o · o g o o n 8 o 8 ~ o ~ o 

g § ~ ~ § I I i § ! ~ s ~ s ~ § § § 

g g 8 g 8 
P g o 8 a o o o o o 

r Rodacy! 
I w cżwartek, piątek i sobote 
I w wyprzedaży w celu uprz<itnięGia 
u Braci Gretka w Herne, 
garderubad1amężczyzn i obuwie 
po tak bajecznie niskich cenat h sprzedawane będą, 

jaki0h dotąd w lłerne i okolicy nikt 
nie znał. 
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>J''.Ji1 I fil'NA 1 łJ ur~UJ. 
· , 1~6 ·M rył Rolizit ~Ciów~}. 

u.:;rfl,.r «~i~:f.) 

4{lody cz!owiek skfonił się, milcza.c, 
i (JC5Ze<l'l za zwierzchnikiem w stro11<1 na.
•yµa. Ludzie zajęli swe miejsca, inżynier 
Sil.dl i miniaturowy W2.1,!onik potoczył sic; 
po &iyn~.ch, bwrcząc jak b~k :wi ciszy vtie-
910ra. 

~.oz·ostaly zawrócił z, powrotem po u
tilł1i~cych si~ kl~db.ch rusztowan. Na 11 

ćro<lktt mostu staną,!, zapalii papicwsa i, ·; 
•uartY' o galery~, patrzył €amyślon'J' na ł 
~ry wir rze:ki pod stnpami. , ~ 

łialas oddalającej si~ drezyny niemile t 
ll!lt dźwiecz.al w u:sUtch. Na nim ~()staw2.- I 
ta ~romna odpowiedzialność, olbrzymia 'I 
ł'!raca, ci~ia czujność i kontrola, nioogra
•lcmn«. wladza i rzą<li pam tysi~icami lu.i. Straszno mu się zrobito. aakby prze-
~.1 nle:szcz~ście. 

Naczelnik wesół i spiok:ojny wracał do 
t1adziny, byl pewien d'Obrego rezultatu, be1 
irudu ·weźmie rządow4 Z<itpl-.tę, zarobi oo- . 
lir' sumę. Mial na swe razkazy unikat 
$ło·wieka , który myślal, rys.Owal, lkzyl, 
lf{Vkonywal za dwieście rubli miesiQCznie 
t uwa:żal to jeszcze jako świetny los dla 
t\iebie, a zamiast zawiści i niechęci, mial 
~ pryncypala wdzięczność i przywiąza
ltlfe.. Odzie si~ pod:zialy marzenia studen
diei o świetnej karyerze, które io krzcpi
;'yi & wytrwania w prncy? 

Pięć lat minelo od chwili, ~dy, tryum
~uiący ze zwycięstwa, ·pif toast na zakoń
&zenie biedy i trud'u, szedt po należne lau
ry:.. dfa swej wytrwalej pracy, W tyc~ 

Prz•aieslenie iatQresu! 
Szan. Rodakom w Laar i okolicy dcno~i~ 

'.lp rg.ejmie, iż z G.11iem 1 grudni.a prze11ióslem 
iMÓJ 

WARSZTAT KRA. Wlt:CKI 
'Z ul. Szkolnej do domu -,r:ay ut. Cesar~!dei (I\:d
:iorrur.} 117. Mieszkam u ~ościnuego liausman
n. ~arazem donoszę Szan. Rodakom, że po
. v.rickszy km mói !klad sukna, k:arqga rnu oraz 
iimnych materyj. Wszystkie zamówienia w 
zakre~ krawiectwa wcho<lzące wykonywam 
~bko, tanio i iustovmie podlug najnowszyah 
im:tf2lli i {j,<J~ gwarancyę ~ dobre leżenie. 

fr a ?l c i s z e k S I o ma, krawiec 
w Laar prz.y Rnhrort. 

Na gwiazdkę 
Gwiazd2 i Gwiazdor. Zbiór kome<ly

idk:, dyalogów i wierszy na gwiazdkę i ko
łe-1·~. Cenai z przesyłką 80 fen. 

Miła zabawa dla dzieci, zawiera 26 
azi11czek teatra.iny.eh i 14 wierszy. - 60 
f ea,,z przes. 70 fen. 

Listow.nik dla cllzieci z powinszmviania
•łi 4 z komedyjką: Sprawunek Mairysi. -
30 fen., z przes. 35 fon. 5 laidJnych p;oczt6~ 
wek za 25 fen. Kto rarzem nabywa, placi 

· fyłko I 80 mr., za oo przesyla fran1ko. 
'Adresować: 

J. Choclszewskf, Gniezno-Gnesen. 
·~~'.'<-----.;;~•fi·,,;-mmtJ:E 

!!?,ra, ił ~Ei W 

~·~·'f rfj~?~ ~l3\;~V.,,:;:. ~6~$~ i·~~ .'f!J ~ ,r. ~~J::l'&!· ~~l ·„ ~ _..,_,~~-„~ł:l;.iJ\~ ::1 

jes~ 

;:; nnjprKe<lniejti~ym, najwydat- ~ -
-:: 15 niejszym, najzdrot;s.zym i Uf 

"' :aajt..M7.ym ~ 
~ d Ą~Aii'~ li'.d u li.a~-,„ ~ 
~ P.r.~s;;~ t.loltła<lnie n& 1\rm9 1m:i.iać -

~ F. F. Resag, ~ 
~ S.zc:le~in. Berlin. Coepenick. Cl 

ij J enera.1~ a.g~~·m·Q i 1&lłlad fabry- ~ 
czny 1 ~ :1 ~ter.: Ne)1?iitW.S, ~ 

\WanaD, ul. Karlstr. 2c. 
Telefon nr. 2289. 

lmtA * • 

pięciu I~tach nie spełniły sit eadne m.a.re:~
~i~. zaznał wiele dni ~lodnych, "t it".le no
cy hezs~nnyd1 o ch!()dzL i zawiedzio nych 
Uildizi~i. 

1-'rzez ten czas byl pala!CZ~1n p.rzy drn
lei, przt> pisywa.czem :ikt, ewrotni-czym, 
;u:ore rmmlentern, a portem, dto ktćre~o si~ 
dobH, uważająic za świetn<i posad~. byly 
warsztaty kcki]()we, gdzie <lostal pięćd:zie
~ią.t rubli ''.ry.nagro.d'zenia· i obowią'z.ek pod
majstrzego. Nic dziw ,,rJęc. :że obecny 
zwierzchnik \\rydavrtl nm si~ ·dobroczyf1cą. 

· Te.raz podi lroniec strach ~o wziąJ; nie
ch~tnych mial \viciu, którym knść i rrró
:Z:nKr~!~ć nie. d~wal; rdostarwcy, nie n~~c 
gio skusić lapfrwką , hml'i intrygi; koledzy 
bali się go i nic za,.:zepiali bez interesu. 

Pnl'ożenie bylo trm!1ne, uciążliwe , nie
słychanie przykre dila prawej, otwartej na- I 
t1rry. Stał zupelnie osamotniony, bronl:ilc 
interesów picnieżnych i prawie he.nom o
bce~o cz.l<J\Viek3 .. 

~/ietlzial, ~~e nie robie b11tl1uje ~lal\ve, 
nic sobk zbient ka:pitaly, ·nie dla ni'cgo be
dą J1(Jlehwaly z~1"Ządn; sobie on tylko zm
bił wru-gl'lw, on, Hieronim Bialopimrowi1c~. 

.Wtem w barakach ucichl chwilowo 
halas i dlO nsw stojącego doled~ly pis3d'i
we tony ręaznej harmonii. LudZie d ka
mienni, z.a.miast sJ;lOCZ~, tańcz:ylf; ldłk:a
dziesiąt rczarnych cioniów uwijafo si~ oko·
ło oginda. 

Inżynier się uśmiechnął. Ludzie ci by
U mu jediynym przyja'Zt1yym zywinlem w 
otoczeinJu. Tam nie knuto przedw ndemu 
intry.~, l'u.1biono i<O i s.zanoiW!ano pow~rze
chlnie. 

Złe myśli pierzdm~ly sp.]i0s'Zlol1e. Przy 
po'nmial sobie Eliasmana, wypfaty, ra:chun
ki, rzucil niedapaioneg'O papierosa w rze- · 
kę ·i ruszyl, gwiiidżąc, ku m~eszkainiu. 

Cólż znów- Miar .sumienie czyste, rii· 
' kogo nie skrzy.wdzil, wype!nia! ści~Ie oho-

~M ~e<.i ~~e ~ 
(~1ie~e wiiski) ~ ży~gHi.ms 

z p~wiW.~!.H~~iU~itm 
N°®~1P }f,~;~ ... ~ 

tpole~.t0t~7 pD 10 fell. 

Hr.:ra",;<,·nh ta1'.iaj. 

Tani p.odarek gwiazdkowy. 
12 kolorowych pocztówek pa 10 fen. 

pomiędzy niCJJ1i I(ościusl)ko, .M.kkicwi1cz, 
Siemkiewkz, Matejko, Slowacki, Chopi·n., 
Mon.iusztko itd. razem 1 mr., frnrnko. 

12 pocztówek w czarnym druku !!a 
Boże Narod'Zenie .i Nowy Rok P'O 5 fen. 
ratzem z.a 50 fen. 

12 kolorowych pocztówek na Boże Na
rodzenie i Nowy Rok po 5 fen. razem za 50 
fen. 

12 różnych p:oczt6wek w czarnym 
druku po 5 fen. ra.zcm franko zai 50 fen. 

Za 2,50 mr. przesyłają, sie powYższe 
pocz.tó:wki franko, a w dodatku bezplatnie 
!(op~ lamigtówek i 4 4 taidm.e pocz~ówki, 
:z.atem jest razem 52 pocztówek. I(to prze
syla pieniądi.ze przekazGm, nioch dołączy 5 
fen. dJ.a listowego. Adresować: 

J. Chociszewski, Gnlezno-Gnesen. 

rod wy li -.zn 

wi~zki, wierzył w siebie, a byJ mJOdy, 
~ :ee troska 1ie roo~la ~o pow~łć, i dzi
wn.ą rea~c-cyą my~I. zamiast sm ych o
br~:zów ln<lzkiei niech~ci, przyniosla mu 11a 

pociech~ piosenkę jakąś, kfór,;i. za zął nu
cić pót~fo$em. 

Zeszed'l z. rusztowań, zsunąl si~ z Y
sd{ie~o nasypu na brzeiZ' rzeki i ruszył 
r~źno u·deptaną ścieżką cbok barakó\1/i, po
zt?nnviaiąc .ri0·zbawionych. 

Chór ochryplych glosuw o:crpowfo<lział 
wewto. Rzuieit im parę rubli na wódk~, i, 
p:ożegnany grzmia,cyrn okrzykiem, poszedl 
tfaleJ: 

Mieszkal w budzie, skleconej z; desek, 
o parcsct kroków dalej, otoczvny wa:rszt':l
t~mi i magazynami. 

Na progu tego \\cale nie elcganckie~o 
pomieszczenia, wycią~n.iety na. burce, oku
rzając się dymem fajki, ·czuwa1 stróż inży
nierski, v. budzie Ś\ "'iecil olgief1 przez male 
okienk~. 

-- lkzyli ! - htik~1ąl Hieronim zdale-

Człek się porwal skwapliwie i biegł 
•a wez,wanie, wol~ąc: 

- Jestem! 
-·Był to jedrno-0ki jego opiekun peters-

burski, we varla.snej o.sobie. 
- Jak się masz, stary! A jest tam co 

·zjeść przypadkiem? l(armi()OO mnie dziś 
po'chvr.ałam~ i tysią,cem poleceń! Tyle to 
warto oo ciastka, z kremem! 

.- Jest pieczeń i butelka wina·, ale pa'.b. 
chyba tylk"'O l)(lpatrzy, ho zjeść pewnie nie 
•GJadZiil. 

- Cóż tam nowezo? EUasman jest? 
~ - Eljas.man~·. to niema. a1le jest ktcś 

inny. 
- Dostawca? 
- Nie wiem. Cudzy. Przyjechał p-o-

czta... Ziadł, wyspał się, sied'.zi i czeka na 
pana. 

oao-~~~OOQ OOCOt> . ~o o . g 
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P dh~rn ii g ~ iażrHt 
~ '~~ fa.to& t u)(, i!!pnedr.wa.ł. M~rn n ekła.-
!i e;ło wie1ki wybór e'kust do okryw.'n1a, o ~lulsty llil. cło w~, cbmsty podługowate i jcd.
Q wt1.bae su.lt dla niew!&'it fartuchy mieniJ\ce, 
0 WllZJlltko VI Wielkim wyl>orze a bAri;;o tanio. 
g 1·1aa ·y Ja. łunv~hi, Wanne, 
O Attotbtkcratr.. nr. 6.a, aook kościoł„ b:it•-g lickiP.g0 . 
O--jOt}OłłOC>OCOD ~~ocooo 

Baczoość Rodacy w Wattens<;heid ! 
Pol~cam szan. Rodakom mój bogato zao

patrzony 
skł~d to-warów kvfo11ia!nyd1 1 tłasz~. 

om.z cygary Korfante~o. Mexiko, - papierosy 
z znanej fabryki Pawlo~ ·ski ego z Bydgo
szc7.y, orOi.Z wielki -wybór win polskich i 2agra-
11icz.nych. 

Podarki gwiazdkowe tylko najlepiej i najea
niij sprzedaje 

Jan Pawłowski, 
w W2ttensclaeid, przy ul. Vodestr. nr. 32. 

o.;o:----ooooci: .. co . . oo 
t' 

O ~ll"Z].f$łWa, O 

·tf,rcoy chcfały na Gwl ,;rJ k l) 111'•oje pofrui-
1.Jy u mnie u t ;,pie, proM:ę aby zec1ici11ł.: 
Zll.tnewie t!Ż tlQ ló t:ruJ11ia, bł• CZBlll }IJ!f-

d.J.< t•J, t'J1J t :1< Ut'J 

I 1naey "~au~~o .,.,f>ld, 
6. 

RODACY, l(UPUJCIE TYLl(O U SWOICH! 
R•cla.kom z W atte.ascheid polecam ws~clkle 

TOWARY SPOŻYWCZE 

w dobrych gatunkach przy tarJch cenzdt, a 
takie tureckie powidła, olej siemienny, .i.a1!łY. 
dołwą tab.ak:ę do zażywania, a jeko specyahv.>ść 
p łecaw dobra palom1 knwę f różne atunki 
win i d-Obre ool<!żałe c:vcara. 

Mam także na skladzie ub ry do pracy i 
wclnlane koszule, wszystko po jak najtańszych 
ceuoh. 

RCK!acy chc~cy mleć dobry a tani towar 
a gwiazdkę, mo<>-ą go zakupić tylko n 

l'r DOI Z a 

- 'A no, to mu za.zdros.zcz~ ! Je.dl, i 
spał niecnota.. Pewnie obywatel ~ propo
zycyą i~kie~o kupna. 

M.mcząc, pan Hieronim otwnrz 
drzwi budy, piotknąl si~ na pr u, ud'ei 
ilm ~ o uszak i zacz~ kla,ć. 

Bazyli p cieszał po swt>iem t , de.di
wie: 

-- :A.. po co pan ta.ki duży yró ? 
Wszyscy chodżą bez szwanku, a u pan. 
codzief1 oowy "u'Z. 

- To pewne, że mam kalendart: na 
glowie - rzekl poszkodowairy, twiera.iąo 
drz'V1i do biura. 

Lampa z zidonym ldo~zem nmc.ala 
nizko na· stół krąg jasnoś{:i, oświetlai:!l,c !li'O
sy ksiąg i papierów, reszta pdk:oju była 
ciemn.a. 

Iiieronim rzncil czapk~ i rę~ a·wicZiki i. 
~ap:ominai~c o zapo\ iedzianym gościu, 
chcial igć daI'ei, do swego osobistezo tnie
szbnia, ~dy w tem z kąt\podnit'lsl sie stm 
s·znie chudy cień czlow1cl:a i chrypłiwy 
~los o'Zwał się posępn i~: 

- Nie poznajesz mnie? 
Inżynier oofn~ł si~ pomtmow.ołi, iak 

, p~edl widttnegr. 
Nie, nie pozna dawnego, świetneg·o 

clezanta., a swego bniłanka, w cz1owiclrn 
wynedznialym, obrosłym, prarwie lys~, 
którego oczy szkliste wyglądaly bezpIY.y
tomnie, a ręka, po!d'ama do uśdstku, byla S't(
ch~ i ~rą.ca. 

- Wojcie.chu ! - wyją,knąt pnerażd~: 
J1Y ,_ ·oo się z tobą stdo? 

Widmo ~aśmialo si~ krótko pr~eraia• 
ią'C!Q., , 

- Dyabli wszystko wzit:li, wszystkdł 
- rzekl, krzywiąc ·sie cynicznde. - Niema 
v..ony, niema pieiniędrzy, niema sta111owisk:a·! 
:Fiut, poszło! 

(Ci~~ dalszy nastąpi.) 

·exxxl~ OQ~O ~OD 

8 
w Ba g BA~li LUDOWY 

Eing. Gen. mit. unb. Ifaftpflicht 8 
przyjmuje oszC7'G<lności i płaci po i 
4 marki od sta rocznie. 

Wszelkie przesyłki pieni~~·ne g 
B p.10simy adresować: 

b Banll Lud '''1 ul,. 
o E. G. rn, u. H. ~ 

BTJK, Prov. Posen. g 
~=OC>OCiOO 0000008 

m„~·•l;i,~·•,"'t..;rl!®. ! 

ltlllll.l>-u.-<•~''Rl l . _..... ,,... ..... ""'„.-,„,._ 

Tanie książki teatralne. 
1) Pałka Madeja. Widowisko fanta

styczinie w 5-siu odsłonach. Opraicowat :L 
Chociszewski. Sz.tukę tę odgrywano prze
sz/o 30 razy, a wsz~ic się podobala. Ce
na z. przesyłką. 1 mr. 60 fen., 

2) Muzułmanln i Chrześcianka przez 
l(lemen8a Kosickiego. Obraz dramatyczny; 
w· 7-miu 'C.<ls!onach ·z: czasów wojen krzy

·ż.owych. Jest to dramat ryi:t:rski. - Cena 
z przesyłką 1,20 inr. 

3) Lew zwyciężony. Dramat Ąt 4 ak
tach przez 1(1'. I\ozickk~o. Cena z przesyt
ką 1 mr. 

!(bo p-0;wyższc trzy utwory kupi 
plad zamiast 3.80 n r., tylko 2 maiki, 7-a 
co przesyłka franko i 5 la<lnyc h ztów:ek 
wi diodatku. Adrcsowat: 

8oo 



Z róinych stron. 
Rotthausen. W kopalni .,Dahlbusch" 

2osta1 robotnik Marcin l(ałi.nmv-ski niebez
piecznie poraniony. 

Gełsenkirchen. W szybie III. kopalni 
·,,WHhelmine Viktoria" (Hibernia) \\"J)adł do 
szybu (32 metrów) kosz. z. 32 górnikami. 
25 z nich odnioslo rany. z tych 2 ciężkie. 
Brak n:.tleżytej kontr-Oli byt po·wod·em nie
sz:ez~ścia. 

Dortmund. W wagonie II. klasy zna
leziono Z\daki fryzyera freing z Kouig
stede. Odebrał on sobie życie wystrza
lem z re\Yoh\·eru. 

-=- --==== 
f~abożeńsłwo polskie. 

Bochum. 
W klasztorze na Boże Narodzenie wysta

wienie Przcnajśw. Sakramentu przez wszy
stkie 3 dni świąteczne od 5 rano aż do wieczo
ra. 

\V niedzielę (25) Msze św. bez przerwy od 
5 aż do 11, a potem godzina adoracyi dla Po
laków. 

W poniedziafok (26) Msze św. o 5, 6, 7, 8, 
9 i 11. potem godzina a·doracy1i dla Polaków. 

We wtorek (27) Msze święte 
o ~6, G, 7 i 8. a od 12 godzina adoracyi dla Po
laków. 

Odpust znpetny przez te 3 dni po spo-
wiedzi i Komunii św. 

Hontrop. 
Spowied/, św. w sobotę 24 grudnia po pot 

1 w niedzielę rano. Kazanie po Sumie oko!o 
~od;~. 11. 

Langendreer. 
Spowiedź św. od niedzieli (25) po po!. ka

~an'.a w ponic-clzialek (26) o ~'59 i o 4 godz. 
Witt en. 

Spowiedź św. od soboty 24 grudnia rano. 
Karania \\r nicd.zielę i poniedziatek o go•dz. 11 
i o ~~4 . 

Wattensche:d. 
Spowied;i, św. od soboty 31 grudnia rano. 

ł(az<111ia w niedzielę 1 stycznia o godz. 11 i o 4. 

, .wwwwz gu 

P O D Z I Ę K O W A N I E. 
Szanownemu Tow. św. Barbary w Ober

l1ausc11 za liczny udzial oraz wszystkim Roda
kom i Rodaczkom, krewnym i znajomym, któ
rz:r \vzięli udziaJ '" pogrzebie mego najdroższe
go męża, skfa:dam serdecz·ne podz,iękowanie 
staropolskiem ,,Bó"g zapfać" ! 

Stanisława Musielak. wdowa. 

m NA 

Baczność Polacy w Oiinnigiełd. 
Tow. św. Idzeigo w Gilnnigfeld podaje do 

wia{lomości czlonkom, iż gwiazdkę obchodzić 
hedziemy w pierwsze święto Booego Narodze
nia po pol. o godz. 4 na sali gościnnci:;o Józeia 
Darcnrcchta, na którą wszystkich czlonków 
z rodzinami się uprzejmie zaprasza. Goście 
krewni mile \Vict'ziani. Rodacy zbierzcie się li
cznie. bo to jest nasz staropolski z.wyczai po
dzielić się wspólnie oplatkiem. 

Czfo.nkom się zwraca uwagę, że dnia 1 sty
cznia, ti. w No-wy Rok 1905 po pofud11. o godz. 
Ą odllędzie się kwartalne walne zebranie, na 
którem się o.dbędzie obór nowego zarządu. 
Cz.tonkowie 1J<iewyplatni nie mają, prawa do 
~losowania, dla tego uprasza się cz.fonków, aby 
swe skfadki miesięczne zaplacili. Także upra
sza się członków, którzy mają książki z bib1io
tek~ Tow. św. Idziego, aby ie 1.wrócili, w prze
ciwnym razie żądać będzie towarzystwo za
platy r.a zgubione ksiiążld. W imieniu zarządu 
To"·· św. Idziego w Oiln11igfeld 

Bernard Różeński, przcw. 
---

Towarzystwo św. floryana w MerkI;nde 
do1wsi szan. członkom i Rodakom w Merklinde, 
iż ~wiazdkę urządza towarzystwo nasze na sali 
p. Teodora Oolkera w Merklinde w drug·ie 
święto o p.;od:z. 4 po pol. O liczny i punktualny 
udział szan. członków z rodzinami się uprasza. 
Goście mile widziani. Z a rząd. ---------- -----

KAWALER 
24 lat liczący, który jest urzędnikiem gospodar
skim ; posiada ~otówki 4000 marek, szuka na 
tej druJr,e tow2 rzyszki życia. Panny do 25 lat 
liczące-, które posiadają najmniej 3000 marek 
gotówk i. zechcą się zglosić pod lit. J. S. O. 
do ekspcdycyi ,.Wi<uusa Polskiego'' w Bochum 
_po_arJrcs. 

OBRAZĘ 
wyrządz011ą St. Jaskulskiemu twierdzeniem 
nleprnwclziwem o ,vęgfoch cofam. 

Sobieńska. 

D 
w mieścei po-wiatowcm na Kujawach, w któ
rym jest interes kolon•:a\ny oraz sktacl drzewa 
i wę~li, a <laiący pewne utrzymanie- rodzinie, 
jest z powodu dzialó\Y familijnych tanio do 
sprzedania, najlepsza sposohność dla rodaka. 
Bliższych wiadomości udzieli 

I. M i k u l s k i, 
-~~r~~ław, Pr. Posen, Toru~~~:_<~:_:___~ 

'n ;.,: 
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Mam 2 domy na sprzedaż w Ponkcu 

11a przeci"n dworc~ kolei. Dom masyw. mu
rowainy ma 3 duże stancye i siet'i. i pc:d iz
bą sklep na: szyna.eh żelaznych i do tego I 
morga ogrodu, podwórko ogrodzone za ce
nę 4,500 marek. Wplaty potrzeba 2500 
marek, reszta 2000 marek m-0że zostać na 
1 hipotece. 

Dzitkuj~c szaa.w•ym Rodakom z 
I otc.bcy za dotychczasow„ poparcie 
się i eadal po~ić moje przedsitbi<>r'stw, 

_ Połecam ksJążkł _do ':*lbożeństwa, Od 
· czainych aż <.io naipu;kmejszych. l\9iąt~ 
wieściowe i historyczne, Żywoty SS. p 
krzyt..e, figury ł obrazy, który oprawi 
wlasnym warsztacie, przyjmuję takżo .,, 
prace w zakres ramownictwa w choct~ 
wykonania. 

Jeden d1om także masyw murowany 
pod dachówką, 3 stamcye, sief1 i sklep ma
SY\\-, 0 morgi ogr.octu i 'vszystko ogro.dz';o 
11e plotem, żelazna pumpa, za cenę 3500 
mare~. Wp1aty potrzeba 2000 marek, 1500 
zostalle na pierwszed hipotyce. Zgtoszenia 
pod' lit. J. Ch. P. do ekspedycyi ,,Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. 

Dlillei polecam na gwiazdkę P•rt11 
cygarniczki i wiele innych towarów kri 

Wyroby papierowe ap. wiązarki 
bardzo tanio i karty 1'rszełkiego rodeaj1 
Noworoczne karty przy zakupnie wi~ksz~ 
ści sp.i;zedaic: po <renie hurtownej. 1 

Posiadłość Ludwik Tr.zoska, 
Księgarnia polska w Bottropie 

~1oją skl~dającą się z_e 16 mórg roli I. klasy ze 
zywym 1 martwym mwentarzem w Rombiniu 
pow~at Kośc!ań~ki, mam zamiar sprzedać. Zglo
szema przyJmUJe 1trzy n.wym kościele. 

. Andrzej Jórga 
w lit I t .rop, Kolonie~tr. nr. 85 p. Sodingen. 

Pośpiech konieczny. Na odpowiedź proszę 
d01rączyc znaczek pocztowy. 

Kanarki dobrej 
choclow1i i dobrze 
śpie·,,·;1ji~c<' polec::i. 

H Sib l~;ki, 
Klasztorna ul. nr. 2. 

Poszukuje 
pomocnika 

golarsko
fryzyetski.egQ 

po 5go stycznia 19~5 r. 
na stałe zatrudnienie. 

Leon Talarczyk, 
fryz]n, Ran'tel-Bhf. 

(Weatfalia.) 

Fr. Józefoski w łlerne. 
NA GWIAZDKĘ! 

Książki do nabożeństwa, jako podarek gwiazd
kowy, karty na Boże Narodzenie 1 na No\vy· 
Rok. Pamietaicie Ro<lacy, żt 

PRANCISZEI( JÓZEfOSKI w Herne 
ma na skla<lzie 11a gwiazdkę dla każdego za
wsze coś stosownego. Codopi!ero nade~ly 
harmooiki we wielkim wyborze, skrzypce, klar
nety i wszelkie instrumenta muzyczne. Por
tmonetki próżne i z pięniędzmi, fajki krótkie i 
dlugie, parasole i laski i tysiące innych rzeczy. 
Każdy z Rodaków, który u mnio kupi cJ10ciaż 
tylko drobnostkę, otrzyma jako podarek polski 
kalendarz ścienny. 

FRANCISZEK JÓZEFOSKI 
w Herne, przy ulicy Dworcowej (Bab1~hofststr.) 

naprzeciw ulioy Nowej. 

Zabawek wielki wybór. 

BACZNOśC RODACY W KASTROP! 
Szan. Rodakom polecam mój 

SKŁAD 

towarów koloniał. i 1łuszczowych. 
Na adwent polecam OLEJ SIEMIEN

NY I POLSKIE POWIDŁA. 
Na gwiazdkę p-01ecam: orzechy, jabł

ka, polskie picrniłd. 
Na wiigiliG: mak z Polski. Dalej kieł

basę i inne wyroby mięsne. Wino polskie 
czerwone i żółte. Mićc1 krakowski itd. 
Cy~arJ~ ~ papłe:i"o~y 

z polskich firm jako podai·.;:~ gwiazdko\\'Y1 

lalki i inne stroje na choinkę pe niebywa
łych dotąd tanich cenach. 

R.Qdacy ! swój do swego! Proszc; go
rąc.o o poparcie. 

Jan Konarkowski 
w Kastr op, ul. Vidumer 21. 

naprzeciw probostwa katolickiego. 

~~ . ~- •. 
~ Na święta Bożego Narodzenia 
~ ęyi pokcam 

toruńskie pierniki .(mam dużo na składzie) 
j~b:ka., onechy duże i małe. papie rriP!iY bardzo dobre od. 
lezałe eJgary, polsJde powidła, jako wszelkie ' 

ł . 

· \l„owaR1;y .knlonła~ne 
. po cenach umiarkowanyc11. 

·Prcsz9 szanownych Rodaków o ła<>kawe poparcie. 

Jakób Zynda, 
• L A N GE N D RE E R, Bocholtstr, nr. 9. 

~·-~······ .•.•••• 
m* &W RZ111 

I Pie~arz polski w Kastropi 
SwóJ do swego ! Swój do swego! 

Szan. Rodaczkom i Rodakom w Kastropie I\:a. 
tenbm:gn, R:auxel,. ~~bin.ghorst i okolicy donos:;r,ę ~iniej· 

ar 

s~em Jak naJuprzeJ~IeJ, .1ż po długoletniej praktyce "' 
p1er~vsr,orzędnych piekarmach, z dniem 1 stycznia 1 uori r. 
otwieram w Kastropie 

interes piekarski, 
i dos~arcz.ać będQ chleb, ciasto, tol'ty, i wszelkiego 
rod;;mJU piec7iywo. 

. Mam. nadzieję, ie szan. Rodaczki i Rodacy z l\a. 
stro~u .1 okoli.cy poprzeć mnie zechcą. l r a życzenie oa· 
stawiac bqdę 'vszystek tovrnr w dom. 

Dobry towar I Rzetelna usługa r 

Andrzej Franka, 
piekarz polski 

w Kastropie, ulica Vidume~tr, nr. 27a. 

Podarki gwiazdkowe! 
Nai podarki g\viaizc1'l<Oi\Ve p-olccam: 
ubrania, spodnie, rękawiczki, we.lniane 

chustki, spodniki, fartuchy, gorsety, koszu
le dla mężczyzn i niewiast, bidiznę dla 
dzieci, pończoch, skarpet, obrusów, prz~
ścieradeł1 róbotek szydełkowych, firane~ , 
rolosów, chustek do nosa, półkoszulków, 
kołnierzyków, mankiet, jedwabnych chu
stek na szyję, o-chron kołnierzy i krawa
tek. 

Wszystko we wielkim wyborze pr'Zy 
najtańszych cenach. ' 

Hubert Si~•hułte 
w He1•ten €W e.-1tf.). 

KAŻDY ODBIORCA PRZY ZAI(UP
NIE OD 5 MAREK POCZi\ WSZY O· 
'IRZY MA PIĘI(NY ' 
1~ podarek. ~ 

n 
ll'.Jil sprzedaje ta io 

, ulic~„ hof 74. 



XzajeTR4k:l 
Wattenscheid ! 

DLA KUPCÓW RODAKÓW! 
Najlepsze c;rgara: l(orfanty, So~kl. So

' koły, Mexiko I Japoilsko'."ruskie; równiet napie„ 
ro~y i różną tabakę do za:bwanla, oraz sławne 
łndetY Nalewki, Sokołówki, l(arpatówkl ltil. 2 
znanei światowej firmy 

B. Kasprowicza ~ Gniezna, 
iak11.1u1je 9'ę najtaniej i najlepiej u 

FR. KRAJEWSl(IEGO 
w Wattenscheid. 

Hurtowny interes i generalny za-stępca . jedrnej 
polskiej fabryki B. Kasprowicza z Gniezna. 

Kestaoracya 

l}~~~!:r~:..au~P~~~c!e~s~1~~'5.Ż poleca sią wzglc;dom sy,nnowncj 
Publiczności. 

I~,~~ ~~!e~P,,
0!~1! f ,0~~!~~ 
wesół. 

· Usłu;a siJ.onu i . ::rz.ei""łn<>, 
~'D'Dtii!lł~~ 

rmo 
podług własnego wyboru 

odbie.rze każdy -

6 ::~: mat. na suknie 
albo 

za darrno 
eleg. nakrycie do kawy o części. 

,I za · darmo 
ładnyparasol damski lub mę.zki. 

za darmo 
śliczny servis do piwa 7 części. r'ł'. 

:za darmo 
k • ł • białe ,. 

riękne na rycie . na oze 111b kolo~. 

za darmo 
8 cz~ściowy servis do likieru. 

za darmo 
21}!a~:r materyi na bluskę. 

.za darmo 
e~1~~::~. w 8 gę do kuchni. 

za darmo 
clcg. ł;u.Ldk uregulowzny. 

za darmo 
bardzo l~mpę saionowlł· 
ładni\ "1 . 

i wiele innych artykułów 
tej §tunej ·wartojci 

przy zakupnle od 20 mr 
1-ocząwszy. 

Doin towarowy 

' Oberhausen, 
. Altmarkt. Altmarkt. 

I 
I 
I 

MAX BEIWSCH, 
kuinierz, dawaifj G. Vo1eł 

w Hombruch·Barop, ul. Bahnhofstr. nr. 22. 
'V miejscu największy skład specyalny: 

kapeluszy,· czapek. parasoli, 
tow·. kożuchowych i krawatek. 
~ Reperacye i przeróbki *'-.& 

wykonywane bywają 

&& 

dobrze ł tanio~ 
o; www 

Bafznose · 
Rodacy w Herne i okolicy! 

.. .._„ Polecam szanownym 

· ~ ~·kiiidój 

żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szyctti.; 
prauia i wyż<lżymanin, 

oraz 

wszelkich sprzętów kuchennych 
po ceuach jaJ~ najtanszy„11 

Zakupione rzeczy odst!l.wian1 fr1nko do domu. 

Za gotówkę! Na odpłatę I 

Piecyki do ogrzywania. 
Sla11isław Jankowiak, 

11.EBNE, ulica N owa nr. 85 

s· 

IJłBm•&!i!Eim-' FBtwetitW«i&M '2 

Na gwiazdkę! Na gDhzf1kę ! 1· 
· Dobra s.posobność do zakupienia 
stosownyoh podark6wgwiazdkowych, ja~o to: perfumy frn,ncuz . i<:. my- . 

db pachnąr.e. Cygary i papierosy li tylko z fabryk po~!'lk ic1i. 
Wielki wybór głó\V d!I lalek z prawdziwymi peru„ ami, które 

s~ bardzo trwa- - · 
łe i wytrzymaj& Skora I 
daleko więcej 
jak towar baza
rowy. 

Wotla do rn
bów pod naz~ą 
„Tilit' powinna 
się znajJować w 
l1ażd.ym domu, 
pon'ewai tał'o
wa oddział'uje 
na. zęby czyści 
i zatruwa ból 

Tanie ceny! 

zębów. 

Z szacunkiem 

Władysław Gron )staj, 
· golarz i fryzyer pt•ls~i 

w \VANNE, el. Dworeowa, 
(Ba.trnłwf~tr. ) nr. 108. 

Ma gwiazdkę! Na gwiazdkę! 

·····~~··~@•+t• ! . . MICHAŁ !>f PA, : 
DLA CZEGO 

i zagranicznych11 

fleg. wykonanie podług mi~ ry 
pod gwarancyą. 

penh 
Oberhausen. 

BOCHUMSKI INTERES WYSYŁKOWY 
MARGARYNY. 

Bochumer Marqarlne-Versand
Haus. 

Jó2ef Stonimel, 
BOCHUa, :Korteupfacl 4. 

Oszczędne gospodynie! 
. Chcecie przy dzisiejszych wysokich ce-

nach za maslo odpowiednią margarynę nabyć, 
spróbujcie proszę moją najlepszą. 
SMIETANl(OWĄ MARGARYNĘ STOŁOWĄ 

a będziecie na pewno stale u mnie zamawiać. 
Tylko co najlepsze polecam! 

Wysylam paczkę pocztową okolo 
9 FUNTÓW 

NAJLEPSZEJ MARGARYNY za 6 mr. 
franko i zobowięzuię się, w razie gdyby się 
podobać nie miało, wziąć z powrotem, płacąc 
sam koszta przesyłki, Dlatego bez rezyka. 

Oszczędzicie przeto pieniędzy, jeżeli wprost 
sprowadzicie, g<lyż za mało pieni,ędzy odbierze
ele naJtepszy towar. 

Proszę zamówić na próbę przez kartę P•
cztową, a na pewno każdego zadowolę. 

Z wysokim szacunkiem 
JOZEf STOMMEL 

Podarki gwiazdkowe! 
CYGARA, 

kram ie c polskB, ~„ 
'-$ Rnhrort-Laar. $ 
.fi ul. Cesarska l~abe:rsti·. 99. ~ 

tysiące Rodaków narzeka na licho wyko
nane i źle leżące ubrania? 

piękne opakowania gwiazdkowe, po każdej ce• 
nie, 

PAPIEROSY 
rosyjskie - tureckie - egipskie, 

TABAI(A DO PALENIA. 

~ przy kosciele katolickirr. 9 
• Polecam seanownym Roda1rnm mój • 
• najetsrs~y 

•. INTERES KRA ~iECKl11 tł 
\. Wykonuję n~rani~ podłn~ na.jn~- $ 

wilzego sys'emu. Ubran;a,, pa~etoty, cz,i.- .&· 
~ mary, nbrania aokols~ie, takz~ ~an:s ie <ef-r..· 
• kabatki. ręcząc za d ·bre Q .robienie i le- • 

ł* żcnie. • . ;~ 

<~e,*'••~'~\.ef~••••$~~ 
BACZNOSć! 

Rodacy z Gelsenk~rche!!, Ueckendori i okolicy! 

Księgarnia: polska 
i zakład oprawiania obi·azów 

po.Jcca wi~lki wybór książek do naboże1~~t,~a i 
pO\Vieściowych i wszelkie materyaiy ptsm!en
nc. Obrazy świętych Pa11s!dch. Krzyże, f1~u
rY, r6ża(1ce, wief1ce ża1obne i wiązad<i. po,ym
szowania, zaproszenia weselne, kar ty ~ _wid.o
kiem, karty na święta i Nffwy R~k " . \·. :,·ll~;m 
wyborze. Wielki '_VY1?ór. cygar i pap1er< ·~-~1 w~ 
kalendarze Manranskte. i kartkowe. 9Pl~tk1 
wszelkie ozdoby na cl1om!(ę 1?ar~zo t,amo; 0-
pr ~nva obrazów, wi<1zar kow 1 w1a11kO'':V. slnbn. 
w piękne ramy, podlug; wyboru zamaw1a1ącego, 
po cenach umiarlrnw~nych. . · . . 

Proszę 0 poparcie r:nego p1 zeds1ęb10rstwa. 
z wysokim szacunloem 

\Vojeieeb Kośeielny. 
Gctsenkirchen-Ueckcml-0ri, przy ul. Nordstr ~,,_ 

Swój do i'll"e~l 

DLA TEGO, 

że uie znając dostatecznie swych krawców 
Rodaków, idą do żyda i tam jedynie spryt
ni żydkowie znając dobrodusznego Polaka, 
narzucają mu przy sposobności zalmpna 
ubraft, towar wprost bez wartości, a ubra
nia licho wykonane a nadzwyczaj wygó-
rowane ceny. 

Adamm Słonia 
KRA WIEC POLSKI W BRUCKHAUSEN, 

u. Grilnstr. nr. 10, 

wykOi"!i:~r; i poleca na sezon zimowy pła
gzcze, P<lietoty, ubrania marynarkowe, sur
duty itd., nawet podług naiwybrednicjsze: 
go gustu, jedynie z najlepszych matery1 
krajowycł1 i zagranicznych, pod gwara~
cyą za d-0bre Ież~nie, $Umienne W}1koname 
i po dotąd niebywal2 11lskich cenach. 

Rodakom zaw;2jsco .vym, za;nawiaiąc 
u mnie ubranie, zwracam koszta podróży 
w obrębie 5 mil. 

A ZATEM SWÓJ DO SWEGO! 

Z wysokim szacunkiem 

ADAM SŁOMA, 
krawiec polski w Bruckhausen, Griinstr. JO. 

DŁUGIE I KRÓTKIE ł1 AJK.I. 
Wszelkie ·i 

INSTRUMENTA MUZYCZNE: 
skrzypce, trąby, cytry, mandoliny, Ritary, klar
nety, harmoniki ustne i do rozciągania, okaryny 

i katarynki. 
NAJLEPSZE TOWARY Sl(ÓRZANE: 

portmonetki, sakiewki do cygar i papierosów. 
torby podróżne i rę ~zne. 
NOŻE KIESZONKOWE. 

Laski w każdej cenie. 
CYGARNICZKI 

z piany morskiej i drzewa. 
Albumy do fotografii 1 kart pocztowych do PO• 

stawienia. 
Przedmioty z rogu jeleniego itd. 

FRITZ OL Tl G w He ne, 
róg ul:c Bahnhofstr. J Heinrichstr. 

w Recklinghausen"Bruch, stara poczta naprze
ciw ul. Maryai'1skiej. 

Na.istarszy interes tego rodzaju w miejscu! 

ElłiEI,, 1wpr.:rncjw kośr-ioh katolickiego 

prleca 

polski o!ej i prawdziwe turec!ifo po~ 
widia. Twaróg i mak 

już teras jEst w moim składzie do nabic11. . 



dh. 

mężczyzn 

chłopaków 
i 

~ pciw. 

aj 'ększy 

ubrania 

~~ 
· r~nln.ti~lll 

„ 
S ~iile 

~ ~l';; , ~ - ~~,J!lll'fl\I .; e 
:.:&fi.IW.~ ~111 Il!. 

ceny·! 

B c11ność Polacy! 

PAUL ·01 S 
11. Frledrlch-Karlstr. 55 ul. Frledrlcb-łarl·str 55. 

T•• eleaancki 
kapel Gu kHZtuje tylko 

kapelusze, parasole, biełizne, krawaty, rekawiczki, szelki, 
koszule, spoduie i gacie _dla meżczym, 

Ursłuca po18ka 
• k 1 a d u b r a iJ.· :r .., ·;:, © t n i o s y· eh~ 

M~terye ełnirue, na kahi;:ty, }tt s1lodn.ik~ na chu1.-;tld jelwabne i pimzowe 
i kałthy. c~le ubi!fry; je·lwabie i pf~iwełnime mde:rye 

t 
dl~ k: .biEt. Dla męioyzr: Ptt!e< ofy, ubrania1 s1rndde, kos~nle i ~zelki. 

~rni 1rir~~„ ~~·i!~A~e po p z~1stę y ~~h e.~:~. ·~~eh l_~8J1ł.eci~DJ. w~Ya 

Rozmo " a Firusia z Wickiem. 
f1rttś~ Dńet1 4o'bry Ci Wicko. Wlce'k : A 

4zm dobry r'irUliiu, Fi~: Dokąd tak bi~
ciesz< Wicek: ~o t. wkizis11 fest już t:iTt1a, 
więc 41 polek~• bawea S-Ob~ połetot •.tOIÓ
włć ŚJ,li sz~ Pintl: I ja. bym sobio zamówił 
łaki4 paletociako„ al• mu~ sit: ~rzód dać 
911-olić. Wicek: To óltr:e, J!łójdź zo 1mlą, 9 
ten polski kraweic, ma iakż~ i11.teres r:olarsk:•
fl'p;yerski, a w tym iatcr0$ł.e je.;t 1wlski ,.,. 
mocuik, który wyku:rwa. pierwuo~u. pra
~ i ło e.l•fHd<o ~. siuy:ie i wsz.ellcitt puce 
we wJosacla. l"irrni.: A jakie ,race we wto
Ga<:h? Wiaek: No • wYrabia z losów lań
eu~ plecie warkoc:~e. rMi perufi i ma też 
oa spue at pedwmy, mydla, portmonetld, ~ne
tfrenic, wszski~o radmaiu r:uziki, Jtapłer d-o ZJi
ginia ł werki w-ybór sviar i papierosów i1d. 
firo~: Ot• r• mas~ • .twerzyleś mł ecą jak 
wrota. A ~dzio „ mienka tea JJ•sz r.ctak i 
mk sit: na.1ywa. Wiaek.: Cicho f'truś, zaraz ci 
powiem: 11.,m u ile 

PIOT'R LITEWSI<:f. 
~t krawcem ,.Isk~~ a m~a w B ~ u c h u. ł ' 

„rey mtcy &ckwnlWn.ć 124 . 

•. ...,.. -· .. „ __ ,, 

o • • ł!I) 

z ;,.11 ·"rw:mm1enn~rln.e rze~zw.~: .... fJ/J • •.1 

\Vł „dysł~ 
„ Poznaniu, 

łdłca Wrocławska 8. 
Fcbry'ka wyrobów mięsny-eh pędzona ~ l~1'.

tryc11ui. 
Wiełłd wyrób uynek I ief'Wałatki. 

9i>eeralaeść klelbaaa polska ł ~ wfe. 
dcńsJde. 

! ł Nsłta?isze źródło zakupna dla ~zod:?Ję-
!ilYch z dru.fUci reki t t 

fnt~.re._ · v s~:1 łł~' · -w7y·. 

poJecti wl~lkl wybór iul!iżeir: tofa !l!Ji.:boidfitr~~ ~ 

~~ ~i.Y,hin.Li, wl~ZŁqlfków' i)-OWWZQWi.Ś llifp 

'Uu. sitl'Ut!.s& 

mr:r:~~)ny 

efo szyiiG 
·~ 11aJlepi;116 811 <<tJf<> 
ehl ka.idega rc~d.irnju 

· •<><beco art7 ... 
1t7en«'~<> vryw,.-ywa-
ni&.. Ta11i0 ceny. 

J."(iui!ta lłeiipbt.na 

H. Timmann1 
lt~um. 

p:r1t! lll!\eu Wilbel-

1 

j Jr.ki\·rlt.im l~ I 
ł .Z~•-i4i>O.J 18~ 

firma : Lonz & c„ 

OOOOOt'ICOQO 00~~-0~~00tJCOO()CO~ 
~ I 

I B rf ~ J • • , _ ·:.r.:z:1~osc t .::_1ci1; 1a J_.;;-.:.!!_! nkoh!!,. 

s~/'l,nownym rodakom i ...:siyst· 
Q kiem Towar.zy:stworn w okolicy po· 
R dn.il? do whdomoaci, iż dosta;czan1 
g fta f;'"inzdkQ po gJ.~fo pforoiłd 
o !\o~ t r.;.yfa,kic i Toru11skie. Także po· 
8 l~l'am moją piekarni~. WsJystck 
8 hn,·-.:r bQdzic t.ylko .z pienvsy;cg~ 
8 Rumeru mąki wypieka.ny. "\Viellu 
0 wybór polskich vrin, cygar i papie-
2 r.osóvv. A wiQc hasło swój do ewe· 

0 go. Kto chce mieć dobry towar ,1 

~ ·domu niech nie omija mojego domu· 

2 Wacław Jankowiak, o Poznańska piekarnia i cukiernia 'f 
g Br 11 ck ha us en, Griinstr. nr. 10. 
8 Obok pol'1kiego kra.wca p . .Adi· 
o m:l Słomy. 

- ~00000~...aooo 



Booll1111s czwartek 22•1• grHllla IH4. llGll 14 

oraz spra o aarodowym, polityczny . 

r-<· ii ;,;~~ti ~·-t~i!łU}i I fJf'YląrutM itit J~łwtqt~.:UYCh. 
i'·t.! .1H~zJl~.t"t b. v.r~l't!lm~ u POctA.'i~ ! .i: !htcwych wyuast 
t, ;i~r~ 50 ten„ a z ndnC&Unfom \~r.> 4am1e 1 mr. 9Z ien. 
"Wifit.r;JJ PołJ.1iJH :t~'HUlY 1ett w cennika pocztowym 

I lmlQ leże za Wlar1 I Ojczyznę I 
Z:t insiira.cy placi li 11 .rn tJ'WwY 1~ ~ •. r~ 1" 

o;:!foszenhl n.miu2cxone J)f?...t'.Ó. łn&ernta i 40 { I r ', 
często o&la:szi1. otrz:'t.-mit rabat. - Listy do „Wi „.~.· ; 
Polskic~o'; uale1·; iranlww~ć 1 podać w n!o.ll dohł .; i1 

pod zm1kiem „l Doki!sdl„ nr. 128. ny ndr~ pi.u.:ace20. R kO!l-isć'w c ufa '!W''"•" ~ 

~ Redakcya., Draka.mia i Księgami.il rmajdaje si~ w Bochum. prny ulicy Maltherstra.s:3e nr. 17. - Adres : ~,Wiarus Polski", Bochum -----1....L. 
iiVfąg; -- aEstW '4175533 WF?----SM SP5 --;; # 

R.ooztce f;n~cyI Uczcie dŻlecł ewe 
!rłśwłć, c1..ytać f pisać po pułskU ! Nie ie-ł1 
yp~łfddem, kto votomstwu swema znłe•· 
tt~f· lł<t pozwom 

z wnadłlów dnia. 
W liewicko-Oostyilsldem wybrano posłe• 

ao parlamentu ks. prąłata Stychła. 

,Wool~ ()lgbsooarego obecnie urz~ 
~ sprarw\tliZldamia odidooid W1 okręgu go-

. ~ko-rawickim WJ wy,bomcb nzupelnia;
J~tfYdi do prurłamentu:, które oóbyfy się 16. 
~' ogóleJrn 13402 Wa!ŻJn!e głosy. 0-
~U ks. prafat Sty.cbe.J (Połak) %18 f:ł., 
•~ Wagner iJ WroclaWJia; (rz.ądorwtec) 37$1. 
~WSZ.Jl 0atcin wiybrany. 

1•chy uliczne stłumione w Petersburgu 
19wtarzatą się w MO&tnrle. 

:Ri> ·roorocbax.:h pe.tersbnrskich, które 
~tmfolno 11 grad.ma, ~a si~ agita
- pomii~dzy studentami mosikie'W'Skimi. 
~PZ!UlCOOO odezwę WlZ'Y'W'aiącą do dcmoor

,~r.yJ nai 18. ' i 19 gru<llnia.. 18 b. m. o 
,.-U. 2 po poludniu ziebra:lQi si~ na wtky 
,„er~skiej ~wtiełka nroic ludu! śi;>iewa(fą,c 
~i rewtOi.łulcyjne. w· śmdlkw porwiewG!y 
. ~wie 0 napiisami przeciwr~oiwiymt 
J.lb,między ludoośc~ a policyą przyszkl do 
.&rafa, J}O!d!czas któ,rego db połicyantów 
•elatiro z rewofwerów . W lroińoo ttoticya 
~bronią w r~ce l'O'Zproszyfa t.fu!m i zcJbr&.
ł~ Go~wie. 

rw irnny.ch: czę.śdach miasta; byJy ij.0-

0(~!$e: demonistra,cye, k tóre także ·Sitlumio
!lla,, 9 clemrnnstrantów ~ 12 piołicyam.tów · 
fe;st rarnn~ch. '43 05-0by zatrz;yil1!Mlo w a re- " 
'!IZ!cfe, resztę v.rypuSiZ1czono. oo w.ofuość pn 
~płsaniu prorokóirn. 19. miaJy si~ ·roz:ruchy 

.niemal tyfko o Polakach, Prawił iakohy 
on byl niewfilany w tej calcl spra;wie i 
c:bdafuy :zgody, ale tam jak.id pismo stoi 
mu kości~ w gan:llc i d!la t~ nie nrożc 
siQ pouednać. (K2i±<ly miarkuje, które. Ko r.) 
W dniu 13 listopada śwl~dfo owe to"V>'-arzY
.stwio 5-tą mcz:nkę z p:uchodem. Pam R.o-
dakQw; ndalo sie nrzedtcm do ks. proib .• 
czy: rchior~ew m<Yże iść do kościoła, a on 
mówi: jeżeli towarzystWOI nio · bedzie n
mie~z.ać ()gfosze11 o zebraniacłti w ,,Wiai
irusie PolskimH t to l001.!'t przyjść, inaczej 
nie chce z nimi mieć nic do czy·nienia. I o 
dziwol Paru Rodaków z zaaęczem serx:em 
chciało sie tak poniżyć j wYPrzeć si~ oo
&zeg(l kochanego „Wiarus~ Piat~'', 
aby si~ ukorzyć przed krmałdenr i poka
zać niiemcom, że my zaW'iniłiśmy, choć oo 
nie p1-arv.rd:a. DastaM Aednak zairaz należy
tą ~rawę i ulegli, a. nasz iiWi~nts Pol
Ski~~ ~ótąJ! 

Uri0czystość się odby~ i. po'coodem, 
:Choć doi kośdob iśt me mo:gliśmy. Potd
'czaa uroczystości prxepl:aita·u~ nl!O'Wanr1 d 
. dełdam.aicya!nil .wzni es10ftllo ot rzyk na 
cześć redaktorów 'i uWia:rusa P.olskiego'\ 
bo to pis.m.o nas Wlięcej poucz:ai i oświeca 
n!!i tak~ h~rutysta, który p.odhlpu!ie wliar~ 
ka>toł.iicką w l'uwe pobkfm o.we.mi zad11eiau 
karrrni germainizatorsldemi . 

\Mołarm : Rodla'CY t- .z:ap fstrlciei sidbie1 
taldle pismo, co nas oświeca i kanni nauka
mi reD1gijnemi i narodowemi i pokażmy 
tad.{im dlohrodz.ieti-0m, !le narril mnwe pismo, 
które niaS na doorą droię prowadzi, a!Tiiiełi 
p·arkjrza:nej wartości przyjaźil. 

Na tem kań-cze te pa.re •sló.v.·i, a.Je je
szcz.e mam '\'rięcej 1rn· stt1rrlieniu, crzetn siłl 
przy spoSiob•ności z. Rodakami po1dzie1~. 

Wiaru:s. 

:,~rzyć, łecz ·policya prz.eszk()dzita te- Jeszcze b.ałtatyśęl 
Tak o})i·suje prheibie.g demonstracyl ru~. a duciH)Wieństwo„ 

s~~ie: spra.rwozdainie n-rzędowe, które u-ar O a1iyikul "Kuryera Pozn. ,, w sµr..:-1.iwie 
·tn·ie; S'J)rarw~ <Stara. się przeJdstawiić j-a;k 9~eJrzą.cegro się, halkatyzrrr~ut ptomJęid•z:yi dlu-
~li:ewdn$lief. . · chmvieństwem nicmieckiemi potrąci!ai tak-
~w11 wi~c I)Qfski bez o,owodu 11afilłz:any. że karoJklrn „Gerrnrunial" i: stainęfa: narturaI-

nie po s~ranje hakatystów, którzy teraz: z 
, Wiec w Kiszewie w powiiede k·ościer-

~k~ w Pr. Za'Ch.odnkb został w. ostatn~ei z.a,'dlorwoifeniem jej artykuł w ki spra-wic 
dinriJi przed z.a:gałeniem zakazany pm.ez pow:tarzają. 

Ale też ,,Germania'' inaczej wystąpić 
ani~..-0wego w.ojta; be:z p:oid'aniie: po:wodów. nie mo(gfa,, bo ona przecież ie.st głównym 
Na.i vrie.cu mieJi przemaJwiać bit>..ia; ckoli- o rgatrnem owyich księży giemnanizatmów 
~"'' ornż poseł Jan Brejski ~ redaMor P;x- Wi rodzaju ksik!. Prnndtkego, Scharmern1 
łifrtla. -

Rass1rn i t. d. 

Telegr~uny!I 
P a ,. y ż. Sąd rozjemczy w ~prawie wy~ 

ll~ pod Hun zb:erze się na pierwsze pos.ie
~ee w czwartek, poniewa.ż admirał Devis, 
łlfOillek tejże kom.isyf rue przybył na czas. 

Ber I i n. 91Nordd. Alig. Ztg.d• pisze, że 
•li łi&cząi·ku wojny z łtererosaml zapadło na 
tv~ w niem. Afryce zach.-poł. 977 żołnierzy. 
'l ~crl>y tej zmarło 18-4, do domu odesłano 67, 
~ w tlor,iach chOTycb. znajduje &ę dotąd 441', 
~-k~ mxirow;onych odesłano do ozyunci słu
~ 282. 

S z a n g a i. Rm:yanłe wY!UWaią swe tJiły 
Jtl: ~~ z.a stanow;ska Japońskie, z czego wruo
skow.!ć można, że I(uropatkift korzystając z 
cllo~rych ob€cr1ie z powodu m.roiu dr óg rov.:io· 

;~ ructiy zaczepne. 
·~~_.~~~~~~~~~ 

Centrtwy b1k~tystl 
·przeciw .;Wilu11S(rwi Polskie · u'~ 

K: r a y. Gdy przed pit;cfJll] laty po
fivr1~cia1 ks. proboszcz: Klaisseil chorą~ie"7 
i:'rtejszell;o Towarzystwa św. Marcina i 
't.'lbif g-wóźdz w drz.:ewiect to zachęcał g-or
liiwte oPiaków aby sie trzymali tel coorą·
trwi i bylti g-orliwymi k:arofitairrń i trzY'ffiół·li *' ni&rodowoś.cl A oto tcraa mbranfa 
teł u.mej chorązwi ~t~pu do świątyni 
P9~skiel. Nie daWllO tmw wlał łrn.z,anit 

SfoSZl!lie .zauw:atai ,.Oredlownik''i ze 
hakatyści. oo:czuBi z airtykułu „Germainii", 
że w·śróidl dluchmvieilstw.a: niemieckie.go 
nie tymm w DOI:skich, a1e talk.że: czys!Jo nie
mreckich stronach istnieje prąd, który uwa
ża całą W.Cl!~kę katol'ickiego wdlu 1J()'1Sikiegio 
·~ sy1stem~m pruskim za niepotrzeoo.y d~
far i zaw.ad'ę przy SWl()lbod'nem korzystainiu 
z tego ·uprze6{megu· srtósunku. jaki rządl pru
ski staira si~ wtrzymać z niemieckimi kato
likami. 

W Pow.a(ntn samym glównite ZJ\1.rróci! się 
przeciw , Kur. PolZn." hakatystyczny ,,Po
sem.:cr Trugeblatt'\ który" podawszy artykul 
,J(uryern~· takimi lrof1czy wymry&l.arrrui: 

.,A wioc Jest to przyznan!ie się be7J o
gr6dlek, iż du'Chowieństwo polskie w pi·e.r
wszej linii' nie widzi swego :zadania w wr
pelniandu swego d'!.l'Szpasterskiego zawodu , 
lecz przedicwsz:ystkiem W1 zajmowainiu si~ 
wielkopo.Jst~ agitaicyą,! To wyznanie •zmu
sza: ni•etytko pras~ niemiecką.„ lecz zdaniem 
naiszem także i pań.stwt() nawet, <l'o .zadęcia 
staniOWiiska w tej sprawie. Jeśli pod OO.iem 
arcybiskupa gnieźnieński\;~ i pozn.ai1s.kie
gio JdórJ' d'Ia Polaków j est bjęciem pry
m~enn, otwarcie sie -glost, iż <l!uchowień
stwio po1lskie -wi p!env~ej Unii ma się uwa
żać ~ nadprzOOniejszy• filar wrelkopcł.skiej 

.agitacyj pod Villzgledem naro:dm.vym i eko
inonniczniym, to p.aif1stwo mai obowiązek 
wkroczyć tu bemJwlocmie ~ 1b ezwizglę-dnie. 
Stain tak silnie r tak oidrębrne zorgatnd?Jo
w arvy aak duchowieilstwu pclskie stanie 
się, skoro tylko przekroczy ciasny zakres 
swej czysto kościelnej dzialalnośd i .taw!Ilie 
·1Jdlradziedką połityk~ prowadlzić pocznie, 
bex.p~redm:iem niebezpieczeństwem dla 
pańs~ i pubłicmego spoko.fu. Wotbec 
t ej orgwnizacyi są wszystkie tmre ,1taljne 
stawtaJrz.yszooii:a" zaibawką ·dlziednną l 

Organiizacyai ta, moi~ swXJjego urzędu 
&ucłm'W!l1ego ł JJ'OIW.agi'. docierai dlo '\vtnętrza 
dulszy każdego Połaka1 mu.si ostaitec:znie 
sprowad!zić kaitastrofę. ieże!ti· po<l! W'ZJglę
dem p0li tyiczyn1 dziial ai WJ ki erutl!k:u· Wl'O
girn: paf1stwu a za.ipohiei.elnfo takilef kata
-strofie należy dio n:ai.tprzedl.rrietłszyich 1.laldafl 
przi&llonrei pOlłityki państwa. „ 

Ma\TilY natllz.ieię, że te nłei:ne i czel
ne ;napaśd nie wystraiszą 1.I<u1r. Po'zn.", 
a d\tchowtef:lstwo polskie ty&o w ohowiąJ'
kach swych w obec Iudu polskiego }elsz;cze 
.wi~ej utwietidlzą. Hakatystom nie ch10tdzi 
o prarwtdę j nie ma: z. nimi dysikusyi aci u
kl~ó'W. Stan:Q!\\11CZ:ość, en-e~.ial zupetna 
bezrw!Zgłędtność w!O:bec nkhl jedynie ooś 
.:OO!zialać mio1gą, w1szystk01 inne 1~0ZZiU'cł1rw\'a/fa 
k h tyllro j eSZJcze wł~ce]. 

Z wojny rosyj sko-japońskiej. 
N~hodzą hliż.sz.e szczegóły w ata

kaich to1rped'o~v·ców japrn"\skich na pa!ncer -
. 'llik ~ ,Sewrusto:pol' · , który to się s:chroniJ 
przed d!zialami japoi'1skie!rhi d!o zewnętr.znc
gia partu. W ataku, któ1ry si~ odl'oył pod
czas · zawieji śnieżnej odlzn:aczyH si~ ko
memd:ant flotyli rorpedowcóW1 Jew i po;
rucznik N9Jgakara. I(omendarot J eco spóź-

111ił się z-e swoim statkiem1 IecZ' otrzymał 
zezwolenie do wzięcia udziału w Maiku. 
D-0plynąl tak blisko do pa,n.cem:kai ro.s. 1 

że .s tyszał' mzmowę Rosyain, i kazał \V'Y1-

rziucić torpe.dęi a n:astęP'nie: d:ruigą IZlbliż.Y
wszy się jeszcze więcej . W te~ chwili u~o
dzil w lódlź msyj'sk,i ·granat, który rozszar
pa? kBJpitaml!. Mimo straszliwego ognia m
syjsl<.:iego przyhyl w. pomoc tej f. jeszcze 
jednej tcdzi pomcznlk Nagwkarn. Jego 
statek zosta.f także prz.cdziuraiv.riony, kcz 
zdJ011a1nr01 gDi jeszcz·e uraoo1\V'ać. 

Doinos.ili·śmy już, że tlio Cz.ifo przybyli 
na d'ż()UCe chif1sldcj ofJcerowie •IXl'Syjscy Z 
P1o:rt11 A1iurai, którzy potwierdzi.Ji z,aigładę 
fł-0rty msy:i'skiei; przywieźli orni też depesze 
od! jenerala Stoessla, które obecnie sztab 
~enerailniy w· Pete'rsburgu oglosit 

Stoessel <lonosi o wypadkach; które 
z.ma1J11e 'j;uż są, z: depesz japońskich. 

P()łd datą 25 ~isbopa!d:ai tektgrnfuje 
Stoessel: 

,,1 estem ·szczęśliwy, mo.gą,c donieść 
Warszej Ces. Mości, fo Jaipoń-cZY'GY 20 łi
stoipa<la pa k:ft'kakrotnem bornbardbwainiu 
iedlnego z p6'nocnr0-wsch00nicll portów 
zostali Qd\p<łrci i odrzuceni do tos złem
nyich, JXJdczas, gdy s~rapnde roz:prószYły 
ich rezerw~. Odl 21 dWJi 23 ostrz':.liwali 
fapotńczyicy gwartow1nJ,e ten fort i staiwiali 
g-waltowny cipór, przyicz:em m;1mo Vlielldch 
strat u1rządzi1i przejścia przez fosy dwóch 
fórtów pólll.-ws.ch. frontu. Dni.al 23 o i'Cdz. 
w,iól do 6 wiecziorem nieprzyjadeb w'Zllio
cniwszY ogief1, nagłe zaatakmval kilka for
tyfikacyj i z.aJąl część .szańców, mstal ruto.li 
przez mverwę po 1'W8.ltiównieJ wake na ro
gooty zmies!o:ny. 

O pólnoq powtórzyli J.apułtczycy 
atak„ ponownie obsadzili część ~6w. 
wstali atoli m<JWu wybici. ·o 200lz, 2 rano 
rna.stal spok6.f i bohaterski gamizoo mag~ 
wypoczą.ć i odldać się ll.2.!prawie nszkcdizlo
nyeh fort.Jlika:Ji. JaJlQ:ń~cr Btr~iti wi9-

dzy. 20 ai 24 przeszło 2000 htdZL Cate a
S]je wojsko o<fzmoczylo się wielkiem bclla
terstwem. Ostrzeli\vianie miasta i l)C*rtiu 
trwai dalej. Kirka bucLY.nkmv ł1!st znisz;cro
nych, zaktaJd.ty portawe uszkoorone. Dttdt 
airmu W}lloorny. 

Telegram Stoessl:al t 28 list. dmt;osi: 
Dni: 26 i 27 list. byty rrajbard2ied krwa
wymi oo początku oblężenia Portu Artura. 
W nocy na 26-go wykona:li J apoiiczycy 
artak gwal~y na nasz.e lewie skrzydJ.o 
i1rollo •zatoki Gol ębi-t!j, ~tall amoli odparci. 
Tea samej nJOrcy zaataarowal nieprz.yfaciel 
qddzial w porcie PaluniC~, ro.stal atoli 
odparty, - P-OldtObnym skutkiem biyl u-

, wieńczQrry atak na Wysoką, Gór~. - Dnia 
26-~ nieprzyjaciel ostrxellwał P gwalto
W!llie zaatakował fortyfilracye P6l'l1!. W1Stli. 
fiioirttu i łrnne -szańce. Szańce te ~ ~Y 
zajęli fapOińczycy, mstaltr atołf rainiOl 27 a_„ 
takiem m bagnety WJyparci stamtąd. Prey 
ieJdln)'UJJ ~ fortów gromadzili J apoitct;;ycy 
\\IWY, rostaU atoli NYLl>i'ci. o 10 ~. 
zala!tałrowałi Japończycy z wielką. gwMtlo._ 
·W1llłości.ą iedlną. z naszych baiteryf na 1lewent 
sk~ i część teJ bateryi zajęli , 31t:olil ~·
syame ataikiem IIlal b~ety zmusiH kh dlo 
~iecia się, prz:ycze:m JałJX)óczyicy poinje
ś!i klęskę. J aoończycy; ot~rzyli nai cał(j 
łioił gwalbawiny ogiłeń przeciw wewn. ror„ 
tyflka;c)'OOl, który trwal dlO 27 g. 5 rm{). 

lłemłe polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

. Gda~sk. Prz.eciw zeceroWi I). Wot
c1~cl101WI Wróblewskiemrw JaAro odpo"Wie
dz~.a~~emu Zal ~e<lJakcyą, „Gazety. Ctdiłlli
skle1 toczył się w sobotę d!nia 17 b. m. 
P~z.edl tuteJsz~ i~b~ karną prnces o obrae:ę, 
maJ>estatu, ktore1 się oskarżiotny \V pewnym 
artykule „Gaz. Gd." dopwścil„ Wyrolkieut 
sądlowym skazany ZIOstal p. 'N. ua dw~ 
miiesląice fortecy. 

- W tym samytm dlniu skaizanio b . 
Prob. draJ K.reffta ze ZMeWlal na ·IJ1Vhlikznrt 
0ibraizę magistratu w Sopocie na 50 mia.ret( 
kary. ' 

· St~rd. Pall fan Dclfriskł 2 
Dąbróv:ki <1D1nosi nam , fż <lntychczas pra.
cor\va:l Jaiko przodownidc -a szosie 'Zl Lu:t~
chowa do Star-0•gardu. Z pawodu iż ,v0 f4~ 
pil Jako czloncrk dio rowarzystwa iudiawcgo 
w Bobowie i ·w niem prz.ema;wiaf

1 
wydalo-

11'0 go z prncy ct;otychczas-o.wc!. 
. .Malbork~ Jaldś niesumienny prled-

& i1~b1~:iica oszuka} 6 robotnic z: BoJski, za
tru<lrnonych przez lato na dobrach: w .Mi-
~aldlzie, o kilkotygodn '.owy zarobek Po
flil~'\vaż bieda.cz.ki· mialy paszporty wysta
wione tylk:-cli oo 15 grudnia, musiały w dnitt 
t:Yfm wyinosić się wśródt Iw do domu ów 
P:zedlsiębiorca oszust uszool zaś bczpfcc2-
me. 

Gda.ńsk. Straszną zbro<i!ilię odkryto 
tu .w ub1.cglą robot~ p0 poludniu okol°' go
dziny pierwszej. W p...'lź<lzicrni1m r. b. 
przepad/ gdzi~ś 17-letni uczc.ri ciesielski 
Ku~ Weyer zatnrd·niony w pracow~ni p. 
.R~1chenberga:t przy kamiennej grobli 25. 
~y1ecwrem cPnia, w którym c 1lQpak za ... 
gi?ą.l, udfat się clo ~wcgo mieszkania przy 
ul~c:r J.a~kótc~et: Od tej chwili nikt t:."<l 
"'.'Ięcef rue wrd'Zla/ ł wszeiLkie poszukiwa
n:a byly bezskuteczne. Tera.2: znakz i-0n 
cral'? zagini-0ncgo w M.otlawie, ręc0 zaś I 
oog1 byly zw~ązane i 1nocnio siągn i ętc 
gru.bym powrozkiem. DopusZJCzoruo się za
tem oo. nim cięi.kJej z.brodni. 

Z rtieL ~ Pozna6sk1$ft11 
Cłlkrowld.a w Opalenicy i>rzerobila w 

tJm roku 1,800.000 cootoo:rów buraków, 
500,000 c~rówi ::nn.i.ei, j~ ~. rol.ca r..e
u,1,,,_. 



.,!\i ; -. l'.. ··• C\\ i~'· ~o .i. t} J ć.ii_,._ .. 
;to.to .,tę La lZe'f~o i te)'<Ji :i.on~ z. f'rie
(iridd „h .... ( ?) L. wy al n:~da r.oo ternll 
•órkę ,vą za jakłei<>Ś lroloois1~ z R. l(rót
nt.o po ś!Ltbie wykazaOO! sie, ie córka La -

e'gn znajduje się w !tan~e blo~o la:win
~•Yln i ze 1ied'lugo nastąpi połóg. Zawie
'łiztD·llY nralż.c1!1-ek -01cle'slal zatem :tone do 
·~xtz:ców i w·n~ósł o · separacyę. Krótko 
<Ytem ?Jmarla córtlrn Langów, a ci ial-o po

;w{1Qi rr dali przedwczesny por6d. Tym
\3za.~ m rr-iz •s.1 la• się pc:zl·oska, .ie j~ otrnto. 
2 , foki '•ykopano zatem i cz~ść pcst""rn 
· · B rli11a, gdzie z~taro stwierdzonem, iż 
inłcszczęśHwa zostafa -Otrutą. Lang6\ ~ u
'\V~z.io.no. Kursują nawet wieści, że La11r~e 
ze zma.dą. do1p11ścił się kazir.od'ztwa. 

Byd~oszcz. O l·Dlonistach nierniec-
ik.tch, sp170·wzclzonych z. Qa,Ecyi pisze nieja
ki~ pan dr. W., v,r „Bromb. 'fagebl. ", że są 

ai niskim stopniu kultury, nic umieją nalc
~ycte uprawta~ il'tem\1 WJ pracy są niedba„ 
~ymi, że wszystko im tu jest '!11owem, dla 
1 .go trzeba im d-0piero <lać kulturę niemie
cką, aby wzm0cnili tutejszych Niemców' w 
v~kc pry;e.::iw Pofai:<:om. Pa.n dr. \V. ra

tizi, aby ustainow!.o.no dla nich n.t. 5 do 6 lat 
':nspektora, b.{ego a·d'millistratora odrnc"~
nych rnajątkó\\, l·tóryby ich pouczał i o
""ie'\rnwał się nimi, mając w kontrakcie za
scfzrżeone pc\v1nc prnwa w obe:c ·n ich. 

I"'ępno. Dnia 13 b. m. ltrabianb Zofo1 
Szci; b. kó\\ na z Siemianic ~.;ta\v:ała przed 
s:idern śkduym w l(ępnie w spra\\ ie r-OZ·· 
aa \ ania książek polskich dzieciDm wici-

1. 
~- 1111. 

Ze Slązka eiyli Starej Polski. 
Bytom. Proces za \\CZ\\ anie rodzi

'Ó\ · , aby dzieci tylko po polsk:n mówili. 
D~:mie 'liśrny j11ż. że od'p-0'\\ ie<l'zialny rcdak
lor „Gwiazdy" byt-0mskici s1 azc:n1y został 
mt 450 ma.rek grzywny. 

Pi okurator wyt·oczyl pr-occs o prz.e wi-
1t i.c11·:c przeciwko § 110 kodeksu karnego, 
·fivdług ki:6rego karyg"'dnem jest :\nzY'\V'>a'llic 

"<fo n=epO'sluszei'ist ''a przi:d\\ ko praw;om i 
mz1J0rządzeni·om '' fadz. Takieg.o prze'\vi-
1l!lie111ia dopatrzyia się pro'knrntorya w arty
.l"ule „Gwiazdy" p. t.: >iPoprawmy s1ie", 
który, \\edhu~ zdani.a proklrratoryi, mia! 
~rzin,;ać de nieplQsfnszeństwa prr,edv. ko 
l"'O'Zporządzen:.om króle\\ skiej rcjcncyi \\' 
Ci>p-0lu z c.lnia 20 wrzd.niai 1872 ruku. 

Jkzrt0rzą<lzenic to zawiera: przepisy, 
w jaki spnsób nauka język__. niemieckiego 
ma. być trahuwaną '' e \\ Z)'Stk\ch s2koach 
cte~neintarnych, publicznych i prywatnych 
i ~-0·.sta./-0 z.ak'··1nunikow:wc wszystkim mm
czyddom. 

Prokurator twierdził. że antor artY
lłulu diciat obt~dz:ć wstręt ·d10· 11auP.d i~zyka 
11iemicckieg0i. 

Przewoch1iczot}:Y sądu zaz.naczyL że 
•irtyk11l sldern\Yany jest przeciwko s21kole 
~ chcć aiut-0r odzywa się dla rodzicó\\·, to 
·tównc ostrze sikierowa•11e jest przeciv. ko 

:-eirman1izacyi dzieci polskich 'v szkole, co 
jest prze'.::i ,·dria!aHiem rozporząci'i:eni0n1 
rejcincyjny;n. 

Oskarżony odpo1wicdzia/, że w takim 
i;a:tie każde sf-ow-0 po'1skie, druko\v arne czy 
:.isa•ne, jest przechnlział~miem rozporzą
drnniom rejency]'nym. Rozporządzenia 
~~~~~ 

~\!T~: .. ' .. ' ~.:~ .. i'f~:„,;·\7 w\rgf nn111j\ 
rJ 11 iti r ._ lj _., ~ ii nil L~lJi~ •tti. 

Pnwieść Meryl Rndzicnvlcna'Pr'~ei. 
iCtu dł'lfszy.} 

1-1:_ro11irno\.\ i pc:..:iernnialo w Gezach. 
• ;,tlZ •!i nfr.:d siuszn·ość: nie dla nieg'° by? 

fi·ziś. < ·upc'.:ZYll 'K, jadio i sen. N \\a trc
sk;,i \\' .:-'r;;.stah .. jak 7. pnd ~i,·mi. 

-- Odzit'Ż żDll:il? - z~~~c.l·n ął <>~łu-
sr:ony. 

Uciekła (.to Pa ry:i;a ! \Vsiystkie ane 
t~Jl~ic ! Trr.oda! JV\niejsr.a ! Ale z llią 11-
de'kłv' rttble. T.::ść ~~Ja.iał i "yµędził. Dzie
ci ni~ma. Ot, i z-0stalern na bi ii ku! 

- Nieszcz~kie ! Cc"iżeś robił potem? 
Pilem ~ra.łem; cl-Opóki dawali żY

azi ! Cliciatem '' y~rnć. jccl1ać za nią. ży .. 
wą. czy ·r : ... Ż.)'\\ ą przywieść napm\ róP 

Pccóż ci omt, to błoto, La a\\ a111tur-

/:._by . ' J'{,\;ić do teś...:ia. dn rne~o 
pałam! 

- - Tiu! sr1!trn-,! Hierotrim ze 
'"'Uerem. 

•. Prze'~ratem ! . ci~~JJ<il da·\1] ')v{1j-

ded1 i~ '•lłli'O - c 1rnlJJ'kow~no n!!l .~ r:o 
ar.~ ad1. 

\\' r1ierv.szej chwili, ł1łl \'. idok tr~t~. 

if«Jl ·O~uopny eł "' yc.il za erc.~ tli ... ro'Jlirna. 
Widział ~. ni111 ruii1~ ;i,y ia. ni~~.'.ta~śliwc
:-o: ~or. :th.a. Gllciat ~{> wzią~,,'.:, \;I rnmił1n<J., 

,.a)e--~y(, u~tch·m~6 Hadzieh,, Pfi1mćrd7., ile 
m.&g-ł, po<łł,i fić s·i :i lłirn k~w·ał~i~m 
r;hJ.:hl. „ .. 

~{ ';)„ .' ·• -·-.:en ... ~·;n_ ~·: · . .,,.~-_:_ nc :•1 ..::i.:lil, a'.::: v. Jv- r-.· ;'.:.:,: z L .• ::s.1 :~zJ.1;~ \':~p::,;..:::a. Tc\\ a- i 
i •. u i~n·t 11:cma praw.:t rm azywa~ rcdzi- r.~ .:~o biblijue preyalalo 16000. k01·oa. .~ 
com, jak nt.ai<l dzieci ~we wJIC'ho ')"W'a'Ć i ua.dchod~ taUe .sk~adk! 11. Am~ryln i An~lu: 

',.' f: ~· ..... o .n 'r.: wsi:: i' .'/&c ~. e.z.i.>rą:· 
t-'li?J.i.C,,;a rn tt~f>l!l R. wy·e· ;. a. 

· ·'-i · k -łl~ • ł . . Patryarcha ar•ensk1 równie atara ai«: aii;yc 
· !b„ m ięzy lt U'U me i. przemawta . tt~y. 

Towarzystwe św. Wale.tego wo Wat\lle. 
Po tHuższych rozpraw-a""h wniósł pr-0- z Austryl. PólurzedoVi'e piimo .,Wiea. Uroczytttość 2:wtaidki odbędzie ~i~ _. l'ł 

kurator o najwyższ·1 kare 60'0 r.aarek zrzf- .~eu~st~ Nachric.hte1~'· podai~\ że ambasadorem 
\\~ny r0d~10ś.nie 5 miesięcy więzie,nia moty- r_?SYJ~lrnn w \"'.1edmu w m1e.1Sce z~ar~e~o hr. 

wsze święto Bożego Narodzenia. r,or 

• 
1 

• • ' Ka1>111sta zosta111c obecny p~el rosy~sk1 w Ko-
\\ UJą,~. to tern, ze artykuł zd!olny byl p.c!dbu penhaidze fawo!ski. 

dzienny: O wpóI do 4 posie<lze1iie, ua ktdt· 
zaprasza siie wszystkich członków, a takie l•· 
ście mi!G wi<lziani. O 5 ~odz. odb~dzie sto 

rz.yć ro<lzicó\~ polskich · v:v'worać razrn- !"'rilłlSilii!i~tm~~~~~'?!!!!~~-~ p. t.: „Żlóbek Dzieciątka. Jezns". Zapras11a 
chy, pccfobnie jak we \V1'ześni. Prckura-
tor 111...asrudniał wysoka. karę ieszczc tern, 
że oskarżony w rnzpraw.ach s~d10-wych 
przy7'naL. że tm aża za hal1bę i niegodne ' 
D;c'Ji pola.l·a, Jeżeli pozw10Ji na tD, aby dzi~c 
ko \\ ~ teraźnjc.jszych czasach przemawiafo 
do rod./ców· po niemiecku: i że sam na so
bie doś :viad.;zyl, że szkob pruska ·dizicciom 
i:;o11skim systematyczni-- ~"}Jaja, p.o·gardę ję~ 
zyka i narodm\·ości polskiei. 

Obro!Ka p. mec nas \Vrmko\vski z 
Bytomin na \\stępic zazna...:zyl, że tatk ze 
st„'.1'.v w: ska prawniczego j:i..1- i rzei:::ZCl'.\"cgo 
uwa·ża zasądzenie oskarżonego \V tym 
przypadku za zupełnie w ./lduczo'Tle. l).oz
porządzcnic reiencyjne Z\Vtaca się li tylko 
de nau·czyde!f i im tylko da.ie przepisy, \\' 
j~'.:l 1 sp.c:sób mają udzielać naukę języka nie
mieckiego. A więc tylko wtc~1CZiL:i można
by skazać oskarżunego, gdyby tenże ape
lował d10 nauczycieli, aby <lziecicm polski1i1 
języka niemieckiego nic \Ypajali. 

'J\' nmienwr;,ym artykule ·11iern:i. t::dcżc 
a:ni słówka, któreby. rc<lz:sów lu1b dzieci 
wzywaJ·o dio nicposl11szc(1st\'. a naucz:, c:e
licm przy nauce języka. 11icmDecldego lit1b 
rodzicom nakazywa.f.o. nic fG7\volić ti...:zyć 
siQ dzicci·cm po niemic,;1rn. 

Cały artyb1ł ma tylko ten jeden cel 
na oh1, a!by z:nn:Z\\ ""'; rcdzicÓ\\- co nai11-
cz.ania• dzieci swo;ch po polsku,. a:by 11ic 
zapomnieli o swoich Ś\' iętych obo\\'i<t
zkach i na to Z\Vażali. aby d'Zieci przyrnli
nmi.:i w domu m0wily po polsku. 

Mimo świetnej obrnny p3!na nE'cenasa 
Wn:ukuwskicgo przychylit s1ę sąd w catc.j 
pe!ni eto \\"Y\\-odćrn' prcikurato.ra i slnz~ł 
{,Skarż.ane~o na 450 ma1rek kary pieniężnej 
<Jd,rllO.śnic 3 miesiące '•\ ięzietiia. 
~~·'!"1'1:~-~'!!'l!!ill'l~:_~iaoar,;c-.1!11_<:.,•o.~-,.._. ~~~""'."*?:.U~~~ 

Viadomości l!e świat~. 
Niemcy. Komisya. kolon. utworzyła w ubie

gJ'ym roku z 60 d.óbr obietości 2Ą 136 hektarów 
l500 parcel. Ponieważ już 900 parcel d~.wniej 
byfo gotowych, "·ięc do w:osny komisya będzie 
posiadłlJa ?ĄOO gospodarstw, ~otowych do 
sprzed~.zy. Gospodarstwa są, tytko kolonistów 
nie ma sktid brać:. 

Z Prancyi. W izbie deputowanych nac) o-
11alista dep. Oauthier posti:i.wil wnioseJ( wzyw~
j~cy rząd, by 'vygotowiil.J projekt ~mnestyi dla 
skazanych na. wyzuanie przez trybunat stailU. 
Mówca wyraz-il łlo:tlzieie, że toi.kie Jaures, któ
remu Deroulede zawdzięcza otwarcie ~ranie 
ojczyzny choć na dzień ieden, - zlosować b~·· 
dzie za tem, by m6gl o-n po,vródć do c-jcz~1·zny 
na st~le. 

Combes oświ<!dcz}!, że i.tosow•mie za n;;i
~lością byfoby tylko popieraniem zuch 'alości 
nacyonalistów •i wystawie11iem na niebezpie
czer1stwo republiki, st11.wit1J w tej spra\vie kwe
sty~ iaufania. 

Dep. Gautl1ier wobec teito zrezyg-110\ 'aJ z 
11łlgfnści, poczem Izba obradowata w d~ls;~yin 
citi,[lt na.cl bud.i.etem ministerstwa rolnictwa. 

Z Turcyi. W olm:~u Sassum, w tureckiej 
A rmeHii, z: irraża htdności kh:ska !!fodo\Va. Pa~ 
nują tam wielkie mrozy i śnieżyce. Okolo 
10 OOO A rmeri.czykó\\~ jest bez d~chu. V •~nsul 
01.merykaf1ski z \Vauu i pev.'icn mi·sJ Oil.HZ ame-

Teraz -0bnrzyło s·ię v,r aim ws1z.,.;stko. 
Nie r,oi'bitek to był nieszczęśli'\\ y. ale JJę
dznik bez czci i snrnie'nia. Ręce, \Yycią
ginięte do uścisku, opa•dJy mu. oclstąp·it o 
krnk, purpura oburze·nia okryła hva1·z, 
zmar57,czrł bnvi, za1gryzl '' arzi i slm.:hal 
z 11ie\\ yp:)\viedzianą przykrością tej cyni
cz11eJ spo:\\ iedzi. 

- Co żyl·o, c;dst<wi!o mnie! Psy, k~r
milem. kh i poilr.rn, przei,rry\\ a~em d10 nich 
setki tysięcy! I.J.otem ~i·;kt ·ni~ J}Oży;.;zyl 

rubla, 111ie zaprosi! na o·biad ! Lotn. '. Uda
\Vali, że mnie. nie znają, 11i·.: przyjmcrn ali 
d·o kh1bów. t'V1usi•dcm \\ y]ech~ć z Pet.~rs
burga ! 

'Y·oicied1 s«~ zatr1.ytnal. 7~rzytn~t z~
b-.mi. 

- [}ojechakm da c.b~iada. ! - \\ ymó
wił z v. ście1ldości<l w ~!·o::;ie i spoj1 z.~11in. 

ttieff1n·m r,zi·eh>nial, slmciy! j~k ryś 
ranny. 

- J01kie1 n cr.okm 'mi~leś mu st<.:qć 
µrud o.:zy? C:1,yś o 'Z:al«f'? Chci<i1.ieś pc
lieł',h.? 

-- Chciale111 1.rieniedzy ! N us;1,ę je 
miel.. roznmic.sz? Ina(~zej d1yba Ś'i1~·1erć ! 

Lepsz;i. śmierć cd \ ·styd\! ! Dzi;;d 
c!~ ·opl vat p•wuie pa~ard~. spunie .. ie,ral 
i \\ y1 ZRcił z tlriedti:'ica ! i tyś to znió~l? 

- .>.. cuż rniatem roui0. '? Chd:1ł m 
nm fohvaft podpali&. ale się zl~.kłeml. Tak 
się zo1st~J ! 

Hiero1n!m prze. z:edł się 'o ,ok•iu. tłu-
m~;~c _ trĄSZI:Y 'l11ybn.:h. i\'Hlc?.ąc. pa1d.:.ł 
klr~.~st~ brfttu i sam usi~dt. 

Bochnm. Bociany byly dotychc~as uważa
ne za ptaki, których n•ie wo no hylo strzel<J.ć. 
T}1ncz<>,sem ministersŁ\\'O rolnictwa ba.da t~ 
sprawc. czy nie znieść tego zakazu. Na to 
wplywa zdanie rolnikóiv i wfaścicieli polowa
nia, którzy się u2alaj<!, że im bociany tępią mfo
dc kurczęta, kaczki, gęsi, a. przytern lrnropa
tewki i zajączki. Tak więc ów „bociek·-, u nas 
ta.le od wieków popularny. zuiknie p1ze<l kul-
turą nowoczesną! . 

W Rłxdorfie wystrzclH st-ilan:„ J3-lcŁi:i 
Schauml6ffe!, dwa razy z re'.vohveru do l8-le
t11iej pasierbicy swojej, następnie c~ebrat S'l
b!e życic. Sch. ożcnil się przed kilku• lat:</ z 
starszą o 10 lat od niego wdową, matką czwor· 
g-a dzieci, z kt<Jrych 11ajstarszą byfa 13-letl'ia 
obecnie Ma.rya. Do niej to pu\vziąl ojczym 
11iczw2lczonq s!donwJś6 i z21zdrc'>snem okiem 
śleclz[,J' zacho\rn.nic się .iei wobec mlodych rnG
żczyrn. Dzicwczyni~ wstrętną byfa okazy'.va
na jej rn:Ioś6 i w śrn<lę przeniosfo się faien:nie 
do b<'l.bld, mieszkającej również w :Rixdorfie. 
N<.najutrz poszfa babka d~J mieszkania zi~ci:l, 
a Sch. poiSJtłJ. 9-lctnieg-o pas: erb'! po si ostre 
roq,Jrn:mjąc jej powioclzieć, że ojczyma nie ma 
\V don111. Dziewczyn3. przyszla niebawem, lecz 
zaled. „ : . .:: 1;:- ~e'>tąpifa prug kuchni, przyskoczyt 
do t:' ~ t•!c ·::n i drzwi zasuną!. Oboje zaczęli 
sie n.ncn\:v ,":, ., gdy pasierbica starafa się do
trzeć t1.1; clr:t ,, : , wys trze lit naraz Sch. dwa ra.7:y 
do niej; i>·''.i 'cJ stojąca wlaśnie przy_ ltotlin;e; 
schwyt.:·i·ó. '„J. ,~arnek z wrzącą wodą i wylafa 
ja n". r;!0\1, ~ 1•<·pastnika w chwili; gdy ten za
mieua~ c;tn-:ii;'.; po raz trzeoi. Wtedy Sch. po
bieg! d,,; swojej izdebki i trzema strzatami po
zbawił się życia. Dz.iewczy11a odniosfa .dwie 
rany na ~dowie, lec;r, życiu jej nie grozi nie
be~1,piecze(1shvo. 

~łl'!.'!!'<= 

L o n dy n. Japończycy wzięli 18 b. m. 
r;<> wielkich tajnych przy~utcwan.:ach i krót
ktej, lecz krwawej walce fort Kikwan, w któ
rym zdobyli 4 armaty polt1e i 3 armaty ma
szynowe. 

I( o p e n h a i: a. Donoszą, że ·duńska faw 
bryka karabinów dostarczy w 112}krótszym 
czasJe Rosyi 20 tysięcy karabinów. . Oznacze.
łoby to zupełue zł·amanie neutraillośct 

P a r y ż. Admrrał Blenahne ustępuj~. Na
cvorudiści ofiarowali mu mandat poselski, któ~ 
ry dot~d z;ns,:a4ał Syveton. 

L ł c z i> o u a. Otkan. który szal2ł na pół
n0iene& wybrzeżu Podu2alii. poczynił straszlłl 
s~ustoszenia. lS rybaków z Plsuerra-La-foz 
zimęlo. '" straclło wszelki coltytek. Pcuł 
M.GJ1de~t1 ub0a~fo 14 osób, pd. Oeorte 5 rY-
1'aY:ćiw. · 

L w ó "'· Z Jowodu @iios~ema lllizklel · 
Ui.obłlizacyi w eubentiach kalisklei, . petrykow
s!.l:łej, sa<lomskiei i kieleckiej. zwi~kszyt się Ra
,tyw zb1$gów do GaUcyi ogro1zu1te. 

L o • i y n. „ Daily Ma:t" dooosi z Szaa
iaJu, że potężna eskadra iavoilska wyrusLyła 
i;u1 U!!fadnie. 
„~~--•L .... ..__.=!. --x·-.~:.&ti!!!l!!L ----· _I!!!! 

. :Pi~tek, 21 r;rudni&. 
(Wanda ktitż ). 

Czwu~ek. 2~ i;rudG.ia. 
(Dr· go1111ir). 

8 łoi! er-; w11cb.oćlzl !ll',d·odz:, 
;r\:.h". · ,. s Q, 10 ,. a. ~ 4:> 
Pojut:r1,~. g. 3 m: 11 :,. 3. m. 43 

St s.?: pogody; W wlorek c111.ł;r J.:st ładne 

W tej chwili szelest sie zmhil z-a 
drzwiami, dyalog stróża i kimś obeyrn, 
i Bazyli ot\\"<Orzyl pod\\ oJe, z-ajrzaJ ~rzekł 
l.ckonicz:nie: 

Ryży jest. 
- Nkch \\ e.idlzie mrnknc.ił tliern-

niin. 
\,Ą,'ysuki , dwdy ży<l, z bi·egat•ąccmi -0-

c%~·ma, \\'S\llW) sir. cicho i uqdo'nit w progu. 
- Są pit•niądze? spytał krótko 

i11żynier. 

- Sq. 
- To cit.::\\ ~i. 
Żyd się cbtjrzat po izbie, 1m:y; ,·zał s'ę 

śv.iadko\Yi, . dobyt potężny z,wil bankrrn
tów, ?::rąi liczyć m:m~t01mie i ~~·oda\\ ać 
·od'b:o·rcy. 

W ~\\ ietL Ja;npy llliiply t~cZ.O\\ e pa
p!erki; Hieronim odkładal je obojctnie, \J 'oj 
ciech' wpatryi\\ :ii.l się uwainie, <Jddrchając 
ci~żko. 

-- D\Y4H.1zieśc!a pi~.~ iysi~ .. :y. Odzie 
reszt~? -- rzekł Hier-u11im, b;0rąc ~Lempl{}l 
wy p#_pier i pisrąc p.cd 'ipodem pod'P:": 
H. Di•fopictro'' i-cz. 

v.rszystkich bez wyjątku. Sekretan. 
- . T owarŻystwo św. Czesław;-;; Bułako 
dono:s>i swym czfonkom, Rodakom i R.odac1. 
kom z Bnlmke i cP.fej ob~:cy, iż towarzvstt, 1 
nasze obchodzi tego roku gwiazdkc: w dn~:c 
świętr1 Boże&o Narodzenia w sali p. Reick. Pe. 
ciątek o godz. 5 wieczorem. Porządek uri1. 't: 
zdki: l) otwarcie zaśpiewaniem pieśni ,.Anif!! 
p<ł.s(crzorn mówil'', 2) śpiew przy drzewkN, .l 
Rozctziela11le gwiazdki, 4) odegranie teatru anie. T 
torskiego p. t.: „I(achna", 5) zakończenie Q!i. 
śpiewaniem pieśni kościelnej. JaL :1ailictI1iej. J . 
szy udzfat czlonków pożądany. 1 ioście t~il~ 
'vidziani. Przr tej uroczystości może sie kl'ł- ,.,,„ 
dy rodak dać wpisać na czfonlrn. Zarz,!!, li•' 
Towarzvstwo sw. Antoniego w Uecf.:e:i1.dorie · 1• 

przyst~puie do spO\\'eidzi św., a w pierw 2c y·'l 
święto wspólnie do Komunii św. Prosi~ o jak 
118.jliczniejszy udzi3 t. 

Wpierws1~e Ś\vięto po por. o godz. '1 ~wy. 
· kl.e zebranie. Proszę, aby każdy czloaek, et 

winien skfa-0.kę do towarzyst\-ąa, zapfacił i~ i 
oddal czy tp książki i biblioteki, czy tei 1..!l o. 
zn2.ki i obrazy, ponieważ jest to ostotPie z~1Jp. 
nie v/ tym roku, więc musi być wszystko ut • 
gulow:i.ne, aby na przyszre walne zgromadzenc 
mial każ.dy \va.lny przystęp i wolne sto\,·o. Prt. 
szę, aby ani ied11cgo czlonka uie brnkowa..fo a11i 
w kościele, :.1.11i na zebraniu. 

Julian Grabowski. przew. 
Tow;rzystwo--~w. Antonlego--w- Ueckendorłie 
święci gwiazdkę w pierwsze święto po pot. 1 

· i.;odz . .1. 1) Śpiew „Gdy się Chrystus rndzi" u "· 
4 gfos~·. \vykonany przez l(oto ś~iewu. 2) Prz~. 
witanie członków i gości. 3J Dzielenie 3:~ 
oplaikie;n. ~) Spicw wspóluy i rozdzielenie 
naS?;ród. 5) R.ozdanie ~wiazdki pomiędzr 
crJohków i gości. 6) Na za.koi1czenie śpiewali• 
będzie plcś!1 „Aniot pasterzom mówił". 

· Z ar z~ d. 
----;fo-;arzyst~;-św. -P:ot;!l--;-Steel;,-· 

Gwiazdkę cd.prnwiać bedz•ie 11$.sze towa· 
n~yst\vo w pierwsze święto Bożeg-o NaroJienia 
o godz. -4 po pot, na którą się wszystkich czlo1t- :) 
kóv.r z.aprasza. Który członek by chcia.f ieszcn 
zaplacić swoją skfadke miesiGczną lub ktoby ję 
chcia.l zapisać do naszego ~rona, może jeszc7.c o .•• 

w dzie(1 Boie~o Narodzenia się wpisal: od I!•· 
.dziny 11 do 12 przed poJudniem i taki~ skt?idka 
miesięcwa bedzie odbieran.a. ~~arzęd. 
-Tow~Z:--śś. -PZotrai P-awt~w -Bruckhau~ea. Rn 

Gwiazdka odbe.clzie się w pierwsze śWięh s:ę 
Bożego Narodz.enia ·zaraz po po\s!0:em nab<ri.eń· f?! 

stwie o ~odz. 5 po pot, na któr~ czlo_nl~ov-· ~ 
familiami uprzejmie sie. z.apr~SZ'il„ MteiSCO'fll 
goście maj~ wst~p za wpisaniem si~ na c1.J:ou· 
k~. Z ar zł d. 
Tovva.rzystwo św. l\'lacieia w Ho1sterha9.sen. 

Zwraca.my szan. członkom uwa~e. !i w 
pierwsze świeto po pot. o !!OdZ. 3 d.nia 25 r;ru· 
dnia obchodzić b~dzienw ,.gwiazdk~", na któr~ \v 
szan. czfonków wraz z rod-ninami zaprasf:a H? 

Z a r :Z ą d. i.~ 

~~~tt~~~-~if-~.~~~~~ 
Su:11>0\\'1neii11u 'kumotra,vi 

„~- Tom mzo~\łJi Pcthowi 
w R<>hfo1~hause.n 

w d\nJ:u ioonych Irnie.ni.Jt sktaid'am sen:teane 
życzenia Z!drowia, sz.częścia i bfogmsl~
wiefrstwa Boiżezo, ora;z: wszelkiej p01nys1-
ril0ści i wykrzykuję .trn"hot1n:e: niech ŻY· 
je. aż cate Rohli:nzhausen zadrży! 

Michał Dndzik z roclzbą 

·łfn~n~.~··*~ ~~2~•1ao1r~;~ 
~~~~Y.l~!' ... 'Y.:Wti"-"!IJtjl.~ 

c,ofał za d'rz.wi. 
tliemnim1 rzucit pacz.le~ do o~nio1tr\l- ~-

łej \~asy, coś za<pisaił i trsi~di n~.p8'\v1·ót. 
- Tyś tc~aty pan! rzeikł \Voicie :h. 
- Bi-or~ d\\ ieście nihłi mie3i~c·i'JrłiC. 
- A te tysi~cc? 
- Cudze. Na \\ yplił.ty. 
- Tak, tak! Fiortuna kokrn s:~ tnczY! 

Dawuiej ja te:sro śmiecia: tni'1tem furaJmi! 
Asy~natami rruo:glem wyklejać plQ:k.c!ie.l Stc· 
rnblówk-mi ia·palalem cy~-n1. K0iJ1!e H~
sily turku·sy na uzdec7kad1, skiba c.h~dz.1· 
t~ w sohola~h. Ktoby mi pO\.Yie·dz1ał, ze 
ja do ciebie przyjd~ żebrać porr.iocy? . 

- Bardzo dbbrze. jeśl'i potrafie ci je! •ó 

udzielić. Cz~~o ci trzeba? . - srrytał zi-
rnini0 Iii·ernnim. , 

Pieniędzy! Pożyczki tylko: zwn1-
c~ z podzięk<;\\ all iem, jak '' yplyn~ ! .n.o 
mam nadzieje. że to. fatum m11lc upHs.;i! 
Trz~ba tyl'ko d-0 Paryżai si~ dost~(:. (t: bi
b~ -0dzysk;;i.,; koniecznie. 

fLern11irn wyjął pu~ila.res, ~ yti ?<łtSH~I 
dlY dna. 

- Bier7 i jdź! Odd~'t\ .l.Ć nie JJJtiC· 

- - J~cslt~ m:.:~ę . } słać 1x1ju trze. fl;;i.n lmj ~s1. ! 
raczy przy fa,(· ko&;o z 1 witem, ho ja s·~rn · \Voiciech 1rnrns:;:yl ir!·o'il. "'· 
przy.być nie mo!!f;. Mal{}! rzeki. - Musz~ .., 

To d'cbrze. OheJd~ si~. są«.11·<~, d0, st.rn-,ć na \daści\\ ej stcp·ie ! Cóiż 
Y~"GChl:~. Ot.o w~ksel. r'an ll~.„.zelnil · l[- czy? 
prn·dził 1:·C{:h1b!~O. żt HKiżecie ti• '" ~~ 11a - łlet c•ces.z? 
n'ć:j !}Cdf)is. ' - Tyle. ileś ti~m ~· ł~żyl 

P;o.ryill 11 

!:O .r;M~- ' 
7. 

"· sbt.!1 " 
.Jat: i bez n:egfł d::tirym mili• 1:1Y!i' : k~s~. 

?:iękuj~ P~'nn ! tfier~~J„ 'łl'.z,rusz~ył r3.1mi~yrn1i. 
2yt: -..·z:~1 kutk~. s1Jdo1l1 si~ 1'1'Y- (Ci~t da'tsr.y nastął)L) ( 1j 



Lc.ik~i;;iiatc\;ir. 
,, pien 'Sze świGto Bożego r;uo:.lz;eni• o 

li.I"· 4 po poL nabożeflstwo polskie i kazanie 
, ,bugei święto o gadz. ~9 Msza św. l kaza

. 4 godz. naboże{1stwo i kaz~itic, które od
~· rr Oiciec :Fischer z Bochum, zatem uprasza 

r-t: wszystkich Polaków z Lan~endrcer i Wer
!?", ai.ehy j.i k nai!iczn~ej _ rrzyb •li. 

. ------------ -- -- ---- -
Towari.y~two iw. Pawł lir' fieldu 

af'l.si swym członkom, iż 'v pierwsze święto 
~ \,„1,0 narodz~nia po poludnit.1 ~ ~odz._ 4. ob·

;,O'_rtiJTIY wspulną ~w1azdkę 1 to " spolme z 
K·~ eWl śpiewacki.e!n· .Ila którą sie wszystki~h 
dmtków z f~m11Iam~- zaprasz~ .. C1lonko~·1e: 
tóraY 7.aleg ... 1ą ze ~i-fa~~ą. m1es1_ęczn~._ wmn! 
1 ~ Jried ciasern z 1uc1 msc1c, ponie,vaz 1112...;zeJ 
c bi;d~ mieli dostępu do gwiazdki. Oo:~cie 

. A~Z cilonkÓ\\' wprowadzeni mile wit!t:iani. 
Z ar z ą d. 

__ „„ ..... --··----· • Q Ił., i „ 
Te-v.arz~stwo gnnn ...• ~okot w Iiołzwe.sst'l. 

\\.pierwsze ś :\'ięto Bożego Narodzc11fa t. j. 

01 ·:! 25 ~rudnia vrza.clz< naszehiwau;yst\\'O 
wi„zdkę Jla dzieci n p. S..:hrodera o ~c'<lz. 7 

~, pol.. na Uór~ iapras ~m11\ rcx.lzicó\\ z \7.;e(.
i·. Dzieci pilne dost.iw f~łd11:; pu b1(;L. \•:st..;{) 

~ ~· 1 1". O liczny ndzial prq•;i 
?. •i r z ~ł tl. 

Tcwarzystwo „Jctłt!GŚ(" \W :1 - 10!:.<lrcer 
J'JllflS; swym c,~!nr.J,om. i;~ " i"t'l 1. „ze św!ęto 
Bo~qco Nnr1:dze11::„ o]ichc~clt.i ~,\::\ t.a.;~ i'<G". któ
,:1 g;ą rozp<:C/llC Z<JJ :· l ]1"_ ]1l'''."-t1:!'>'"l.!fll l'HDt)

·- o.::l;St\\i!.'. \\l:.,zystkid; c :io1ik<i\-.' z H,tlzin,u.ii 
· 1i1·c "'"')'·"sz·· Z~ r z ~-<J.. ,;rze11 ":"..:_" ._c• • 

·e Toi\:Jr1y"t-~~n :.11.
1 

._~a·~a C1111c. w Alt :1c.;,.~;e•J. 
<:- ; : ::i ~:) ~l l··...:l::'.! ( \\ !l!'()CZ\'StoF(: g,.%;cgo 
ni :~~rodzc-1 in) n ~~u~l1:. ;y j po pot. odp;·'l\Vi sic 

00~skic Nlli('.~c-1'1i;;t\'.'u. Po nabożcf:'.'t·;vie urz;i
;t111111,· \npc')lu4 g\vinJh: cll2 czronków i icl1 

ie l:imi\'i. ~-do11ko:;Le ~1.legci~~cJ~ \dc:cej . i~k. ~ 
8 , „1,,.n~cc ze sl:J:::.„.~<i.1111, ~o:".11111! s z Jl[,_:11 J~~ 

1~ ~;;-~,~„ 16:~r~~ 11 ~;~i2/··~:t'~'_:1·~~~~~· ~-:,, ~~~a/~;~::((~\ de;~.~~~ 
:~~ \ \\e;;o i(')l\:11) <' r:o '1. •! pe; p<;!: :Jbedzie siq 
iic ,„:due .zehrn.nic. H<l którcm hf.'< z:e spr<!\\ ozd,i_-1 
Z) r.;r koisy, i ob6r nowego z ·1r1·~;t~.11. ~ · • 

Ila Z ar z ą d. 

- To~~rz~stwa -„.~;~ Anfos*:~~o -..r Laar --- i 
1:7.I ~j,nia sw.~·m czl011kom i wszystkim ~r„:1 :l-
1<om. i;i, w drugie święto Bo%ego Na rod ze: 1~1. ,;e:.:t 

a- ~l)!sl\ie 1wbu:Łc~1l·;~wo z lnn:aniem o g;;,lz. ·1 P\J 
~.)t. Dnia 24 grud~1',01 n ~odz. ~ po 1rnt11dn!u 
~n-1sch11oś~ do SOO\\'lcclzi Ś\\·. 

ze -U\Y<t~a: Cifnnkov ie. którą foto;,;rafi'i ni.: 
ię i"bl'!lli mor,-n odebrać 11 J, 1«:1.wc<> M ich~JJ'.1 De
!~ n}··,, „L~~r, 'kai~cr~tr. 99. 

ki Tcwarzvsh.vo 5-w .. hck;;. w Bisw2; . .:k. 
(J\.Yis:1,di.::1. odbĘ~l,~ie si~ w pie n\ sze święto 

80;.C'an N<crc<Jzenia po p0l. o :!'f'cli'. -1. lJpr1.s~1 
się Kszrst!·,ich c:~In11kó\\', a:i:c:1!:;· b'iuy .zr: s\vo.:i 
i2mi!i;:i prz:rby!. Jeżeli z szan. ?:oso1 by k.HJ 
się cłat wpisać do te:"' <trzrst "·~.'N trm. dllil~, 
tah~~ h,•cl;i;ie miał 111.hial w pndZ!?Je- ~ ·f1:a:dl 1. 

(j()~c;:_._1~i~~-~~-~i~~~--- - ___ _7~~-!_:_~~-·-
TOYr'l.trJ.•'Stwo św. Szcz·~l'iiil!ta w Rwxel 

~Oi!VSi s·w):!ll cz!ollkom. oraz Rodak?m ~ _Ro
aczkom zamieszl<aJym w Rausel 1 ~ian1ng-

hnrs't, iż gwiazdka odłJt;<l;.:ie sie ,,. i;:ei-\Ysr.c 
"~rieto Bożego N~.ro<dJ:enia 11 p~ni \ 'cssc1s "'. 
H~\.i11\!horst. Początek ') ~1,dz. '4 po pol. O 
licznv udzi~J 11prJsza si~. 

St. 1\!ikoMczak, sel.:r. 
-- -- -----·-r-·-- ---- -

Tewarzystwo ś'I":. Izv~or2 ~· Herni: 
\\ p:C'n,•sze świeto B0że~o N•nodze111<1 oi1-

będr.ic sie z~hrc.nie o ~odz. ·:3 po poL, a 1 o zr
bra.uiu obcl1rnh:iiny wspól11ą „?:\yiazdl·:(('". . <.J 
iak n:1jl!cznie.iszy Hdziaf 11prasza si~. "sz~·st~,;:1c:1 
tJrrnków 7. rodzimimi. Goście mlle w~dzrnrn. z Ił r z~ tl .. --- ----- - --; -- - - -
1'c'A~:zvstwo św. Wojcf'Oict\;Ą ·"', Ho;:tt~nnark 
donosi UJJrre.imie s'''Ylll cr.ioHko!11, ~~ w pił'r
ws.1,e Ś\'. ieto Bo;:;ezo Naro<lien·~ tj. 'Z.O lJ. m. oh-
hridzimy wspóln~ t('g:oroczn~ ·~win-!łlu~ po ?'i-

1i<ln1u o gcdz. 4. Uprasza się szan._ c~f~nko\\': 
·lJy si~ liczuie ;rebraH \Vrn /. S\\n <P11 ~0n~m1 
i 1zic(·111l P<l sale p. \Velmer<i, o co prosi 

/, a r z ~ d. 
1oi. ,r'. ··.·~ ·1-Koto-śp;~wu ,.Gwiazda- Jed:~ 

'.:·i" l'· . ~;w. C.e"yrn ...,,, Ostedeld , . 
1'JllOSi ~.,,.,'i: , ·: ·l. c·-:fonkc:n. ii, \r drugie s-ę-;i~-
to d11i.- z;, l)··i. obcl1o<lzi towarzysh o nasze 

:h. 11spó . J ;~\' ·;.,!kę n~- ·,~-iel!\iej sali p. J-htzem:n·· 
"'a. l\~. ·'„\ : goc1 7 . ~ po poi. Fro;;::r:)_~:i : 7'.'.i
~aieuic, place.nie. z;;ilegtych skt~dd:. sp-1~a:~.u
r.da11ie z bieżącego kw~ d#.I u. wspóltiy sp:e-y.' 
':eśni. śpiev.· ko!~ mi ~fos).-. pr .1.edsta~;., 1en1e 
,,i;.tor;;li:ie p. t.: „P•u;toran,„·· i rozdaille. po
~0ri·J>w dl~ d?it::ci ; cb~ieknie sie opła.tktcn 1 • 
z!rnko •ie 1y,r.·v qJe~<1i<t :;:• s\,/:;idlrnm1 prze-

0. 1 ~fo .t rzv' n;i~~i~c~: ~~.:he~ si~~ z tl' l..:owrcll u!ś-
zi- :~. w prucrw~1nn rnie u'' 41ż;ini bedoi z~ u1~-

z
·e rJ.uakó\l.. o liczne i pm1ktu<il11e st~wie111e /''~ 

·tenków z r1}(J;~i!1ami upr<lSU Zan:ą0,:i, 
ll'Na ·a: Po,giedr.e;,:~ z-:i:1:d1! o ;;n~l:r.. ~ · 

-id "'1111• 11~ ld<'ire sie t;,il,:'.e uur~sza re,, ·1z_? ro.~ 
· 1 r, Cz·sc zi- ~.~r" I ekc: :;i. ~piev- u o 1 /2 w lH,~. .. -_<-; 
•• ~111 polskki! fr. ttoryz~. P~~t\\ · 

o„~ ;oi.~lH1. · „n;,i~zd~~Jed1wści'; " Ost;dcid. 
\Vpis,tek :?.) hn1. odpra\'.~; s;~ Msr.a S\\'. z~ 

,narl.rch c1.fonk,';w n;::.~·~eio tow<trn st:,1·;i. o 
dz. ,~ rir1.~<ł ~. C\Ji rą.:i,\'c:i i ; sy .. t~nto,~', ii-

14 7.a si~ o p11nkta~l11e st;.i'> iepie. s:~ l~C· '~') 0 ~ 
a: ·1 o >~ pe• 7. O lic;:nY 1dz1•! c;,innk;'" 
' n~\~o;i.ei1st,„i ... t1pr~~s7~ - ? " r_'I "'~'. 

r;.;„~z"st-; -,....,,, A~;c~~~~ ...,. Kr;;ir.. . L 

. 1wia.zdk~ odbedz.ie. si~ w l · r.r~·sze s~ 1 ~ '..' 
.~zezo t\1nodze11·1:~ iio połudró: o 1•ot cl.o c~~ "' · 

1. C7tonl,o·, ·ie :vinn sir, \\·Szysc~' sb1't. il :.i 
.1: - r ;: d. ~1. 

To ·ar:, ' • A"ł i ~o w Ol.:-- Sty:- ··•• 
Wnie<lzielę <lnh.l .t.3 obchodzi nasze to a

rzystwo spólną gwiazdk~ na sali z ykr:r~łl 
posiedzeń. Początek o godz. -< po pel. Szan. 
czrt..··nkóv. 'l. fa Ulami iak rnduprzejmiej zapra-
sza s:i::. Goście mile wiidziani. Z~ rząd. 
To "· ~ "'- fnrn~iszL::a ~ r. w Ifois ede-Rie.mkc 
dc.nosl s ;\. ·m czlonkom i Rodakom. iż v pier
sze 3więto Bożego Narodzenia obc todzi towa
rzystwo gwfa?.dk~. Uprasza si, zan. Rudał:ó> · 
i Rcxlaczl·i i cała iamili"l o jak na.i(iczniejs7.c si~ 
zgromadze!ile na sa.li p. \Valburza punktwlnie 
o iOd?. 1 ~4, Co~cie mile vid7.ian:. 

tan. C:::.abc:.ń. kl, zast. pn.e , .. 

TowilrZ;\'Slwo ś ~. J: . .ma Ew. -w Wit 1H1. w 11' crlzielę (w J.zh::il Boże:,ro i 'ar0<b:enia) 
po poi. po polsldem n11b że.'15t 'ie < <lbGd:r:~ s[e 
w~r.ól!ia g\,.:az{lka. \Vszystldc11 cz.font \\ • '.~ 
;onanii i u:1.i~6mi serd.ecz11ie si~ ?~.pr<!SZ:?. Oo-
ście mile \Vid:d;;ini. % ar:~ ą d. 
---- -· ---~- -

Tow· rz}shvo św. Bar' ary w Bo~hton. 
\V pierwsze ~\'":ęto n0~·ego hrodz ... 11iJ. o 

godz. -1 po pot. urz:idza to \'<>r7.ystw ,.g-\\'i;l
zc.\kę" \' lo\:'al11 Z'\\ yk!yd1 po. ietl.? ll, l :t l;tór~~ 
. it; SZ<\11. zlo11ków z n,dzinami z<1pr:i~'.~~~ 

z.„1..ąd. 

Towarzy~two ś :. Ja wi:v.i M~ '1lt"1ie 
okh· dzi \\'Sf1óln:i g'':i~zui.t.; '" pierw~zc Ś\\ i.;.<i 
Boi,e'."n N:uo'.'l,•:ll.;! po pd. o w·~lz. 3;.-; 11:: sali 
po~!ci:.łzc·t't p. Stiirm··m1. O iaL i1~1;l:cznicj::;·1.~.„u-
dzial \\ • / y.sl kicJ1 Cl ton), 'n•. ;r r·"'t;ó1'.>mi or~.:1. 
?.. .'Gi c;donl Ó\\ uprasza Zarzut 

Tn ·ar7.:~ sł\'' O :;w. Jó, .~l ;v V.'itte11. 
W pierwsze Ś'l.'i1~t0 im r.• !. po pr;1sl iem 11a

lJnżc:'1sl\\ ie odbcdzie si·; . !(' ia7d!\~„. na l tór. 
czJ,iiil'(J;\' z rodzin: mi llµ: 1.1..i1!ltl z< prasza 11:;. 
O liczny udzi;1l prn·;i Zrr:; :.id. 

Towan:~slwo ~w. A1•to11ic~o w fn;isei1brucłrn 
dO!lOSi S\ITl:! c~: l<'!k,q11 , .;; Ui'0(;7~·stu~6 •. i\,\j~l
zdki"' ot1bę~1 1"c :.:,; , .i:c. \, ;,;r,t .:. \ i~t« IJ1ii.ef(o 
r'1ro.lzcni:1 o w1cłz. 1'55 !)() pot. 1ia s;di n. Ove:--

bccka. O l':::„:Hy 1·dzi·1i pro~.i Zr.rząd. 

Tov. 01 ivstwo ~\''. :. ar ,;na v• Den-.; 
donosi ~7;ni. c:dnnk(1111 i WSZ\ stl<im Pod~1kom 
w Dcrne, iż w pltrwsu· ś vii;.to Rożcio Naro
dze11·:a o ~oJ.z. ·fi ~„ Jest :1:.i lio.lei'1s two tlla l-'e:la
k"'\\' /. r;ol kim śi;ic\'. 1 ;ii. \\'szyst1.::ic11 Ro<l.d-J;w 
si~ i1pr:i.sza. n.:/d,;· liczn:: 11dl'.iał '' 11~lmiei'1-
sl\vic wzięli. 

• Z'11azern oz11c1j111ia się, iż T~>w. św. Mc:rcina 
\'.' fh.'Tll", h:gcr ·vzną ·soól11ą !!. i'łiazdkę (1bcho
clzi w cl r;1_je świ:;to Bo;'.er,n N<1ro(ł7.c11i2. P·.>
ci~t l( lll"'~1.1 "t1'Ś"i n "'<){Iz 'F". f'ir•r7en·~- ll-
(lzi[;( w 1~;;,-u~iu. ~ci!·k'iem ,.i ·,:H:..J:r p;i ,k;/'.lnin 
idziemr na sale pns.: dzei'1, 1i:dzie siG rr.i;;pocr.nic 
po(l;~ial gw:a7.dkn\'.J' i śpic\\'anic pieśni, (;r;a 
dekl<im.1c\·c : nrzedsta\\ ic,1ic oi;rnz(rn ~wietla
nych. które 11;:m przcdst:.;.\1' '. 11~s:;, O. B.izyli z 
Dortn11wci11. O liczny ndzi:ał w g\\ iaz ict: 11pr<ł.
s1,ei si~ ":,zyslkici! człn1tk{1,,· 'vraz ;;, f;.tnt\lią. 
Oo~cie mile witlzia11i. J. Tr.-;H.~er, r1 i~e\ •• 
Tow<:'"Z, św. Ludwika 1\' Dis!e!u~Scker cbeck 
obchodzi wsp61P<! „11:wia1~tlkę" w pienv~i:e 
świ~tn Bożer:o Narodr.e11ia o godz. 'i 1;0 pol., 

Z•ff7ąłll. - „ ____ ... ___ ---

Tow. św. Ludwika v: Dist~lu~Sc~erI !red:. 
Dnia J stycznia oubcdzie s!ę w~h~ ze" 

bra:tie, 1i<i k'tóre-1;1 7..r.rząd zloi,y sµr:ł. voz<l:.ude 
7.e s1vych ciyrn1ości Zi..1. ubiegty rok, poczcn' na
stąp! obór !JO\\ ego 1:""rząch1. 

I(~m:·l Mitl<c, pre1 es. 

Towarzyst .ro św. I(~;-imicrz~ v1· B<.t1k„u. 
Dn:<i ?3 gr ttlllilil, lu Jest w pienY~7.e ś \ ięto 

B·;.7.eio Nuodzenia o ~odz. 1 ~4 obchodz:imy te-
1rornczną „gwiazdke". na któr~ ,.,-s!-~ stkic11 
czfc,:ików z ro.d7i!l~.m! si~ 7;tTJi'4l~%a. L1cwy 11-
dzial po;icidoit(\'. 

Uwa11a: \V trm dniu przyp01d;1. także 111ie
sie~u1t zehr<1nie i to ostat11ie w tym i'Oku. Kto 
jest nie·ivyplatnr. zcchco Jl 1 zyjść i~.k nairrch lei 
i si~ uiścić ;i: nie.i. gdrż Lr~·<; bedzie pi~·rna no
w:-i ·lista, a kto br,d'l,ie kJ\,~ micsi~e:: nicwy-
nf~t!lV trudno ~-:o w ni;1 wpisać. Za:iz~d. 

To';.'~r.zvslwo ś"w. A~1t(\nie~o-~v Hab:iil:horst. 
• \V i>iern s1e Ś\\ !~to Bo:~eio t-:aro.<lienia 11~ 

rz.a~b·;a llY '' sri\'il,--1 1'''i:iz( kc. Poc?ątek o 
:rodz. ~ po 1ml /'.;1.prasz;.rn;~ czlnnk~rn i. ich 
fomilie . . Z g0·!;c: rm1..ia wstc;p t> lim c1. ktorzr 
J'JT1· Jt:-t.lz'·~ do n. s pciskl ~po\\ .:cdnik. zatem 
"~,,„, 

· · ''óono:s\n1v te:i, 'R.o(l'1lrnn1 i R<·<lacz\...om 11~
szej p-.r;;ifii °I-ienrichellDHr!.!, ii w l\'ov·::i• Pok 
przvhy~d1i' do nas polsl,i s1~\1\\ ie<\nik. z~tem 
l~t-dllc\· i R''d~czki hnr;r,~'stairnY ze sposobno-
ści. - . fn~ct<o;.;ilłlc, p r:zew. 

I<oło ś )ie..\'u „f:or~k" ""' R.a.t1xel 
do1·,1si S'IVYJH c;~ton\\nrn ('1" z. "s:r:yst!'}m f\o'.111.
h·111 i l~o(t;i:.:zkm11 . iż ~\\ <1 mn:.'zy.::to. c C-'.'.'f:ł.:?d-
1,0\\'~ 1)hchodi:t \,. pierws1~ Ś\\ ~to Hoi.c1eo ~.i„_ 
ro'l.h·~11:"1 o ~odz .. f{ po pd. 1~:1 s2li p. Ricl1tH01, 
obol kośc!d~ k~tolicJ,iei:;o. 11;1 kiór"'1 v.·~zysrkicJ1 
czfonków, R.od~ !.:<)'\ i Rml;1czki se!· 1lcc7~Jic ;a-
pr'ls1n1m·. z_~!_:_"! _r,_. . 

Towart'.,·stv:t; ~~·- W;ile.m!;ffO ..,.„ lJo~rtie 
Dnn:~si ws· yst'.,\111 cz!1l1lh.:11 i RcKla.k·in1 

J-l11trde ·i caki oko!kr zan1;es;rkat;n1, i:i j~J.; 
1:'1 iPne l<itfl tal: i latn·i !1Lci1 tll;lll'' ,„. p:erw~ze 
~.wi ęU; 30.::e1~0 J 1;in~b".Ulii\ f;\Vi:ii;dl'I: ro pn'. n 
vod7. 4. p;i ldórG1 \\-'.>Z::stkk 11 1.:;~!onldiw ;~ rodzi
;~;i111i. ll/.H .„' irn!e 1.~pr;;iSZ;Jlllf. (1.J.°<·ie rn•;Je \\'i-
(l:t.i:.i 1Ii. O li('r1~· 1alz:,..1 pr0si 

::.m f:>nybek. JHzew. 

To ~ r-· :ii o ś·,' .:~d,· · ; w Ge 1 „ 
d 1 3i S'\< .• ... z nko •• ·'· lat ą, wtaz , oo-
c' odiimy · ~ pi r z ś · o Bożego Narodze
nia dnia 2b 2"rndnin. Początek po pot. o todz. 
4 n~ saLi p. ókelanda. Cz1cmko rie, którzy za-
1efr;li'l 3 miesiące 2e skladkami, powfnmi sie 
wpr:i:.o<ly 'l. nich uiśoić. inaczej nie mog~ brać 
mtziaJn gwi!az ce. Go!cie tylko za.'11h:1!1co
\\ i maioi. ws · ~p rolny. Miej~co i nie maj, 

stępu. O liczny u<lzial prosi Zarz~. 

Towarzystwo f; '. Jerzego w A\staden 
douosi szan. czfonkoJl'l, iż v n: ziet unia 25 
grudnia w pierw zr , \ i<M o 1,!oclz. 3 po p . 
ndh~dzie się gwiau1 l.a. n? '·t(m1 ~i<; ·~zystkich 
szan. ;-;fon.,0·1: zaprasza .z ;,onami i dziećmi. 
Oe. ~cie mil..: \;ithk ni. Zarz~d. 

/".;1r.~zcm 11 .no i si z •P. członkom, Roda-
1.-0111 i 'Ro<lac?kom i2 naoo~ei1stwo po! kre z 
knz;rnicn1 odbęd'.lic si~ w drugie ś·\'ięto o godz. 
4. no pnL O jak naHic:rni j~7T nd.zini. Pnbo-
:~ei'1sh\ ie nprasz~1 Zarząd. 

Baczno:;ć -ołacy w Gii mtr.ie!tl. 
Tnw. św. Idr,u·g-o w Oilnnigicl<l nodaie do 

wi· domości czfo11hJD!. i.l gwbzdkę ohcho<lzić 
!n~dzicmy \.' pic n ,-ze ·,... ięto Bożego ;\farodze
nia p:1 po!. ~odz. 4 na s·tli ~ościnne~o Józefa 
ll:trct1rechta. lla kf/1:·1 \\ szy"t]d ~!1 cztm1k6w 
7. rotb11ami "iG u'i-irzcjm;e 1.arrasza. Goście 
hew11i mile wiuJ:ia11i. J(o<lacy zbk rzcie się li
cznie, iJn to Je:st na~ staropols!"i z'l.vyc:.rnj p:'
<lzicli6 s·c: wspć>l1~:c op.atkiem. 

Czlo.nko, 1 si~ zwraca 11\ agę, ż~ tl11ia I st;
c:r.niti. tj. Y" • ·n'.''.' I'ok 1905 po polutln. o !!: U.'. 
Ą o<lhcdzie się kwc:u tah1~ walne z0 branie, na 
h.t6rern s'ę ( dbęJ;,\c olH)r !lowego zarząll11. 

z!r.111< \' ie nic VY!)ł~ t11: :iic rnajp pm.wo do 
głosowania, dla ter.o ur,:·; ~/.:l sic cztonk(rn, aby 
S\\ e sktad'\i miesi<:; 1.nr 7"'phcili. Także upra
SZ•l ~ię c;: 1onk{1 .v. J-t<'>rz~ 111';i:i ksi:~żki z bH1!~0-
L\,j. Tc iv .. ~"1r. LL·:e'"\ ;1l1v .k zwri'Jcili, w prze
cilvn::rn razie Ż''.d. ·~ o ,d:.1.ie townr;;:yst\\ o za
płat:: za v.:nb'o11c l-~;<1il·i. W i111icniu z:irz<1Llu 
Tow. Ś\1!. fuzie. ;n w Oiinni1~fcld 

ernard Różeii~ki, . rzew. 

Baczno~ć „So rnh1" w I e mHhl ! 
Zebranie o lbę'l1. ic ~,ię dni.t 26 g1 u.tin:a, 

to j:: ~>t \ drugie Ś\ ';GtD Bożego Narodze
nia, zar~~,-~ p:1 nal 0ż„1':~i~\\ ie na sali nvy
ldycl! p:_'.~·cd :f'(l. Uprasza się "s:;;yslkich 
drnhh· .. , L.1 : i~ l'!l1 ktu~lllic st~l\\ ili, bo 
s<i wai!l~ :~!-i'",''\ y r.!o ?al.at\\ icnia. Zara1em 
d0n0S;i.1y \ ~/~\SLhirn drnl10m, którzy za-
1c~ai<l l•_; ~,·J.tclL1mi i~, czas ~ię niś...:ić z 
nich. rr,iJ:l \; '1i: J10 NO\'. Ylll h~okn r': bęc1<1 
zn czło11kó\\ uwa:intii. CzGlcm ! 

Wf dział. 

V?l ~-~ :~ w E·,. ing. 
\\ p1111icdzi;:~ick, d11ia 26 I,\rudnia, w ś" ięto 

Ś\\. Szczepi11a o godz .11 1/~ nubędzic si~ wielki 
"ie::.:: \i E ;\'in\!, 11a sali 11. n:edr. lienncrt.' ·w celu 
omówienia spra :i-·r opiel\i l111cho"·11ej w pol
sJ,irn języl\11. Prosi si-; sian. J~odakó' i J(mh
GZki, ;i:ehy się 114l 1h\ ' i:r: : j;• k 11ai!tcz11iej st<Jwili, 
f!c.lyż bardzo \':8ż11c i ciek01.we spra vy h~dą 
Pmawi<uie. l(ow:tct. 

Bi~:::w~ć R.odac~· w Hombrnch-Darop ! 
~':.za n. J~oda!rnm polrc 111 m( J bozato z;:o

):~ t ri:Oil}' 

bieliznv 
Polela.tll póikoszulki, kołnierzyki, l~ r~\ ·at

ki, parnsole, laski itd. wc wielkim wyboru. 
CiGARA I PAP~ROSY 

7. polsl'iclt fabry!c . 'ino polskie polecllm po 
j~k naitańszrch cew eh, prosząc irorąco szan. 
RodakÓ\\' o poparcie. Niech li~s[o swój do 
swer,:o czcze ~ie będzie. 1 uszancwauiem 

'T~H "" .R.,.. I>" ·"''(.i; 
)'IJ'' ' .~·„, ;~'li lit: ~~" y,~ ~ '\. ~ 

_.Lf '1'~·..._ i< ... ~ .t.Cł.~ \?:W•. li\. -4-,.. 

J-J OM BR UCH, ut L!tisen'<tr. 18. 

· iei~ n"' tirod1.e, ktl} tyli o wiie, ia~ ie odnaleźć i 
:;:najdzie takowe Jła'.~dy, który zakupuje towar 
swój w sklad:.dc cz~,rsto r.olsłdnt, tro jak eait~ i
s1rck c~n.ack. 

polt-catłl sz:w .. Rod.:!rn1i1 p~rasoUd, kije, [ajlii, 
tabakierki, ctu~s do cy~ar i Dapierosów, szczo
teczki de włosów : :v~sów, '.:i czyszczeJtia rze
czy i trzewików, cy~arnlcc.h; z różnych fabryli. 

(;:.i;m~itycll r,1rn•i;iszcnrnń 11:1 ~-.;viatd.lie. NH\"-'r 

Rok itd.. I 
(J .~ łt°4łlt ~'I~ 

So!..ol~. 100 s,t. .f,50 mr.; I'o~.ci~szko ~ .t Jł!r.: I 
s_ahfeski .5,G() mr.; Maryauk". 4,:-,0 m~··; i 1cłe. I 
jes2cze im yc!l. Tak s2mo po.ec2m /2 pudete· 
czl1a ""'?•·. 'f(lCZąv.s·'y c4 l,75 Wlr. aż co'·~~ 

U1ówtty skiad Roc-.m:tr. 5111. 
r.r. 1; -,, •ztuk. I 

h;urk11). : 

Bacnośt lt 
PO~ll RZEźNll SOIDIOM, 
~ ulicy Salld.!tr. r. I. 

pole na 'więta Bożego arodz a " 
tow.ry mie ne i kie!b• rozmaitego g-a 

y ~Yfam po ztą 2amó i nia. I( r a z 
tarcz•. I rz,y cm pro zę z u atlyć 

rze.lnicką „kol er dę·-: 
\\li at! r' zą, kwi z , do tu fura- ówl 
Co ię to <lzieie, o sto piorunów? 
Aż .i.em s fopu any, że pę<b:ą J n 

Do 1 s n kolcnd(. 
Le z tó nie p;o1 un:r. ~ni też Jap .„. 
Tylko rzeźnik Cypt.i-. ·ol · i barn. 
Zabij i •inie, .ę • n.:e h J Hie z m1e 

Ta pol kol . 
i rie narzeka(; wiara, p ki Cyplik żyie. 
Bo on nam na ~wi.az.dkę. I il ka ś'1. i· za' iie: 

Tera?. na kol<;dę. 
Z ab il Cy11lik wolu, i \ ielkimi n>ił.l ·. 
Za to niech t'll i •je, t><m · dz · Polak ii. 
Bo hez mi~sa z wolu, nic można rosoł• 

Podać Ik"l kolcn ę. 
Boi.e Narc-<lzouic, bardz \\ e\kie ś i~t 
1 1ie żahijc Cyplik ladnc~o cielęcia 
A więc pa11ie żony, by byl męiyk tt ie 1.:0 y, 

Cielątko na J.;:olcndę. 
Ma Crplik kicl'bHs)·, ws?clkicgo ·atun·u, 
J(tóre uie robl:i, 11ihc„ m r:.lst111ku; 
flo hez WltO\\ a11ia, i bez SZ.YkO\vi.llli' 

\\. ybornie srnakui~l· 
Dale.i te~ po!{'cam clcKa 1ckie szynki. 
<.;;:• one zawsze z mlo.Ucj, fadnej świńl i; 
A wii.;c 1>:~nic i żon czki, dale.i d, !ej, w> szp1e-

Teraz na kolenctę. (czki. 
A ''i,-.: Podncy 1.<t\ szc s ói clo ~ · ~". 
Po miE, ·o, !;:idb~·sy dn r ,i.: 1 n~ka 1< 1 · ". 1. 

Lepiej :y..:?j ; swe1m1, niż li ol·~I.'' ", 
Zaro!i(.u na irnleJJdc;. 

Bo kto w czola pocie, znr:lhi:l i~!~:·: •. 
A I, to kupuje 11 obcy cl! notrzcbn • to v t • 
Ten Hie wart hn: pobU m. raczej je. t I 

I nie wart kolendy. (Uem. 
<idzie Cyplik rzcfoik mi- szh.l, już o tcm wiemy, 
Vszystko mięso, kiclhasy oo 11ies.;o kupimy. 
\Vięc wcso o śpiewajmy, mięso zajadaJmr. 

lici odl' Jba, odc tba. 
<ld\' nam·s.ię uostaulc n~' :tól cielęd1w. 
A io11ka przy11iesie jeszcze flaszkę wi1~a: 
Dobrych czas(>w uiywajmy i z Cyphk1e111 illł-

Ilei kolenda, kolemla ! (śpiewajmy, 
. J. CYPU". 
~ ~Pr, r~1 .; ~) ~J • .... 1~ „,,~ .. ;r,'* 

. :Ji:ł„„_~' .... „ ~ ~ 

IQ 

t M 

W DAłfLHAUSfN„RUi-1R, 
11a11rze'-;w s'<JŚL:i1mcv.u J;1cob:r 
polec<1 swój 11owo otwarty 

SKŁAD TOWAROV/ BIAŁYCłl, \Vf.ł~NI. 
NYCU 1 KRÓTl(ICH. 

Wiell\i wybór 11a podarki gy„;iuzdk '" c. 
To·mu dobry, cer1y tanie, Sl\Ora uslu~;.i. 

l(UPNO ZIEMI. 
Ktoby tanio "'runt11 nabyć cbciat. mori~ 

240 rnare·k w Ksi~stwie Pozna1\s\.:ie111, S. 1:; ltt 
30 m6r1r, niech si~ zgfosi. do 

.J a n a B ą k a, 
HiftropMLandwebr, Kolouie nr. 85, p. Sodi11~e . 

--- - - ·- - - -- -- """ 

Posiadło€;ć 
moją skladaj~;::~ się ze 16 mór11: roli I. kł<tsy. 7:e 
żywym i martwym i11wenta_rzem w R?mbmm 
powiat Kościański. mam zamiar sprzedac. Z~lo
szenia przyjmu.ie 

A 4rz~j Jórta 
\\' tt i I t i' op. J(olo11iestr. nr. 85 p. Sodirig n. 

Pośpiech konieczny. 'R odp0-..1iedż proGz~ 
clo.Li..c.z:, 6 z11ac1.e!\ p0czh,,~·r. 

--------- ----
Mam 2 do uy n~ sprzedaż w Pon:ocu 

na prze ci\ d ~.,ior,„a kolei. Dmn ma yi. ' mu
row~mv urn 3 duże stancye i ~ie(1 i J}tl'd iz
bą sL~p na' szyn8rh żdaznych i do t·.!-~~o. J 
i1'{..i'g~1 c·„ro<l't:. r';.d\' (•r. :n ogrudzone l.i:t ce
nę 4 f:Ofl ff:.rtrrlc \',';):·.ly pr1!r..'·L:t 5"l1J 
111ar~], 

1 
re~zta :?OOll 1 m;·r ·~ 1 ·r·i.~ :; :~ .. < l"t 

1 li; potc c~. 
.Ted.en d„J!1i takL n;a•; '\'.r 1;i11r11\\ i:l•ilY 

µod dachr)\\l\~\. 3 st·!' ·yc, sieó i ~1. lep 111:i

s. ·w. /~ n:orgi og:·r,dn i \ sz-y sti'{l o!rrc·· zo 
ne pt.otem, ż·.:b% 1 Vil pi::t1p2, z:i ceJ!(; 351J 
marc:: 1 ~. \\'pfaty 11·otrz:I ~.?OOO m"1\.·k. 1.so) 
,:o~t·- ·~ 11a pi~r\; s,~ j J:ip-of:; 't'. Z:,dr1SV.t:!lia 
iwu !:r .!. Cl1. P. dr; ck~pcdy .. :yi „'.' iarn 
i ~•i f'.';/fr~~ o'· \ l}udt:!l!l. 

l(AWALt:1 
.?'4 l:oit l'o:acr. J,t<ir~ ir."-t urz~un:kic111 ~o ·pcu.ir
s:<irn i nosi;itla g;(itówh -W 10 111ar k. szit ·~ w 
ki clrad:>:e t,,,„ ;,ir,·;_·::zki r.yd;i. Pl1.1111y \h 2.-;, l~t 
HĆ-~~~ce, l.tóre po;-.·.i.<!„j.~ 1 oijnu·iej :rnoci m::rć!· 
~ot<i\'. ki, 1.eGl:c1 s·.,. z.Jo ·;0 pot.I lit. J. ~. O. 
·1:, cl·$1)~t.l 'l'Yi „\,„ ·. 1 u-: Pols1 : . .:zo" v-. ~ ·\ 1.11 

' o ~~c:~-~- ___ __ -----
B~tcino '(: ! () icr-S1yrnw! 

P r1oc;zr, s1.ci1. Publiczn ŚC'i ., St -ru 11 i 
okolicY 1ż :\T drugie św:Gti) fLż.i01 '!C1.rodznl; 
nrzą i~m /.aha\\~ dla po! !dei pub li zn< 1... · • 

Wstępne 50 fen. Początcl o v.ot!.z. 4 po pał. 
jak n:i.jliczt iejsz;~· uuzial w zabawie upr~sz.1 

O s li. ~ r W o 11 f e r :.::. i:;oSo.mt.r. 



Polska ka ela! 
Sza11ownym TowarZłfstW• p~ I(()„ 

1gm ~acUia. o.:.-. I Rodak„ w We&t
fi'& i ml8aef oko8cy dott~ it arit7fem ce
łłQ za BltlEYkt, ;t odt wykonywam imuJy
KQ za takfł oene. iak da&diY k l>dhńi&trrowio 
,,oisc:y. Muzyka Jt mnie llałtlÓWiooa, bc;dm 
j)k natleplei wykouana, n więc z zaafanlem ~o
~ Y mog~ !ie do mnie zglosić. Muyke wrta~ 

am wedl&i' życzenia przy W'"»Z()(k:icłt •r•
:rrmściach. O latkawe wzii{ł~dy prosi 

anitony 
P I O T R ~ U I K. kapelmłitrz 

w Hen.e, Nea&tr. 8J. 
Pana Brzezi11ski.ego z Hambora prosz~ e 

ie2'o adres. 

BACZNO~Ć! 
Rodaey z Gelsenkirchen. Ueckendorf i okolicy? 

Księgarnia polska : 
ł zakład op.-awbn.ła obraZów 

poleca wielki wybór książek do naboteńs.twa i 
.196-wieśdowych i wszelkłe materyaly pmntea
ne. Obrazy świętych Pat'1skich, Kr:iyże, figu
ry, rÓ'.tańce, wieńce żalobne i wi4zarld. pO'Win
s.zowania, zaproszenia weselne. karty ~ wido
ldem, karty na Swięta i Nowy Rok w wielkim 
wyborze. Wielki wybór cygar i papierosów, 
kakmdarze Maryańskie i kartkowe. Oplatkl 
\T8zelkie ozdoby na choinkę bardz<> butlo. O
prawa obrazów, wiązarków i wianków ślubn. 
w piękne ramy, vodlug wybora zama•iałąceg<>, 
PG cenach u.miarkowanych. 

Proszę o poparcie meg<> przoosiębłorstwa. 
Z wysokim s~actłl1kłem 

W ojeieeh Kośeielny. 
6el9ellkil'd1en„ueckeadorf. przy ut Nord,tr as 

Sw'ł „ ~ł 

• • 
-·--=····· • • 
Podarki gwiazdkowe! .... 

Nai podarki irWiazd!km\~e Polecam: „ 
ubrania, spodnie, ręlmwlczkl, wehliane 

ckttstki, spodnł1d, fartuchy, gorsety, koszu- • . 
le dla ntężcz.yzn I niewiast, bidiznę dla 
dzieci, PQńczoch, skarpet. obrusów, prz.e
ścleradeł, róbotek szydełkowych, r.iranek, 
rołoil>w, chustek do eosa, półkoszulków, 
kołnierzyków, mankiet, tedwabnych chu
iłelc ua izvłę, ochron kołnierzy I krawa
tek. 

W sąstko we włełkim W!"borze, p~z;r 
nałta~z.ych cenach. 

Hubert Sehnlte 
w Hertełl ~W ~stf.) . 

KAŻDY ODBIORCA PRlY ZAI(UP
NIB OD 5 MAREK POCZĄ wsrr~ 0-
miYMA PlĘI(NY 

BIJ . poda1•ek. ~ 

Księgarnia Wiarusa Polsklegoa ® 
f91eca włelld wybór kslatek do naboieut-.a ,, • 
'8 czytania, wh&zarków, powhlszował ltcl. 

Ubrania 
m~zkie i dla chłopc6w 

„ . Kanarki! 
Kanarki,; dobrej 
chodowli i dobrz6 
śpiewa.jł\ce poleca 

H. Sibilski, 
Klas?.torna ul. nr. 2. 
w Bochum. 

Smnownym Rodakom 
'[>9lecam mój 

skład rzeźnicki 
(pMID&ńB-ki wyrób). 
Roman Pal!I, 

HER NE, Neustr. 50. 
Usługa rv.-etelna. 

gotowe ł podług miary. 
Opłatki! 

sYAR. Towarzy
gtwom polskim na 
obczyźnie pole>cam 
na gwiar;dk~ 

llaszyny do smycia -=8lłl 

bachski sł\ład fabryczny 
( Gla d bncher Fa b 1t!;ik la g e r] 

1D~.Q· ·, · L · ~J tt 
.łi 

opłatki 
i już teraz pr91yj
rnuję zamó wienia. 

H. Sibilski, 
w Boa-~Yuam. 

P09U:~·· 
p O R\O('ii.i..k.8 

golar~kiJ· 
!ryiyerskiegfi 

p• !Jgo ~ycmia 1905 r. 
ma. i5Ul.ło zatrud~icnie • 
L~ 'łl'ł»-hUH'11.)'łt 

fry0yer, R-.tii1!i:P.l-Bhf. 
(W eiitfalia.) 

-····~---~··i 

masz m y· 
do ~zy.- fa 

· !'IP., mi.jlepsze da i;zy• 
1~i.tt Irn~dego !\>d.11ajt1 
bkie mn<lne~) arty
atycz:wgn w y3zywa
ni:\, Timie eony. 

ł 

N!\ ;ik~ b');; pła~no. ł 

. H. T1mmann. 
~&f'!bum. f 

IP";.:!=~!~;:~- I 

Ubrania Paletoty 
• 

Zakiety 

w nadzwyczaj w•ie1kim wy'l .()rza. 

~.eny ściśle st~J:e :i tanie~ 

Firma: 

ro 
M~rkłsłrm 4.5. 

~·-c- .. 

Aby do ginazdki 
mo:.i.luości skład up1•:?JątliąĆ 

sprzedają \Vsr.ytitkit' 

dams ~rn 1.olnierze i żakiety, 
męzkie ubrania i paletoty· 

. oraz 

konfekcyę dla ddeei 
-~{~le ił.~.iiej walr~~11~~~;i.~ 

• ;ł Ka&~Fop 
111 'h#'iibr:#'~~ib~;;;. -01 ul.Miinstel'str. H1· 

n 

" b 

żtt 
uf 
hrc 
!fr 

• Uwaga: z,..nC'&m siczególną uwagę n& wiel · EJ: party~ od· 9 I 
ło.v.mydi <lJ.T.:.13 1cich p1aa:acr;y i ża.kietow, dawniej 38-30 m». te;s1 lej 
i -3 un„, n:(j k in ubrania. i };'lal ebł ty 36--30 mr. tcni 10 mr. 

------:-__-.;:_.-_-:_ __ 
nie 
dot 
~ 
flO}i 

dajemy zns..ciJd rabatowe. 

15 
rer. 
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c · r. M ku., ~ t oiJ1rn· 1. '&.'ilif~ do rlcr, ~ L rn r. 92 ier 
t.r1lr's Pol.ski" :r.~n.1isany )es t w c~nn1k•i vu <:. ~ • .., ''. 

·• ~ . n<! r.ud:itm „ ! . ;:iol, ls~ :,, „~ . 128. 

Bochum, piąte 14 
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fl•it~z ce poJszyi Uczd . izled &we I 
~~~, czybtć ! ohm~ po polsku I Nie j:?.tlt 

~~.~1;t1~m, lr tu potomstwu 6Wf:.ill ł'. ~.m~e~§l 
tJ:1"C łę pozwoli! 

z iJp~d~~ó '•' 
Rosya buduje now~ ilotę. 

Giurn La.Hana d01K1 si, że ca1r d1l pełno
mDcl1ict\\ ·o· admiralicyi ct:o. natyclunia.sto
\\ego wykonania: wielkiego programu 
budowy nowych okrętów. Urząd· skarbo 
wości otrzyrnat polecenie , by st:n\ i't do 
dysp.ozycyi admiralic:ri .cdpO\\iednic śro<l-
1 1 

Proces prZ€dw panu Choc.iszews1demu 
o podburzanie do gwaHów. 

Dziś '"' cz\vartek 22 o. m. staje 
- jak donosi „Lech" - senior Hteratór'I' 
ilaszych Józef Chocisze\\·ski prŻcd izbą ka
rną w Gnieźi~ie. Prdmratorya ckipatrzyla 
się pa<lłm rza .:1ht. <fo g\\'aHÓ\\-, \\ ' trzech p0-
at6wkach. Na JeQ:1ej Sokół ściska rękę 
<lruhowi Soko lu „\ i; na drugiej WaJJda 
\\'Skaznje in \VistG . a trzecia przetlsta\\ ia 
matkę Sobieskich u<.:d' grohc!\vcem hetmana 
26l[kie\\ skiego. - Uwagi zbyteczne. 

W okręgu warszawskim ogfoszono mobi
lizacyę. 

ukaz ca:ski nakazuje rnobilizacyq, cz~
śc.i 'Hij-sk \\ okrę.ga1ch wojskowych \\ar
SZ.:t'N Skm, PDtersburskim. moskiewskim i 
tdeskim. Części:owa molJilizacya obejmuje 
w c!kr~gu W()jskow r1n '' arszav;·skirn 29 
p0wiató1\\~, w wi1ef1skim 24. Po\Vl()fa."'10 

lak.Ze p.o<ll br:Df1 wszystkich oficeró-w rez.er
\\'Y z pul1kÓ'\\ mobilizmrnnych. 

'Telegramy„ 
Pe te r .s b u r g. W dzień swych imie:

nin przyjął car na audyencyi różne wybit
ae osobistości. Stronnictwo kc.nS<~rwaty
wne wyrazJ?-0 się naturalnie z uznaniem 
o ostatnim manifeście cara, w którym ten
że odmawia k&nstytucyi narodowi rosyj
skienm. 

I( o n st a n ty n op o J. Rząd turecki 
zam~rza ustąpić naciskowi mocarstw zga
dzając się na pomnożenie liczby oficerów, · 
obcokraiowców w żandarmeryi maC!;!d.ońy 
sklej pod wanm.kiemr że pomnożenie to jest 
&stateczne. 

L o n d y 11. Pod Cornnna, przy wytrze
iu hlszpańskicm, zatomJł parcw;ec niemi.ee.ki 
uPorsteck". Miał on podobno votl pokładem 
broi, amunicyę i węgieldla Rosyan. Zatogę 
uratowano. 

T o k i o. W edłng sprawozdania urzędo
llreJ!-0 zdobyłi .Japończycy przy wzięcht fortu 
I<Mcwan 4 dział'a szybkostrzelne, z których 2 
są Jeszcze do użycia, 4 dobre karabiny ma~zy
nowe i 5 dział polnych, oraz znaczną. dość 
'lm.ttnlcyJ. I ' 

P a r y ż. Adwokat Józef Menard wniósł 
& 11r.istę1:.owan.1e karne przec:w osobie nfezna
aej vosądwnej o zam<mlowanie Syvetona. 

Zatem cała sprawa śmierci Syvetooa sta
nie się jeszcze głośniejszą. Wielu niewierzyło 
dotąd w samooójstw-0 Syvetona. twierdz.li. że 
~tał on zam0t'd6 wany vrzcz t:ticprzyjactół 
f)OJitycznycb. • 

B a z y I e a. Utrzymu}e s(ę p-ogłaska, ze 
zabójca F'lehwego zbiegł był pewien czas w 
Zurychu, w Genewie a ~astępnlc udał się ~ 
l<.tdynu. Skazany w procesie petersbursk..m 
•te iest zabójcą Plehwego. 

Pe t e s b n r g. Prezydent ziemstwa ~-
bernH czei ' ichowskleJ zadepeszował carowi 
Orośb~ ziem. wa ogólno-vaństwowei natury· 
Car na telegn "ie zrobił nastevuiącą "!'tatkę: 
i.Uważam, ze JJL tępowrun:c prezydenta iest zu
"1wałe i nietaktó ~ne. l(westye ogólno-pań
'twowe nie obchod~ ziemstwa, których zakres 

~ z y m. Senat przyjął traktat handło-
~ t Szwajcaryą. 

Ber I i n. j(ttierał Trotba oonosł, że 
15 nudnła pobiła kolumna Lengerkego he
rerOiów pod l(oes„ Zdobyto kilka set sztuk 
bydfa„ 

pracy i prawa są ściśle określ-One ustawami." 
Londyn. „Daily Telegraph" donosi: 

Parowiec „Lady' Mistscbełł" dotarł z amun:cyą 
i dynamitem pod~zas siinej burzy szrzęśli \'ie do 
Portu Artura. 

Kray. Dnia 1 I grudnia cdbytu &iG ''a!
nc zebranie To\\·. św. Marcina\\ lTray: na 
którcm byt obór nowego zarządu. Do Z·;{

rządu sq obrani Antoni Kopcz.yl<: przcw., 
\Vincenty Brzóstoi"~i cz zast., \Vl. }(nkiot
czyf1ski sckr" Antoni Gmszczyflski zast., 
Am. Opolka skarbnikiem, M.1rC'in Ko\\ ~Iski 
zast., Jan La\\·ccki bibliotekarzem, Mich. 
Oarcarek zast.. Ja1i Kozict i. Miclrnl Uin
dern lawnikami, Walenty KlaczyfJ.ski cLu
rążym, Franc. Chmielarz i Ka1s.pcr Soba11-
ski asystentami, zast. chorążego' Jan1 Ryba
czyk, asystentó\V An:d'rzcj \V.o<larczyk i 
Pran~iszck Spierzyńs.kL 

W sprawie opieki duchowne! 
-0d'był sic wiec parfia!ny ,,„ Moabicie ubie
g!ej niedzieli. 

Zgro~nadzeni przyjęli jednogłośnie na
stępujące reZ'Olucyę: 

„Polacy i P<llki, czkmkowie parafii 
Ś\V. Paf\vła: w Moabicie, zebrani na wic,cu 
dtt1icu 18 grudnia.i 1904 r., wyrażatlą jako 
\Vierni' synowie i córy Kościoła' kat-Orickie
go głęboki żal z pO'\\Y<J<lu traktowania, ja
kiego: doznają ze strony naszych d'nszpa
sterzy. Ubolewają glęboko1 nad p-0siępo
'"' an.i.en1' księży względem dziatwy polskiej, 
której sta\\ iają wszelkie możliwe przeszko
dy w1 przystępowaniu do Sakrame.ntów 
św. w jc;zyku1 ojc'Zystym. O<lp.O'wiedzi da
wallle cz tonikom komi:syi zraża.iq \H~c ~ n.as 
parafian polskich do księży, m;m,o fJ1-ZY
wiązania i mHIOści, jaką wogóle czujemy 
d'0i Kościota i jegt0 stug. 

Protestujemy bardzo energicznie przc
c.iw1 posą<lizan1iu nas, jakobyśmy w tej świG
tej sprarwie nprMdia1li jakie ltbccz:ne cek 
poi tyczne, <JŚ:\viadczamy uroczyście, iż 
ż..adną miarą nie będziemy dzieci 11aszyd1 
posylali na niemiecką nall'.k~ przygoitowa
wcząi do Sakramentów Ś\\"., i że w razie 
nieuwzględ~1fonia naszych prośb zmuszeni 
będziemy wdać się do najwyższe.i instancyj 
duch!O~vn.ei po \\ ymiar sprawkd:liwo~d !". 

N owi knpłnni. 
Poznań. Najprzc:wiclebni cjszy ksh-dz 

Biskup Andrzejewicz wyświęcil w sobotę 
17-g() b. m. następujących 29 księży dya
kon6\.\"1 ailumnów semi'naryum gnieźnief1-
skiego·, w katedrze tami.ei'szej na k2~pla
nów: Bątkie\vicra Józefa, Buk.olskiego 
I(a1zimierza, Bytkowskiego Józefa, Cz:yże
wicza fana, Graszyńskiego Alf<msa, Grzę
dę Sta.nista'\va, Guzikowskiego Franciszka, 
J auksza LooITTa., J ęsieka Ed'\rnrda, I(an Laika 
Kamila, Lisieckiego ArkadyusZ:a, La~~g<:; 
Piotra Marciniaka Józefa, M1ellcarsk1ego 
Tadeu~za, Mórk-0wskiego Edmunda. N~pie
rat~ Frainciszh, PPisz.czyglowe S~Js~a
wa Rucińskiegio frarnciszka, SoltysińsUoe
ig-o 'Romualda, Szrejbrowskiegx:> I(az.intie
rm, Szukalskiego Franciszka, Tylewicza 
StwnisJa.wa, Wachowskiego Toofila, WeSAJ
lowskiego Edmunda, W eso.towskic.go Ro
rnana, Wróblewskiego Wladyslawa . 

z tych księży nropresbyteryów prze
z;rna:ezyłai Wyscka Wladza n-aiv.ikaryuszów 
do archidyecezyi gnieźnieńskiej 10-ciu: 
Bątkiewicza Józefa jako IV wikaryusza do 
lnowr-0dawia. Guzikowskiego Alfonsa do 
Lalbiszyna, Jesieka Edwarda.~ św. ,wa
\\1,-zyńcai w Gnieźnie. Marcm1aka Jó!Zlefa 
do Wągr()lwca, Mórlrowskie.igo Edmunda. do 
Tuczna, Rudńs1de~ Prauclsz.ka do itw. 

Trójcy \V Gnie.mi e, S-Olt:rslriskicgo I~o
mualda d'o Lęgowa Tarnow:l, Tyle\\ icza 
Stanislawa do Oi!Qbokn, Wesolowskicgo 
l:drnunida do ol(tlina. Cz11je\vicza Jana do 
J\laćko\\'ic. I(sięża Paech Józef i Rataj
cz. k Stan isław i<lą na strdya 11ni\\ er yte-
1..l'ie clo .l\fonastern. 

Z wojny f. rSYJSRo1apoń~ i j. 
Japo 11czycy posqpili ZllO'\\·u o krok 

naprz ód pod Port m Artu n zd·oby\ · sz)~ po 
kr\\ awyd1 za:pasai..:h fort Kik\\' 311. · 

Oo11 i eśliśmy już o nmian-ie li tó-w p:::>-
między ~toesslem .a No~::m w prawic 
b ::.imhardowania okrętów szp1talff) eh. 

j enerał ::?toesscl \\·yslat następujący 
list do jenerała N()gi: 

„Mam zaszczyt zawiu.domtć, że p.311ska 
artyl..:rya1 bombardnic m1szc szpitale, które 
Łatwo mo.żna o<lróżnić po WJ"\Vieszonej fla
<lze .,Czen\·onego krzyża''. Z pozycyj 
pańskiej artyleryi flagi te są widzialne ( !) 
ProszG Waszą Ekscelcncyę o ·wyxianie za
kaw bmnbardmvania szpitali. Krok tell 
po<l.ejmurlę ze względlu na naszych wale.cz
nyd1 i bohaterskich żo11ierzy, którzy wal
czyli z p:u'1ski1111i .ż.ohlierzami, a obecnie 
leżą ra11111i "~ szpitalach . ;Czern-oncgio krzy
ża". Leży tam także kilku rannych Ja
po r'lc :z y k ów. 

Pozostaję z gtębokim szacunikiem -
}en. Stnessl''. 

Do li tu tego d ,ręcz.on-u pismo: . 
„Polecam \·ielkicnrn lowczenm cara 1 . 

iKi.czeFnemu kkro,1,:nikmYi szpitali Bazato
wowi. aby z \Vaszą Eksc.clencyą prowa
cl!ził r()hrv.:a11 ia '\\" sprawie umieszczenia 
na.snchi szpitali po za skrą okoli-c, uarailO
nYch na· niebczpiccze.flstwa. Nie potrzebuje dlO<lawać. że przyznaję Panu pra\\lo sta
ra.nia się. -0 skuteczność S\VOich operacyj". 

W "-ti'p{)Wiedzi jen .. Nogi kazał na umó
' km cm mieisc:n zlożyć n.astępui<lJCC pismo: 

,.Mam zaszczyt zapewnić, że japofrska 
armia, i\tóra szanuje uczucia· ludzk()śd i 
mię.d:zynarodowe traktaty ()id początku ()
blężen ia nigdy z umyslu ·nic strzeiala: na 
budynki i okr~ty opatrm.ne flag.ami „Czcr
WIOnego krzyi.a". Najważniejsza część 
t\ ierdzy nie jest z pozycyi artyleryi \Vi:do
czną l jak pan \\·ie, nie wsz.ystkie pociski 
osiągają cel zamtlerzxmy, te1nbard'zicj, że z 
JJlOW()id' r d twg i ego \\ akczn ego oporu. oo ratz 
bardzie} zmieniai ·się kierunek pocisl<6w, 
w~ nicrzanych z nasz:r-ch dziar. Pomimo 
wielkiego ubolewan>ia· nic moge prze,szi.'<o
dz.ić temu, aby nasze P'Dd'Slki nie v;ywiera
iy P'.O·żąda:ncgo celu.'• 

Dalsze cigtosrone obecnie przez pe
ter b:irsb sztab jcneral!ny spóźnrone rapor
tv Sto·essla brnmllą: 

Jenerał Stocssł telegrafuje P'Od datą 
dnia 2 grudlnia: 

Dwudziest()dnkrwy szturm ro:zpc'Cz~ty 
<lniai 10 listopada ZQStat dzisiejszej nocy o
statecznie odparty. Z radością <lJonoszę o 
tern, przycz.em musz~ wspomnieć o boha
terskich cz:ynach naszego \vojska. Szcze
gólnie odznaczyli s·ię joneratowic: Kcndra
tefrko, Nikityn, Garbatowskii. oraż i;nni ofi
cerowie. Dzięki oohałerstwu '"-oj~a udla
lo się także tym razem Gdevrzeć ataki nie
przyjaciela J1a Port Artura. Jak je.ńcy o
powiadają, oraz jak utrzynmią, Chińczycy . 
JaJPOńcz:vcy stracili przYlflajmnieJ 20.000 lu
dlz.i (??). Prosimy Waszą Cesarską Mość, 
jakoteż na:sze matki ( !) carowe, aby s'. ~ za 
nas modUU, ich to \vidocznie modlitwy u
blaga.ty nam opiek~ niebios. 

Dnia 5 grudnia przySlal Stoess! nastę
puiący ~l~ram: Wcroraj o godlz. 7 raoo 
Japoiiczycy zebraiwszy wszystkie swe si
ły, rozpoczęli ponownie atak oo. wzgórze 
v,.~scJ:<le na 203 metrów. Zad~ ·wal.ka 

tn -ala caty dzień. Trzy rnzy odparliśmy 
a!ak ni. przyja-cieia. Wi\!czorem nieprzyja 
ciel za1ąl szczyt pagó1lka i usta dl tam 
benwl.ocznie d\\ ie mitralicz.y. Wśród n _ 
szy_ h rannych z1wjd'uje sic także inspektor 
s~n:tarny jenerał Czarpif1ski, podpułkO\\ _ 
lllK Irn~an dokazy" al c11<lów walccznosci. 

I?ni~ IO grudnia te!cgra.iow•n i Stocs i : 
Jap?nczy?y obsadzili d11ia 6 grudlllia „wy
S?k1 pagorck". Nasze -0kn~ty znaidują ::c 
się \ " p.orcie zostaly 11s:zkodzone prz. ·z 
bomby japo1ls!dc. CzaTpi11ski zm rrl. 

NA I. KWARTAŁ 1905 r. czas najwyż-
szy zapisać · 

,,Wiarusa Pols ·ego" 
Prenumerata wynosi tylko 

I MARKĘ 92 P.ENYGOW 
na całe trzy miesiące. 

„ Wiarus Polski" jak dotąd, tak i zaw
sze w przyszłości wiernie pracować będzie 
dla dobra ludu JJ()lskiego na obczyźnie 
choć go za to różne spotykają przykrości: 
Dla robofników polskich na obczyźnie zo
stał „Wiarus Polski'' założony, więc też 
zawsze wspólnie z uimi działać będzie dla 
ich d~bra i dla dobra sprawy naszei nare
dowe1. 

~aż~, kt~ na przyszły kwartał zapi
sze sobie „ \V1arusa Polskiego" r nadeśle 
nam na dowód kwit oraz znaczek 10 feny. 
gowy na porto i dokładny adres otrzyma 
zup.eJnie darmo . , 

ŁADNĄ l(SIĄŻl(Ę. 
I<to nadeśle nam 5 kwitów i 5 znaczków 

otrzyma 5 książek i jeden wielki kalen
darz. 

Wszyscy abonenci otrzymaią razem 
z gazetą pięknie wykonany 

l(ALENDAR.Z ŚCIENNY 
Można też i><>syłać „ Wiarus~ Połskic-

o" kr I g ewnyru ub znajomym do P o l s Il i. 
Trzeba tylko nadesłać 1,92 nu. l dokładny 
adres„ a gazetę poczcie przekatemy. 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Za ·bodnie! Wcirmii i Ma~uw 

SocyallścJ na Mokrem. Czytamy ;\' 
~,~az. T -0 r.": ~yaliści z chwilą odbycia 
w1e:c:a-, wz~-a1ącego do organi"lacyi ro
~trnka polsklego pod sztandar Zic<lnoczc
ma zow~<lowego w Bochum, czuuą sic bar
dzo ~~Il'leP?kojeni. Nie Poprzestając na 
rozb1cm w1eca na Mokrem, zw10lali ubic-
_g~ed nie\lzieli na 4 godz inę tak zw. ,,z.ebra
m~ procederowe" do lokalu p. Pi<c>trow:
sloego „Zur Ostbahn" na Mokrem. Oha
wia.iąc ~ię widocznie wybuchu slus.zn~o. 
ob.urze1113:, nurtującego w robotnikacl1 po1l
~1ch z IJOwod'U rozhicia ost..1,tniego wieca 
me opubli1mwali Vl'cale robranla.. Ażeb; 
zaś obaJamucić nieświa<l-0mych rozdawał · 
Prz.oo kości<Y.em drukowane c~rkularze 0 
Ill.aJącem nastąpić zebrainiu. 

. Zebra/o się okoto. 50 osób. Mó ~tą byl 
~~2JfZJ'$Z A. Sremsk1 z ~ainia. Potrą
c1l w sweJ mowie także o l(ościót. Pomi
~ obun:enia, obecni zachowali się spokioi
rne, gdy !~ak przeszedl na ~,Związek za
w~ 1 uderzyl w posla p. Brejskiego, 
wawczas. ~~stal p. Palka i odezwat się 
w te ,mn1eIW1eceJ slowa; ,.Panowie! uie 
~1:1Y na podobne szykanow;;i111ie 
Zw1ą.zkli. i poola :°asz.ego. W tim polskie 
&erc-e, b~e, ten uiew~tpliwie -.~ ze mn'ł 



(, -;r "~1 :._~f t::;R_lfn. {K'ló ·r;i: fo >vJz:afah·. 
Olrolv _.o Judzi opuściło ,v. tot sure hfo~na 
$Obie wyobraizić miny porosłałych na sali 
• łt:Jl'war-cyszówł •. 
- Odlt\."Cłzieczyłi sie 1~o00tn1cy polscy 

cte.rwonym hakatystom za rozbicie wieca 
polskiego, afo w sposób prZyZ\v1oity. Po 
if.j 11.auczce odech<:e sie pra,v<fop.ocfobnie 
tym p-alnom u-rządzać wiece S'ocy.aiistyczne 

a Mokrem. 
W Tncboli zaloźono w ubieglą nie

dzielę to\\ arzystwo wyborcze, dQ którego 
zapisalo się zaraz 50 czlonk&w. Zada.niem 
Towarz:-,rstwa wyiborczego jest podnieść 
samowiedzę narodwą i politycznq wśró:d 
'W'Yborców, a śrotlkami 1ku tcmn cc.101.vi sfa
iącymi to: Urządzanie ci.ęstych wieców, 
1mu'Czanie o l{)hnwiązka:ch narod'owych i 
<>bY·watels:kkh. - Usuw.amie trudności w 
i0siqg;niociu sal na wi<:ee. - Zbieranie skła
dek. - Szerzenie gazet, książek i brnszur. 
-- Zbierani .:; i11fnrr.1acyi i zaż.:1lc1i (1Ja. po
słów· naszych. 

Tegio samego du:i'a: odbyl siG. wiec ko
\)ict. których przybyło ckO'l-0 200. Wiec 
rni~iJ przc·bh;g podnio:sty. 

Królewiec. Ks. pmb. J. Sz.:ido\» ski w 
I(rók~\.\'ICU odebrał w tych dlniach z Rzymu 
!mczny obraz Oka św. Piusa· X. własno
ręcznie po<lpisany w facil1skim języku. 
P.r,dpis tr111 brzmi po polsku: ,,Ukochane
.rnn synowi J;:w1i0•\.\'i Nep·omucc11·owi S.za
dowskicmu, proboszczowi w l(róle\vicu, w 
tłyecrzri chclmifrskici, 'którego zasługi po-
1o~~·C!r1c dla dDlJra Kośdola Nam są dobrze 
zn:an.e, mtzielamy w do\vóct życzliwości mi-

. łościwic aposvolskieg·o blcgosl.a.wief1shva. 
PtLlS P. P. X." 

zle i'~i1 yli15 ~1.:J.r~ .-. f. T~raz p1'1..ycl:r.tlz:i rze~z ~~ \\ a.;~nii;.13'::.'.L 
Z Kośdaml pisz4 d.-a . ..i.:-u\l'.e&o Czasu··: Tu ,.wntuwy': mvwH, że wo~no po pofs.ku 

Zaledwie pól roku osirotony \Vi Kościanie tnówić, a ledwie .,amtowy" drzwi zam-
adwckat dr. Barku.sky iuż mia:nowany zo- łmąl, doty;chczasovry w.Itys p. Da-wid. któ-
sl.at noi:aryuszem, a ty,mczasam Polski ad- O' przez. lat 18 zawsze po µolsku p1&ma-
\vokat p. Meissner, który już od kilkunastu wiał dn nas, n.:i.raz odemva.t sie po niemiec-
łat ~aJdulic się w Kościa~nie, daremnie :ze- ku: „J ctzt ruhig, jetzt fii.ngt di,e Wahl an" 
ka na ootaryat, choci::rż pod względem i;o- -- i chce pismo po niemiecku czyta,ć bez 
litycznym nic mu pruSk:i minister sprawie- tłomaczenia. My go napmrtinamy r.az, d'rn
d:liwośd zarzucić nie mcże, chył>a rylko to, gf r trzeci, że Jeśli me będzie Homaczyl, 
że jest Polakiem. gl-Osować nie będziemy, że my nie jesteśmy 

Ze Słązka czyli Starej Ptlsld. nieimcami. Na to })'()Wiadai z.nów po niemie
cku: .,Ja kh darf nicbt Uiml wir sind Deut-

z Pszczyńskiego donosi ,,Schles. V. sche hier (przytem bije s:ę w piersi) und 
Ztg.", że nowo wybrany poseł p. Rzcz:ni- keinc Polen." 
czek 2·amyśfa złożyć mandat. Tak my się znowu i•ozcszli, ale bar-

Wroc!aw. Przesiedleni: ks. kap. Emil dziej rozg0ryczcni. niż p:crwsz:ym razC'rn. 
Laska w Zabrzu d.o VI. Chelrntt; ks. kap. Zobaiszymy, co dalej z tctgo \Vypadnie. 
liugo Piegsa jako HI. h:ip. dlo Siemian-owie; Bytom. Anne Machę, kiero\vniczkQ 
ks. kap. Jan Peschka w Król. ttuci~ jako tak naz"~a111ego przez ·rvią I3ankn lud.owego 
lokalista do Doroty; ks. nrnp. ttarnpcl n w Mysfoi.vi.:::.ach, skazała Izba kama w Dy-
ś\-.. Scbu..sty-'-!•na w. Berlinie jako k~· P. do tomitt1 na l rok i 2 miesiące więzienia za 
Pc-cz:damu; k.aplain świecki Pawcl K ::i.lettn sprzeniewierzenie i oszust\\-O. 
jako III lup. do Siemianowic. Bank ten nie mioJ z polsh.~emi Si:Mlrn-

z Turawy (w powiecie. np>Glskim) pi-szą mi i Bank::i.ttni żadndi styczności i byl 
d10 ,.Gndy Opolskiej": przedsiębiorstwem prywatnem. 

Przec.T kilkn tygDdni:nni mieliśmy -obie- Wrocław. Huty śląikie wyprnJuko-
rać z.a;?q,d ·gmim1y, t. i. sołtysa i f::.rwni- \Vały '"~tym roku d!O l g-rud'nia czyli przez 
ków. Postan{YWiliśmy więc \Vybrnć na 11 miesięcy 753 tysięcy 622 beczek czyli 
&oHysa chałupnika: B1rcika, który też \\ :r~ - ton żela:za. W zeszłym reku w tym sa:· 
kszością gtosów przeszedł. Gdy d·otych- mym cz.:l.sie \vypmdulrnwanD1 689 tysiQ~Y 
czasowy soltys p. Daf\vid, jako przc\\cdni- 281 beczek. Zatem przcwy:Hrn," tym r'Ol-
cz~cy \Vyb-Orn, WJnb6r mia.t p-0twierd,:.ć, ku1 'vv yr{;:;; {'-t tysiQ.CY 341 beczek.· Eksport 
pcd1nióst protest, ż.e wyborcy m~e!i .:o ~ rnó- za1gn.i.::ic?.i,~: żelaza gómoślązikiego wy1nosi 
v:ić \.I/ lokalu jeden do drugiego i wybr.;f u- {)d po.~z;itkn ~ J-ku aż ct•o 1 grudnia 3128 be
nicważnil, i nie przyS'"tlo dalej d:n :,,!:k.SCJ \Ya-
nia. I tera'i': znów PD· pani tygD:ch1iach, t. j. i~ :r;i~;dt ~Z~f~h1h Polski . 
w ponie!(faiakk dnia 12 b. m .. llR..S.tąp1f 1110- Z C2t:::yL Uroszczenia pruskie. Kra-
wy wybór, aż tu. o dziwo, zjawia siG pan kows.ka ,,N. l~cform3," pisze~ Do arzi;du 

z Wie!. f.(s. Po.zn;IDskiełfO. hrabia Garnier (z Turawy) jako naimtowy" p{):cztowego \V N, ~V zachnd~1iej Oa1licyi 
Września. Tutejsza cukrc\vnia: uko!1~ I i prawi nam obszerną mowę i \\tZy\v.a nas .zgfcsi.t się sh1żący resursy z: reklamącyą 

czyta już teg;orocz1ną ·kampanię po przerób-· stalnowicz.o, że mamy wybrać sortysa; zd.at- o .111umcr „Dziennika Pozuva1ński.e'go". Urząd 
ce ckoto miliona centnarów buraków, pod- ncgo, a rrie takie·g.o, co SL~ z1byt 1)-0lityką pDiazt-0wy wystósowal rekLamaicyą do P'O-
czas kic-dy \V mku z.eszlym przerobi:ono zajmuje, i też nie żadnego ~,po:lskiego aigi- czty krakowskiej, Ja;ko1 ccntra1neil db.! pre-
przcszlo milion 300 tysięcy cerntin:arów. Jak tatora", gdyż się teraz niepokój robi, v.rięc numernty pism, i~oiezta zaś krnlrnv, ska 
-, innyd1 .okolicach tak i w tutejszej po- żeby s:ię to r~ na zarw·sze skol1czyło. Da. przesiala reklamacyą <ln Poz.nain!ia. W kil-

wodem iej raż..'1crj różni.cy: byta susz.a. Do- lej prJ.rwil, że pined 50 Ia:ty 11Jc byfo sły- ka dn.i -cdpo1\dedziat urzątl pocz.fowy· pio-

stawx;om buraków wyptaci fabryka. l mr. chać <J takim JJiepok<J1Ju, ja'k d'ziś, więc on znańsiki. Wezwał -0rr urząd p10cztrnwy w 
s fein. z.a ccnfaar. jako amtowy ma praiwn wybór potwierdzić N .. aby tenże ·doi urzęd'u pocztDwego w 

Gniezno. vVla~.ci'Ciel cegielni i kolo- albo nie. W km cllcial się hrabia nl-oinić, l(rak<Jw1ie pisa·l rel·lamacye „in einer ver-
nista Tag z Osińcai (CharlottcnlwO udal się gdy na:raz p.ow'stal jeden z zastQpców gmi- standllichen Sprache". A wLęc halkatysta 
w n.icd•zielę <llo restauracyi w Jelenkll. Po- ny, p. Barcik i za1pytał go, .ie dlc1elibyśmy pocztcr.vy z· Pomainiai śmie wydawać wz-
nJ!eważ go ct.fngo nie byfo wid'ać z powrn- \vie<lizieć, kto tein niepokój robi. Ivly prze- lmzy, w iakim ięzyku mają galicyjsk.

1
ie po-

iem, dla tego: roillzi:na W}"SZfa: ku niemu i cie.Z inasze -Obowiązki wypcfnirumy sumien-1 czty ze sobą korespood0iwać. 
.żnalaz!a go 1dącc:go bez żyda nai drodze., nie, ś~emy nasze dzieci na u•iemiecką nauikę Z Warszawy. ,,Warsz.. Dn." pisze: ,,Z 
2. przestrz.do1ną, gtową. Obok z.wlok zrna- i nie jesteśmy przed\\1ni temu, żeby si~ też 6,000 wlaśdcieh dcrnów w Warszawie i 
Jez.:ono rewc1l ;\rer. Sanmbójstwa 1J1i!.kt nie po niemiecku nauczyły, a1e swój język -oj- na: Pr.adize zaJWiaidJornienie o wyz:na:czerniiu w 
IJrzypusz·c·zCIJ i · \V nic nie wierzy, Tag żył' czysty muszą nasze dzieci z:ac11mvać. Na , danym d-0trnu kwaterunku dla; wojsk -0;trzy4 

fuwicm w uregukrn.-anych stosunkach, na- tr0 odipowiedzial pa:n hraibia, że r.ro pohku mao 380 wJa.ścicieli dQmów. 
~et w dclbroby'Cie. Natomiast Qgóhte jest móf\v·ić .woJn(), nikt tej mowy rue chce wy- Wyibran:a domy tak prywatne jak i ·· 
@rzekc1J1anie, że musiał paść ofiarą pomyt~ kraść, że on sarm mó\vi po polsku, tylko nie l'zą;d'owe w mieiscaclr naidogud)niejszydt 

1 

,J(i kluSDwnika, a z.abójca umyśilnie przy trz-chai upra,,· iać a~ita'Cyi. Potem sobie po- diaJ roizmieszczenia wojska. 

trupie rewl()J~= l !:re-dl<;lll._,„~=--=1~'.!'!~~~l!!!B!~++~+""-~"~~;in.!l~-~ŁH! ~rzędi(}\: u gaizeta
1 

poci;sza :·ównD: 
1TR •<'iz -Y 7 ]~riJAD TA.~i~· rze.niem mloctsz.eg;.o. Pierwej icdna'k zgar~ usfochaJ po'Z.\\"olenii:li po staremu, zaipalil 

ti}'A · I i j J IJ IY ll~ł~~ j' nąt sk\v.apthvie pieniądze ze stołu. fajkę, siadł w kącie i, kcrzystaiąc ze swych 
łv .tti ·1k_ L ' lj . ; ~l. Nai pod.tnlieskmy ton pana Bazyli ukazał zais~v.g 1napelni.at pokój dymem · 
. Pow·dć hi.aryl Rodziewk:t~waei. się z. ptQmvicą Gość zniikną~ za· <hzwiami. , u;,~ ~umował, nie spuszc~a.iąJc c-lrn z 
'ł. ł.Cia.z da1&1Zy.) - \:Vyrzucić 'jego· rzeczy, jeśli są! - praicu!ią:cegio; wwtąid:ał teraz iuż z,11p;.:linie 
· _To pr?.echo<lzi r 1:0ją mo~:-noś6 - -0d- ; krzyknął na siugQ inży.nicr. - Już 011 nie trzeźwy, ale rcsęp1~1y. 
parł _ nie r·nzumicst..: . .co mór\visz, sądzę. ! \v·rólci tu więcej, I tak spędzili noc, 1:fo odzyv, ają:c się 
Mam rocznie 2,400 rubli, jeżeli znajdtę po ' Jednooki spełnil go.rJi.wie µo1eceinie, ale tlo si-ebie. O brzasku inżynier \Vziąt za 
sk011cwniiu tutejszego mostu p•osa<lę, jeż li Wwcic.ch nie czekał Ha manaitki. Z odkrY- czapkę i d·o bara1\.6W poszedt budfl~tc }JO 

łtie. będę bez chleba za miesiąc. Com ze- tą gfo\vą, bez plasz.cw, przepadł gdzkeś w drodze pomocn i1kó\v i diozorcó'\ ·. Bazyli 
brat <J1dldaję. deni-a-eh 1nocy. prz.ept"O\'\~aict:zi!' go do progu. 1 • 

- WS'zakżc to tyłko po:iy.czka ! Daję - Niema - rnruczaJ Px:izyii µosP,:rnie - Pa!n nic. chce śniadania? -- spytał. 
ci slo\vo honorn, że -0<lda111, zliotem ci~ O'SY.- - bcid'aj g-01 ·czart zdusH ! Nie wróci, pan - Dziękuję, stary, nie mam czasu. 
l'ię, wróciwszy z za. granicy! Dam ci powiada! Oho, to on· g{11 nic zna! Tacy - A na obiad pan \\.róci? 
w1szcflcie zapewniania! wrncają l Tin! - I to nie, bo mmie d:ziś .czekają tt ko-

- Nie pożyczam nig'<lY. Iiieronim długo w noc cli<J<irzH po biurze. legi.. •· 
_ Prze·d chwilą da'\valeś \\ c·ksel. Sen go odbiegł. Ohyic)na twarz WoJdecli.a - To i ja s-0bie pójdę l 
_ Bo mam ·r.a t!I- upo 'ażnie11ic wygląda z każdego kąta, to chi„;hocąc Tak się rozstali. Wysnmkb sylweuka 

zwierzchnika. Są to p'.enią<l'zc na interes p[ckielnie, to gro'Ż-<1~. Byt t{) n•O\\"Y wróg ml0dzief1ca znikfo \1r gęstej, biafej mgle 
a nic dla mnie, \·.' nid1 jest tytko .moia rnic- d·o tyht innych. vN:dnej, slnga pue2on11ie ·zamknął budę, 
sięczua pensya. T~ano nie .f:.11alezi.011() tl(mwcz:ka przed ·OtHfi l się \\ szary szy.nel fotnierski i. mru-

- j żebyś chciaJ, m(lglbyś pożyczyć prngiern. Czy fro, kt~) nh r2..J{, czy 7.abral g::ijąc Ita! "' sze strony swem jc<lyncm o-
dia mnie. ż~·d1 d'!l! n,'l twój podpis) a ia właśdciel? 1 ;-:i'\f tcm rozn,y.ślat Bazyli po kiem, ruszył '"!i.'' przcc.iwnym kierunk 11. b1 
Z\\ ró-cę. ·n . Bo:~a się klnG, za miesiric {'d- ocfciściu i~:...na, si0dzą:c na ła:\\ c'czce koło '" arsztatom. 
'f\'fo'zę . budy i palqc 11ic.1'0~ącZ1n<\ fo:.\hę. P'yw.111ie to Ze ślusarzami t·o. '113.igo rszn. halastr~1 

łiiero.nim ni~ par::.:· ;va! 1w.d sd.J<1. Sko- 111ic da v .ab mu spo~rnjn. robotni·czą, za1,rzyja'l,nił się sh1ga: łiicroni-
czył do brat:rnka. liiercmim i1owróciwszy, zn.aiazł w pra- H'i!a; tram J1a śniucfanL:, usi·adl u· ko Ha i d.::tl 

_ Czemuż nic powiesz ·od razu: z.lu- w<l~~ic -0hi.ad; ak Bazylego nie było whrew się w :tywn dyskuSYG z s2imym1i hersztami 
tlzie1iu, J:ied:y mi kn1ść radzisz! - krzy- obyczajom, II:a wieczerze nie wrócił także, tej wiecznie pLja.nci. dzikiej, a \\ r.:rn"r·cie 
knął. _ Za kogo1 mnie mas7.. fam z t•obą aiż się inżynier zanie{JolrnH. clobrodusznci ·zgrai. 
nie lrnbł. nic pil, nie gr21.ł, ni"; rzucaJ w bto- O póhwcy przyszedł zm.cczl()ny, fodli h:<lna: ... cicho, pochylai~t(: ku' sobie 
tio cu-G.izyd1 p:eni dzy, hcn·orn, sun:icmia, chrnurny i trnchG jakby pid.any. To się olhrnymic, jasne czupry1ny i bl'yska~ąc 
zdr-0\ri~ i cltl'~zy t Jam ci nie był kolegą zd"rzy!c po rnz picnv'SZY. biatkami; cza-sem wz11osita s1ię na1d' gło:wy 
i z:nat dG nie chciakm. boś mi \\.Stydłm - Odzieże~ to byl? - - zag-ad~1:.i! mlo- pięść twarda, ciemn.a, obrosła i groziła !~o-
był! Mato ci wła!:;nej 1t;:,t'1by, clrcc~z mo- dy cz!{)wiek, cdry·\rniąc na, chwilę -0czy cd muś. Ba'Zyli mruga{ ()czkiem, mitygował 
jej! A 110, to idź mi z cer.u, ho ja siebie jakichś pla1nÓ\\. niby, ale ce chwila ia'kiemś sló,,1kicm do-
nie mam 11a, zbyciu, ?.lli cię rato~v:t15 nic - W barnkad1 - odpairl Lakon:<:znic. Icwai: oliwy do ·ognia. Ootmnlło się coś 
m.yśl'ę pod takim w~rnnkiem! Szukaj so-1 ' - Tu wida(: zcmruczat łiiet0'11im strasznego. \Y barakach. 
bie ln! rów w· swoim Ś\ ·Je-cie! Idź pr·:·cz ! --- Z::lglądalcś w· kieliszek, stary! Dzwon, w~~y.wa1ący do rnboty, r-0zpro-
S,tysr,:ysz? I pamictaL że gdy na gtowic - J pmrn \Vntto tak zrobić, zanriast c:zyl zgr·Qr.nadzenie. naizyli poszedł dalej, 
itczciwego cz!-0\.vieka jest ,,·styd. a --n żyjr:, pisa'ć po ica/ych i:ocad1 ! Czy się pan {!ziś przez ti.3..SYP ku W'Si, gdzie statYi baraki 
to chyba mnru nie ma. ieby zło\\ ę roz- nie pofoży: ? E!jasmama. 
trzaskać! I&ź ! - Nie, mam duż<J do roboty. Możes:-'.: , R-0ts7'yld' 11.0-wiato\.\ y miał tam s.we 

Wojciech zwiesił gfowę. wyszedł, po- spać, stary. ma&iazyny, był clostawq 7#y\\'1ności ·dla rn„ 
tylrnjąc s:ę, przestras7,m1y ~losem i spoi- Razyli zarnmczaf coś uiewyraźnie, nic hc,tnikóvv'. 

„, • _ a _,_.., - " f' " ' f i /")\, ~ I 

~me nri:esu.aHcc: \',\ ze vr~ati.lou.1.v~i; Ii"" ~i 
sm n'ie 11admie jeszcze mctbillzaicJlt, 

, w tla itlż qoon:a1rowot nie wierzy. -
. Ody nastą.tli mobili!zacya., ub 1 ii 

Warsz.a.iwie 6Q--80 tysi~y najlepszYclt ł 
Obficie po.łerle sie w'6wczas na pala.eh M ,c 
d:ż.u.ryi krew p:olska za sprawę ros 
Około 150 tysięcy Uczyć b~'dzie żolłlie 
P<)lsid na DVaicu boitt. 

- Z Polski pad l\foiskalem n.adest 
do krak. „Reformy" odezwę, którą. t 
raz.sylają, po wszystkkh gminach wltj 
sk:Ch. OdcZ.\.\• a wzy1\va. gcspcdarzy wią. 
skkh, ażeby na zebraniadL gmi'ny kortJ 
stal'i z istrriejq,cych praf\.\'. Przet'-0 maJą 
do1;.on:nieć, 2,1żcby nairnd'y toczyły siQ rt 
polsku. Tak już postą,piiOlnlO· sobie w kilk 
gmina:ch w gnbernii plockiej i -0dtą<l 11ar1. 
dy toczą się pa pols-ku. 

Na kwartalny.eh zebraniach. mają i;o. _ 
spoidarze uchwaiić że książki, ra-ch1rnk 
dtJ.lej listy pisyw.anc >Od jednej Ktniny u, 
drugieu lll'a.ią by6 po polsku pr-ow.aid.1.aai 
Pie.częć ma być sprmvaid'z11:ma now,a, r, na. 
pisem \,~ języku p<Jlskirn. 

Gdyby pisarz gm;d·HY. -- który dei~! 
gos.picclnrzy 1.\ gmi . .nie. jak turech.i Lasz , ~ 
miał si~ temu sprzeciwiać, gmina im ~1 
z l-0iyć z u rzędu, bo; po<l lug usta\.\ Y 1n: 
słu1guje jej praiwn dio tego. W takim raz; 
peŁnornocn!cy z \', ójrern rnaią ohra{: no.we. 
gio pisarza. 

Odcz:wa polem żeby gmina nic przyi 
n1101wciJa, żaJduych papierów po rosyjsku p: 
sanych. Gdy·by S'ię n.acze]nik powiatu 
tyle co u nas Jancl'rat - ·opiera ł temn, m~ 
·i.askarżyć naczeh1ika: do gubernatora, n \ 
rar.de potrzeby i wyżej. 

Odez\va poleca, żeby nai zcbraHia. 
gminl!ych d!om.agana się o z.a.prowadzenie 
''~ szikofach \\· iejskich nauki jęlyka polskie. 
g'O. 

~'9..z.~~~ 

Niemcy. Pose1 niemiecki w W aszyn~· 
to.nie bawn Spech von Ster11Jbur~ wyjecha 
d10 Berlina. Sądzą, że na dawne stańtCX\l;:. 
sko swe hiż rnic po.wróci. 

Z Rosyi. KHoiwskie pisma cig.faszai~ 
zawiadbmieinie ~ubernatora ienera1-maj-0r2 
Sta1wkza1 że ca.r przywal szefom okr~· 
~ów \V1otrskmvych pr.awai (l1ctd.a1wania pod 
są,d wojenny tych żulnierzy ztrn'OlYilirowa· 
·lllYdl udaiących się na p'Ole w3.llkii którzr 
dopuścHi się wykroczeń, za które wed~,1 
·usta1wy wojsimwef wymierzona jest kara 
śmierci, albo też robót przytmtus.uwych. 

Z AKIUlii. W L-0n.d:yni.e: urządziro 3006 
robotników be·z, zalięcia deml011!Stracy;ę; kH· 
ka qiówców, ró-w·.n:ież robotników, wzrw~· 
fo ·doi u.rządzenia demoostracyi " · dzietni. 

„. Wkol10 sklad6w1 roiło się petno perl· 
rzędlnych figur, furanni ro~"\\lOŻ0\110 mieso 
i krupy, z podwalu wytaicz.a.m1 kufy wó:dki. 

Wśród tcg10i zamętu BazyH dobił się d~ 
:ct'rZ'wi mieszkania kupca, opar] się niedbali 
o sztachety, observ.:uwał f.izyoign:onr:t 
-.wcheidzących z całą cierpliwoiśda. próżiuia· 
ka z: prof esyi. 

D.opicro ·n potucluiu ·poruszył się nie· 
co. Przed dom z..1dechała furmanka chtoP· 
ska, widocznie obstalo\vana. bo zaraz i:Y. 
dek sfożący wnióst ':tla. nią waliz.kę i ces 
powieid1zia ł vuzmcy, który ruszył ku wsi. 

Baizyli wyszedł na drogę, z~trzynd 
eh? op a. 

- Zawieźcie nrnie d·o Olszmva. D:i.• 
mbl.31 - rzekl, pokazując asygnatę. 

- - Nie można. Pojadę z kupcem .M 
Żarn ei. 

-.: A gdtic twój kupiec? 
- Poszeid'I prz.odcm. 
\V1oźnica zaciął' konie. ale Bazyli 111ial 

rącze nogi, szedl z:a: nim '" odicgłrości ki\· 
kunastu krnków przez ca!ą, wieś. . 

Za wsią, \Y lesie, clitop stanął i Bazrh 
slamął. Z po<l kr7.akai \vyszcct:f pas.3·żer, 
obejrzał się trwnżuie i wskoczył na \\·6z, 
rn·chc.m ręki "skazując pośpiech. 

I P.Ml!zyli się Za\~'rócif z pm' roicrn k~ 
barakom. ~~nał Hómoczek, znal plastcz 1 

widział rd::ę podrói:nt'gD. \,\1 icdzial. co 
wiedzieć i1rngnąl. 

Tyrn1cza•sem koło lrn11toru EUasm;~na 
1mnio\\·a~ sądny dziefi. . 

tti.eronim znalazł cz.as na Dbejrz<'ll 1~ 
prO\\ ia:ntó\v. f~nry ;1,. nieśv •. icżcm 1nię5ei~•1 
r stechicmi krnparni wrac.a:fy {)([ Jrnchn1

• 

cskorto\vanc prze7. tuzin klnących robot· 
ników, wra1z z kartlq Diafopiotrowi·i..'ta. 
że dJostawca Z.3. {Yszust\YO po:dle~ai kilknn'· 
sięczincj kane. 

/,r-(Ciąz dalszy Bastą1}i.) 1, ., 
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„" .z,1t1 i· ~s:du.:~~r vr.tez L.o.g~~zów. Je.den 
~~ydatów d<J parlamentu oświadczyl, 
tt;J _jde!i przyszla m~wa tronowa. otwiera
jt{f;t .parlament, nie poruszy spra'\YY braku 
4rz.cY, t'obotnicy pójdą do bo.~atej zaclro
.@1ej d:zielnky. Uchwalono rczof ucyę, d<>-
111aJającą się pracy. 

·t§- J 

Jlałe11d.an. 
t·i~ttk, ~3 irmł!!~~. "\Vi'it:teryi, l'int&11.u, 

{W1t.1rdlł kai~i: ). 
Sobot1t 24 :railttia.. V\i:;i ia. Adiuu i Eny, 

{Gcdyrsbl!'. a). 

m ł O i C e ; WN: lwdzi. 
;·u!i:;;.;. ~· S !11. 10 
l'vhU'Z<ł. C· r. !',..: 11 

r.1.d·o·a. 
t:· ?,. „ ~j 
t z . .: .• 46 
rlf"l~! łł(une --. „ ~ t I.\ l' o/!,(> ,J y: w ti;·oto cru.r 

pt>";Tfe!r.t:I-'. l'l1 e cz~ut•k t:i.klic.· 
'•' c r m o z::s {~ r. 1 w11k:~;!,VY1 M wr.wr11.,i 

pJ':.i1iJ1i(6 4 B10p1li 'H. ~;.ry:iei.~c -11. . ' 
-- :::..?~~~fE~\.~Ja!l~...:....:-„ ... 51!' _ _::lk J' 

To"" ~oł.-kat. i ~oto śr.ie-v,r11 „Gwi~zda .Jedno· 
scł" p. op. sw. Cec:vm w Osterfe!d 

dona.si sv.rym szau. czlonkon•, iż w. c.1.rng;c śv, ię
to linhl 26 bm. obchod%i tow~· r~.'St .~·o nasze 
wspólr!ą gwki.zdkę n~ wielkiej sri.li ;). łilizema1i
n~. Po.;za.tek o godz. ~ pn po!. Program: Za
.gajenie, pb.ccnic zal(;!_>·ls eh ~~.bd~h. sprawo
tdant~ z hież;!cego kwa.rtahi. '·;;p(i;ny śpiew 
pie~11i, śpi~\V l·ofa f1;-i f;l.:-c;:r. przcu~.tawienie 
amatorskie p. t.: „Pastornnrn·' i rozdanie po
darków dla dzieci ; dzielenie się opłatkiem. 
Ci".!onkowic, l.tórz:r· ;;,-.legają :i;e skt;-i:dkami przc
szto 1r7.\' mi0sitp:: ~echq się z talcowycli uiś- , 
.:ić, \Y przeciwnym razie uwa~,' ni br,dą za nie
c,tfrmkó'>v·. O liczne i punktualne sta\vienie się 
ctimików z rod;i:inami uprasza Zar~d. 

t: .:..'?.~a: Posiedzi:1 :~ zarz<;, du o godz. Jf/:. 
r~.t!O. na które si" tal·;że zaprasza re :vizorów 
kasy. Lekcya śpie\1;-i1 ~ 1 U~ w pnr. C~eść 
p:cśni J}Olskiej ! Fr. Horyza, prz~\~ 

Tuw.-~oi.-ka .•. Gwiazd;.-J~d11ośd" ;1 O~t~fekl. · 1 
Wpiątek 23 bm. o<lpra\\~i sie Msza św. za 

rniar1ych cz.ionkó\'; n:cszego ro'-'Yarzystwa o 
!{od?:. ~·~ przed 8. Chorąż.yc11 i asystentów u
prasza się o punktualile stawienie się do cho
rągwi o )-4 ·po 7. O liczny udział czlonków 
\': mibożelistwie upra:;z;1 Z ar r, ą d. 

Tov.nrzystwo św. Marcin:t w l(r~y. 
(fhvia:zdka o.dbf,dzie się w p:erws-ze świeto 

Bożeg-o Narodzen~.a po potudnin D pór do cz.war
te.i. C1tonkowie winn się wszyscy stawić. 

Z ar z ::i u. 
Baczność „Sołrnły" w Neumiihl ! 

Zebranie odbęclz:c się dnia 26 gru:d'uia, 
to Jtst w· drugie święt-o Bożego Narndze
nia. zarn.1, po nabożciistwic na sali Z\VY

ldych p-osiedzei'i. Uprasza się wszystkich 
druMw. aby się punktua}nie sta\Yili, bo 
są ''-<Line spra\\ y do zatah\·ienia. Zarazem 
don.ns.imy wszystkim druhom, którzy za-1-
łe.gaj4 ze skhidkami, iż czas siQ uiścić z -
-nkh. ponieważ po Nnwym l(Gkn nie będą =· 
za czkmków U\\rażalli. Crnłcm ! 

Wydział. ' 

Wielki wiec polski w Eo ing. 
\\' poniedziałek. dnia Z6 irntduia, w święto 

'w . ..:7.czepaua o ~od.z .11% odbędzie się wielki 
wiec w :Ewing na sali p. Dfodr. Iie:mera .w celu 
Qmó •iellia sprawy ovieki duchownej w pol
skim i~zyku. Prosi się S'..:<m. Rodaków i Roda-

BACZNOśC RODACY W KASTROP! 
Szan. Rodakom polecam mój 

SKŁAD 

to. ;;,rl>w kolonial. i 1łnsz ·zowych. 
Na adwent polecam OLEJ SIEJ\UEN

NY l POLSK!.E POWIDŁA. 
Na gwiazdkf.: µolecam: orzechy, jabł-

ka, polskie pierniki. · 
Na \Vtigilię,: mak z Polski. Dale.j kieł

basę i inne vyroby mi~sne. Wino polskie 
czerwone i żółte. Mir·<1 krakow,ki itd. 

(Jyga1l) ~ pa 
z polskich firm jako p-0dara ~wiazdk<rn y, 
lalki i inne stroje na choinkę IX> niebywa
łych dotąd tanich cenuch. 

Rodacy! swój do swc2'0 ! Pr-oszę g{)
r..,c-0 o poparcie. 

Ja1i Kunrrko\s.•sk~ 

li! „ 
·j1:; S~{~ 

NA G\T~AZDI(Ę! 
l(si<1żki dcJ na')oi:ci'::;twa, jako vodan.::· ~wiazd
kowy, brlr im I3ożc Nu.rodzenie ·i na Nowy 
l'<nk. P::i.mict;ijcic w(\'(~{lCy, %( 

FHANCl~ZEl\ JOZt:FOSl<I w Hi~rne 
ma 1w ~\·fndzi<..J Wl ~WiQzdkę dla każdego za-
,'szc c~,;:i stu,·owi. ~o. Codopiero nndcs:d·y 

J·arrnnniki \VC wielkim wyborze, skrzypce, ldar-
11ety i ws:zelkie h1stn:meHta muzyczne. Por
tmnnetki r~ró-~n; J z pięni~dzmi, fajki krótkie i 
dfo~i~, p~,r·ts 1 1lc i l"ski i tysiące i1tnych rzeczy. 
Kri.hly z Rod.al Ó'\\', który u mnie kupi chociaż 
tl'llrn drobnostkę, otrzyma jako podarek pnlski 
hlemlarz ścieany. 

FRANCISZEK ,JÓZEfOSl(I 
w Hcn:c, przy ul!cy Dworctnvej (Babnhoiststd 

n.~przeciw ulley Newej. 

Zaba\~ ek \vielki wybór. 

łGNACY t1iSIAK, 
L~sk:.nvym "łi'Zfli:dom ~zan. Rodaków pl;

letJilll ll!Gj 

'-'Ve1trS:.: '.t.at a.e ji' • tlti, 
który jak wia<lomo istnieje od lat dluglcb i zna
riy jea-t w calej okolicy. Dostarczam tylko 46„ 
lw~ odrobi9ne obawie i ka7..idcf;o odbivrc~ ~o
ro i. .rzetelnie obsl1~. 

Mafu nadzieję,, że sz:rn. Rodacy jak do-t:ąd 
tak nadal popierać mnie bO'i~. 

I<to sam przybyć nic może. prosze "IY~lać 
kare. korespondencyjn~. Il natychmiattt s!c gta
wie, aby W7.iąść miarę. Rodacy! Naszem ll:A
s.fem Jest i hedzic swój do swesito, a wię.c i obu
wie zamawiał trzeba dziś tylko 11 rodaka 

c~ł, ieby się na ów ~:~ee kk mijliczniej stawili, 
gdyż bar\.lzo ważne i ciek~we sprawy będą 
otun:. iane. l(omitet. 

lgott~t~ ~ lłłt~ &kt{;)) 
1Jeclieiuiorf„G1!tl~eukłre°bf.~~,, 

- uHca Bochumska 116. · 

~ti 
f'.\>„. 

~ 

t;:~ 
('t 
lit„ 
::;i 
(~ 

m 
tę" 
~ 

1'.e _goc~Kio~~<.KK.'H>ll@-...~~~oooi. 
a· -~ Pds9{i olej· ~~·aw1:~"-e pvnidła. i ~ ~ 

8 -- .U • '-' - · •: U~lK~C to ~ ery 
1·11, 11 .llU 

Towarzystwo św. Antoniego w freisenbruclm 
do.nosi swym czlo11kom, ii moczntość: ,.gwia
zUki" ol\bę~~ae się \V pierwsze Ś\Vięto Boże~o 
Narodzenia \) godz. 05 po pol. na sali p. Over-

al 
I· 

~;ie po l:tk'n:i:J•• a „ i 
h · t&l~"!!~'''h c~nnuh. Przy 
11ie ph c~ o Jlł'l)it. 
i"'fiZ'\ł S~fad fH}Jg'd 

ekllnglw.~sen-f-iid Io 
;tfłr~SE!OWi~k. 
-L Lenal,~ulr. 29 

:pe;,~ C{!# O.~-~~}.~~!'.:~~ 

odacy w Hombmch-Barop ! 
polecam mój boi,!ato zao-

bieliznv 
J lkoswlki, kołnierzyki, krawat- I 

' ki it<l. \VC wielkim wyborze. I 
RA I P PI.ER.OSY 1 

yk. \Vi'lo polskie polecam po 
cenach, prosząc gorąco szan. 

parcie. Niech ilasio 5y1,·(lj ci.u 1 
e będzie. Z uszanowanie•1 I 

I 

becka. .O liczny 11dzial prosi Zarz~d. 

_Mam 2 domy na sprzedaż w Poniecu 

na przed}\. d~worca kolei. Dom masyw n111-
rowa11y ma· 3 duże sta111.„:ye i sie11 i pod iz
bą sklep na' szynach żelarnych i do tego I 
morga ogrndu, podwórko ogmd.rnne za ce
nę 4.500 marek. \Vpfaty potrzeb~1 250G 
marek, reszta 2000 marek może z-ost<lć na 
I hipotece. 

m.atJ:!HY 
do r~zy i~ 

5q u~.il~.ps;,;e 1.~v ; zy„ 
~in k:iid-~~ 1 l'o <Lrnjn 
t.~k>ic m H.l,11eg"> nr~;. -

Jeden d(:nn L:ikżc masy\\. m1uo\,•;rnv , f!tyc:rnc;rr• ~:rez:-rwa
pod dachówką, 3 stancye, sic(1 i skiep m~- I ma. 'fanie n-1n:" 

· - lL · d · l I N&1lka bez>1łat11a sy\\, ;-2 morg! o~~ro u 1 w~zysl m ogrnd'z0 • · 
11e pfotem, żel?21w. rmmpa , za cenę 3500 I H. T1m~~1ann, . 
marek. V!rfat:· pot: zeba 2000 marek, J.500 !i ·~;:u-· ł , 
zos.tai!e na ~icr:vs.zej. J;ipDtycc. ZgloszeniJ li ~ przy ::.'„'_ ; : , "'~·;i-oel- 1

1 I 
pca lit. J. ~ . ...IL J). clo ck petlyc:-/i .,Wiarusa I ;,··ł' „ k.u. ~ „~. 
P.oL'kicgo"' \V Be h11n~. _ _ J:=--,n ~:::: ~ I 

~ 
·uf.1-.: •.• );l'. . ~~ ! 

'·• 
~ '°" 

~ł 

h 
~ 

Cenv 
" 

ściśle 
.. 

Fit.ma: 

Obeilt 

Mas:.k ab•. 45. H.ó .; n i. lad n· t i e t r 

Diirkopp'a 
maszyny l 

BACZNOSC! 

~odacy S.?Q'Uii;h•t;•ckor i ·~·l;cy1 

J zakład opral\·iania obrazÓl'l 

do szycia 
i 

kołowce 
rolce• ···i· I 

-iD. Susseibeek i 
· re~ u . 

\Yil1eh.istr. m·.' 7. 
Rcp :i.r eye -stJty

.::ki~}\ ~~·.stemów ;1r,i
w dk• i tani:•. 

pele7a, ~ie!!~i w~Tl>ór ks!ązek do naooieii h~:.1 i 
pow1cscmwyc~1 ~ wszelii:1e materyafy pismien
n~ .. ~b1:azy ::.~vi_ętyc_h t Pańs~ich! I(rzJ'.że, figu
r~, 1óz~nce, w1e11cc zaJobnc 1 w1ązark1. powin
s~owama, zapro~ze.nia ~vcselne, karty z wido
ktem, karty na $w1cta 1 Nowy Rok w wielhm 
wyborze. Wielki \vybór cygelr i papicro~ów. 
kaleJJCl~rzc Marp(1skie i kartkowe. Oplatk 
\i.'Szelk1e ozdoby Ii:l cl10i11kę bardzo tanio. _ 
pra\~'a obrazó\.V, wiqzarków i v.-iauków ślnbr>. 
'!'I piękne ram~·· pod!ul'l' wyboru zamawiające:;:o 

po cenach umiarlrn\V" li} eh. ' 
~roszę o_ poparcie mer,o przcdsiębior~twa. 
1~ w_·~okirn sza '11nkicm 

W tijei -eh Kośeieił y. 
Gelsenkirchc1J-Ucckcndori, przy ul. Nur~btr .. "'l...,. 

-~·ój do swego! 

D .. '""l ~· .tJ ,() najemy r ~•b'ii4o„ ·" „. \..... ) \.:1. 



Z róiuvd stron. 
Herne. \\ kopalni „Shamrok„ zualezio-

1 o zwloki górnika Makanowskiego. Dostał on 
ię p<Jmiędzy wózki i: lhnę i zostal zgnieciony. 

Bocholt. Dziecko wpadto do rzeki Aa. 
robi eta. które pospieszy la na pomoc już tak
że zaczęła tonąć, ale obie osoby wyratowa{ z;a
k rys ty an liiilslrnmp. 

Na nuwy kwartał czas zapi·a(; .,Wiarusa 
Polsl--icgo··. 

BerJln. \I najbliższym czasie sąd cy
ilny \\ Bdl'ni~ zaimoY,ać si~ bi;dzie spra

\:} pa ii W., żoną po<ldanego rosyjskiego) 
,: ·ra przeciw S\'.·enm1 ll1QŻC\\ i wniDsła 

. ku'1G o scpara.::::rę. W roku 1897 córka 
rfLcra a11strya:::kicgo, panna L., poślubUa 
1nżynicrn z Rosyi, p~wa W. i ślnb odby? 
~1ę ~()~ciele śc Ja<h<gi \\' BcrHnie. Ma~
ż.eństwo żyło z sobą bardzo i iesz.:zę.śliwic 
p zez lat 5. aż w r. 19{)2 m~L. pr;:f',t~d! żJnQ 
i · ' ·jcch.:il do l(osyi. 

Opusz:z.rina tobict::t \\ Yt'J.;?,yfa skarg~ 
cp" racyG i o prz.rzna11;c jej ;tlimentóv, 

~:tel' i J11ri!c zażąd.:d ; ktu śltilrnego. 
Pcrni v:. i.dah s;ę d·o lon..;claryi koś

c.ota Ś\\\ Jad\\ igi, al~ \I szelkic p~szuh.iw'~
u1m <;l\azaty s!Q darc•rnne. Aktu uie Zi!,i.l :

zk.r1:0. 
\ ."ob"c .qr.o pani \V. i:0~,ta\\ ib ~\\ iad

J.:(,\'., L ślnb ko~.ciel11y odbył siG rzeczy
iśc· e. czt:rnii t.:ż 11a\\ et ksi<.l<lz nic z::.przc

n.yL Olrnza{o sic; jednak, że zapomniano 
<!«k, m~ śl11btt CY\\ ilncgo. 

\V braku takiego dO\':odu r,c strony 
stanu CY'.':ilncgcr s[ld nic pr7;yj<.1J ska~·~i 1x::i! 
\\' .• lIZil:iic1c ją za, pannę, której 11ic JHZ:\rsłn
gnL· na',\ et n~z:wisko rnGfa. 

Przeci\\ ternu załoiy~a protest jnż nie 
skarżąca. ale \\ l?..dw kościclpa, która 
twierdzi, że ślub ·oubył StG podług wszcl
ki'Ch \\'ymag(1 religii Jrntolickiej. 

Sąd' obecnie ma orzec, czy ksiądz z 
parafii św. Jadwigi byi 11powa7,11iony do 
'l>dzielenia Sakramentu małżc(1st va \\ -cibec 
poprzcd'niego spisa-nb aktu cywilnego, a 
t},n1czasem pDlożen~c p. W., jest istotnie 
rozpaczliwe. 

Mnł;;;e(istwo jest \\ cdle 7..1 ad Kośdota 
~aiolid:ic:go nierozen', 2 ".k; gdyby wię.:: 
• '.:~! -C'-Ć! 1 .~il' pe-,; '\\'. prnw ~~D·ny. sprav.~t 
mniSiafahy opr;;o:;ć s:ę z jednej strony o 
lhym, z drugiej o kammergeric!Jt bcrlir1ski. 

Vv Berlinie t.o-:.zy się c;d kilku dni 
;,'śród• ogrnmneg.o zaintercsowe:v~1ia \1.· c~

km mieście i \\·e \Yszysth::h sfcrnch ltt
dn<Jści, p1'-::;.::e- Ln<l•\\ ika Berger:t, oskario
m?g.o o przcst~pst\\ ·o przeciw . .Dbyczaji:o
~,:::; i zamorckrn ani: 1 O-letniej d'ziewczyn
kł L11cyi Berlin. Pr7cst~pst''"a tego ro
<lzaju szerz~ się w różnych warstwach 
~ 'iemkc w sposób przerażający, i dov;.o<lzq 
;11~;~.;;o zd•iiczenia oqyczajów, o ja1ldm w 
inny\...h p~·d1st\\ <h.:h wp1ost nie 111.a się po
)ęct~. Prz:rnajnrniej 30 prncent \\ w·:ęzic-
11i•a,~h ka.rn:rch stanO'\vią g'\~takicielc, a na 

eni obiav.· Z'\Vracaj.ą teraz uwagę pismei 
bcrlić1skie, które przcpe!·ni·o11e są szczego
~ami z pr-0cesu. Rozprawa sądO\\·a bndzl 
wstret, wchod.z.ą tu bowiem, jako Ś\v:i.ad
kowie, prarwie \1:yiącz"":c kouiety w na_i
J.X:·rszy sposób i!pa<lfe, SHtcnu·z.Y, ncżo
\vinicy, !.11<l-zie po kiika kroć karani więzl1.:· 
n.le:n. Kiedy llergern_ zaprnwa<lz1)lHY. na 
miejs-:.e przestęp5t\Ya, tłumy biegły za ·8-
_karwnym, r:. -o:de~ Luc\i szczo-tkarz Bc.-
łiH chdaf s:ę rzuó~ na zb{1jcę sv.-c:,:j cńr
kd. Bcrgerc, i plm·'J w twan.. Nk1tl'.ni('j
~zy ·w~trr,t tudzą zerna!1i<.i_ d!zie\\·cz<F nu
rych, !mleżam .. "k zai!r:nrc.bwan:eJ Lucy!. Mó
wfrt ctic z taktt S\'.~ohcd<~ o rzec~:a...:h rnaj
wstrętuicjszych, ~;c na\\·et przei\.\ ·o.d:ll :<:Z4:CY 

Fu:.!•, !'aC.Ya tle' Amer"d. Liczb.i C.iJ1i

l{t<ot1rtó-.-:~~ktr~r;;,y \\' ci~u" tili.of1cWllte.go 1\}

!i'.~ t 1rn1L.Sr:,0·rt.:_:\!,-eg:o. t·'.) it::st div 30 c:zx:n•.r:a 
'ltd.al~ siQ d11' Sill!iÓW Zic.d:i1c-cz:ony•:.h PóI-
1.Hx„uej Amf)r r?:i, '\~.ryn~."Si, iaik diornoszą pi
·~ma: 101.' r ~·ie. 812 870 osób. Jest i·Ji do
t,~d: n:::ih\ :1.~k sz.a liczoo. z wyjątkiem r. 190.3, 
1~ic.„dy \vyemiz.PowaJo <].a Ameryki () 55,000 
•s6h '\viccei. 

T~tament r,.;;myczuy ł(riigcra, pocit-o-
'""'-h·c;;;o '\V tych d'niuh \V Frctoryi pr,~2-y
de.11fa Tr~ 11.S'.\ afo, hr~-t!Tl'·i t~k : 

Dzi·~kt:(0 w n~rn Kn't:~c.r ·11J; v. -s1ępi~ ?a 
\-1~r<lioczn ·~ JY'vG'..<lrc:1;vienic, p-rzes~a.tif! i~rzez 
cz.fod<ó·.,i.11 .c'l>rr<luj<icego \VÓ\V'czas w Pre
·t.uryi kic.n:g:resu boers.kie-ga. .,Wśród smut
klrw i cicrp:{'ń - pisze d11.ei rksprezydoot 
- - ?dórc się stafy udzialtm stcurości mei, 
f'lerr..e nKije napclnia rozrz:ewmicniem po
!:-:t!irov.icnie to; z caile\g'o też serca d? iękui~ 
iym \Vsz.ystkim, k.tóny si~ zgromadzili w 
cełu nairadv::.nia1 s·e nad teraźnietszośdą i 
przysz:fośdą. że ·nie z.a-pommełi o sw-0im 
stlłrvm prny·dende z.lożvli bowiPm pr~ez 

to dowód, że nic zapomnieli o przrszlośLi. 
l(to b°'\iem stworzy~ chce sobie przy
szlość, ten o przeszlośd zapominać nic po
winien. Szukajcie wię\... \\" przeszłości i 
pilnie przechowujcie wszystko, co ~lięknc 
i dobre. Stwórzcie sobie ideat z przcsz!0-
ś i i taraJcie się go urzeczywist:uć w 
przyszłości. Duż-0 w:pjra\vdzic z tegn, co
'my dotąd zbudowali, leg/{) \'. grnzach, 
()d·budO\ ·ać siQ da ic•dn2.k przy dob1y.:h 
chQcia-ch i jedności. 

„szczególną radością napawa 1:111ic 
myśi, że zg.oda: panuje miQdzy w-ami. I ie 
zapominajcie też o ostrzeżeniu, za\\'a r::=m 
\' stawach „dh'idc et impera", i }J[l,:z.:ic: 
bv zasady tej nigdy 11ic S'uSO·wać c..h ~liry
k~ndró\\r, a WÓ\\ cz.as naród nas1, 1 k7Yk 
rozwijać i tnvać bętlzie. Czy dan\:'t:1 mi 
bę:izie dożyć tego, l ogu .kd'ncmu \'.'iad.u 
mo. Uradza.ny po·d flagą ~mgielsk<L i:ic 
cli -G pod nią tirnicrw,;. P1~~odz!i!cm s:G z 
sm .tną my~l<l, że !la o0bcc1i ziemi zamkną:: 
~;Qd ffUSi~d po\' icki. iak wygnaniec zda .. 
la ud krc\'. 11ych i n1Loclia11ycb, zdala 0J 
1·ar.x!u 1 I dlr ... nm 1;oś\<c~..:i1en 1 życic. rnnic, 
zd~.la ·:,,d zi~rni <:.f!y!1.:r;'!~. 1 .icj, Id :rej lli6d r 
pra\'r ·d'opoc.l-olm ic stLin m~,J:1 11;.: d:otknfc. 
\\' smutku tym i·-dnak prJcicsz:1 nrni.; 1:~„
dzicja, że rozpoczęte przcz(;mnic dzic!o i!k 

pójdzie na 1narne i· że doc:-~eka sic; pomyśi
nego ko:"rsa. \V'ierz~. że tak h:;d_,:ie 1 Lo t?.k 
być 1rnwim:o. Raz Jeszcze pozdrawi::tm 
\\ as i 11"1r(1d I;i{;'] 7. całego serca." 

Towarz. S~rca Jc.wso .vcgo w Hammc~Bccllum. 
W nieclziclę, tj. w picrws;.;c świrtto dn1ia 25 

~rudnia po po!. o godz. 4 na sali u ·p. Oosma11 
mlhęll.z:e się g-\\'iaz<lka. m kt<>re! się wszystkich 
czinnków z ;:o::Jrni i d:~:c..;1 :i ,;z,pra:,;~i!. . Co-
:·cic mii<.: ·y'.~iziani. Z a rząd. 

Towa:·;;,ystwo św. Stmti~fo\; a w Ue;-ro. 
Donoszc szan. czf onkom, iż g-wiazdl\ ę ob„ 

chodzimy w pierwsze święto Bożego NaroJ.ze-
1iia, na którą szan. cztonl.;ów z fam:liami za
praszamy. Początek po pot. o ~odz. 3>~ na 
\\ ielkiej sali p. l\usbauma. O jak najliczniej-
si:>' udziaf prosi · Z a r z ą cl. 

Towarzystwo św. Wa,vrzyf1ca w I(astropic 
don(}si wszystkim c1ie:1kom, i:i, w pierwsze 
Ś\Y·l(,'to Bc.żego N;:i ro.Jzenai po p<}L o g-odz. 4 
na sali gościnnego Simlra 01.>cJ10(~zimy wspól-
11ą ~wiaz.dkę, na którą zaprasza się czionhów 
\Haz 2 c::th1 la:niliq. Czl'<::1kowk v."1nni się sta
" ić \\.' czapkach i oznakach. Goście tylko po
z2mieJscuwi \"prowadzeni przez czronków mile 
widziani. 

U'\va~·:}: I\al;oże1":sL\\ o w pierwsze świcto 
Bo:i'.e~o Narollzenai po po!. o godz.I. Uprasza 
~.:c; korzntać z S;)osoLności. Zarząd. · 

Tc' ·arz}·stwo bW. J··1zda w Csteri'i:ld 
donosi swrm czfo11kom, di \ przyszłą niedzielę, 
dnia 25 grndnia, to jest w pierwsze święto Bo
żego .\arodzenia obd1cxlzimy wspólną g\\'ia
zdkę. Szan. cz.Ionkóv.r z rodzinami si:c jak 112 j-
11przejmiej zaprasza. O liczny udz,:ar uprasza 

ZflfZ=lO. 
Uwaga: Szan. cr:łonkuw tu\';arzyst-~·a Ml

szcgo uprasza się, ażeby przynieśli _ustawy. to-, 
warznkic ze sobą, ponicwa~ musmw pol1cy1 
donieść, kie·dy czrrmkowie wstąpili do towarz:r-
st\ -a. Stan. Stróżyński, przew. 
--------------

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausei:i. 
Tev.ornczna g\•/iazdka odbGdzie się \V JHer

y;sze święto BożeF:o N;;1.ro<lzcnia, na sali p. \Ve
l 1 a, przy ul. Duisburskcj o godz. 04 po po!., 
pa lo:ó1«" sza11. cz!onków z ~:onami i dziećmi u
przcjmit;. z<Jpr<:łszamy . Członkowie, którzy za
L'."'afo ze s!~J'adką dluże_i, jak trzy miesiące, oraz 
~Ó~c!; i.:: :-"~Y się chcą zapisać na czfc11ków 
t'}Wc .. ,.., :-.:.,\:. '10gą to uczynić prze<l rozpoczę
C';c.m ! •\ :. ;t «. ;. n licr.Ity n<lzlal uprzejmie prosi 

Z a rz ad. 

l'o·. t..:-,~.::.~w0 św • .}óz.cfa w Altcnesse'l• 
doflcs.i !fw~· ii c1J'onkom i \Y:zrst:kim l(cda-

1.nm w· .\l~rnC-'"C11, iż w drugie święto dnia 26 
gruJ.nia o godz. 4 po pot ubchodzimy naJZ<t 
1~wiazdkc. Upraszamy tall.że tych _cz~<mlmw. 
którzy zal~aią wiGcej iak trzy nues.~ącc ze 
skladkarni. a:%cby się stawili o go\.lz. 3 i npfa
cili skfadkt. Mogą też uJzicl br(.t(; \\" naszej 
fr\Fiaz<l.cC'. O ~kr.ny D~<l7;i2. r c1~onkó~· r. Ż':>.:ami 
i dziećmi ;1roS1my. ( roSCIC r.J 1lC WIÓ.Z'a!!!. 

Zurnd. 
u~ ó "a; Dni~1 G styc'.l,:tia (Trie;ch I( ról:) 

o 1-c<lz. ;-> r,o ,,0!11d11iu G"Jbę-dzie s:Q roczne wa
Jr.c' z~brc 11"0 i cbć~r no\ 't;;V.(> iarzwJu. Jcs~ k<~
n'i:; .1..:1ic poici,d;;i,uem, ażeby si~ czfo1lkow1e ll
et;P· . str..wiE i punktualnie przyb~dL Zarząd. 

Attenbochum. 
:Sposr ~anść d.o spo,~<ooz.i {w·. od 24 w so

l.:T;ttc ~o pd.· W Boże Naro<lzeuie o godz. 7 
N'-...<;z:1 św. z; kazaniem, (wspólna l(omunh. &w. 
Tcrw. 'w. Józefa i Bractwa RóL.a11ca św.). Po 
p<}!. o goJz. 30 ns.bc.vi.ell~two z kazariem. Po 
tern 11?.k;~eńst\v ie będzie ł\rótki czas sposob
J.iość 'Cfo spowiedzi. św. 

TowBrzystwo ginm. „Sokó114 w Castro·„ ~„. 
Roczne walne zebranfo odbędzfe sie 25 bm. 

tj. w drugie ~wi~to Bożego Narodzenia o ~odz. 
3 po po.1. \Y saU p. Szalte-Beckra. Porządek 
dzienny: l. Spraw07.dan:e pófrocznc i roc7ne 
sekretarza. 2. Roczne spnnvozdanio skarbnika. 
3. R.oczno "pra\vcz<ianic bibliotekarza. 4. Spra
w07Jdanie fawników. 5 .Wplata meisLęczna i 
wpiis nowYch druhów. 6. Obór WydzaiJu. 7. 
Obrady na<l dalszymil pracami ~uiazda oraz. u
chwa!y na rok 1905, dotyczące gimnastyki oraz 

zebraf1. 8. Wolne wn.ioskl. Szan. druhom 
Wydzia.fu ozn~jmiam, iż 26 bm. o god.z_ 2 od
będzie się Posekiunie Wy.d7..Jalu. w spraw:e 
<>Grachunków rocznych. Do l!c~:no~o u<?r.:;1)11 

W7.VW::l, 

Towarzystwo św. Stanisława w Grumme 
uiządza „gwiazcil:G·· w picrws,;e święto Boże
g-o Narodzenia, o godz. 4 po poi. na sali zw.r
klych posiedzeń. Zaprasza się cz.lonków z ro
dzinami jak najserdeczniej. Go.ście mile wi
dziani. Uprasza się zarazem chorążych i asy
stentów o wczesne przybycie na salę, zkąd u
damy się z chorągwią na ':icł'·ic 1w.:: ;.c..:~.'' i 

o godz. 010. 7 ~ r z :i, cl. 
----- - --,..... -- -~ -- .~--

Towar z. Ś'\V. Stanisława B. w l'tfarxloh. 
W pienvsze świGto Bożego Narodzenia o 

g-cdzi11ie 1 J jest polskie naboże1lst\vo z kaza
niem. \V drugie święto odbędzie silę gwiazdka 
o godz. 4 w lokalu posiedzeil. \Valnc zebranie 
odbędzie sic~ w dzieli No\VCRO Roku o ~.od.i. 1.-j4. 
w lokalu posie;dicli. \V imieniu To'"<' rzystwa 
żvcz:/m} wsiyst1>im I{odakom !Kl obczyi,11ie ,10-

l,rycl1 św:<t t \' nowym roku oraz nailepszc~ 1 

n11 \ odzeHk:. Z a r z Q <l. 

Towarzystwo św. Wojc~echa w Banka~: 
d,rmo.si sz::i.n. czlonkom, iż \'f pierwsze ś1,vięto 
Bożego Narodzenia po obicdzk o godz. 4 bGllzie 
i:;wi~·.zdirn roz:dawaua ·na w:elkicj s:ili ~1. Scllr
brncha, \ViGc upraszam wszyslk!cJ1 c1lon'.\ó\v 
a;,eby jJ.k m~illc1Hiei przybyli z swemi ro(!zina-
mi. Oośc;e mile 1vidziani. Z a r 7. ·i d. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
oznajmia wszystkim czlonkon:, iż \V Boże t-.':::.
rn~lzenie o g-o.:.!z. 4 po p·ot. urządza ~;wiaz<.lkE:, 
Jl~'. ktc"Jr::i, wszystkich czlonk6w z ro<l.ziiwn1·: za
prasza.. Cz!onlrnwic winni s::ę stawić ·w c,;ap
k2.ch i oznakach. Zarazem prosi s'.ę tri.:h 
c:donków, którzy jeszcze nic podaii l'v·,' y 
sw~ Gl1 t.lz:cci, 2hr to jeszcze uczrnil.i do Z3 b. 
m. n sehetarza p. J::u1a Koperskiego, nl. Cirul
badstr. ur. 18. O liczne w~:\cie udzi.1 !11 w 
gwiazdl'.~ prosi Z a r z ~. u. 

Towan:ystwo f,w. BarbarY. w Arwe.1. 
Owlazdka latosiego roku odbędzie si~ \V 

pierwsze święto Eożcgo Narodzenia. \Vszy
stldch cztonków z rodzinami zap;-nsza sic 11a 
sale zw:rklych posiedzei'1. Pocz<itck o ir<>dz. ·1. 
O j;•k najliczniejszy udziat uprasza Za-:·ząd. 

TowiJrzystwo gimn. „Sokół" w DcUwig. 
W poniedziafok, w drugie święto odbędzie 

się rniesic:;czne zebranie o godz. 04 po pol. 
Wsz:i stkich druh<>w miz:ar pożąd'.'113', Rdyż rna
wr wa%1tc sprcnvy cl-o za!atwien:a. Goście mile 
\':idziani. Czo!em! Wydział. 

Towarzystwo św. Antoniego w Neumiihl 
donosi, iż gwiazdka odbędzie się 26 ~rudnia 
w dzieli sw. Szczcp2u3. o ~od.z. 4 po potud11:u. 
\Vall!c roczne zebranie i c1 ór nc-wcgo zarządu 
odb~dzie s[ę w c!z'.d1 Nowczo R.o·'.rn o godz. -4 
po pnJu<lniu. 

Uwaga: Zarząd i re viz·)i"O\\-ie kasy v:in
iti si~ stawić \\." No\; y Rok o gcJz. I. po. pol . 
O licznr udzi;i_I w ~wi<.1 ?dcc i w zebraniu prosi 

J. f erfet, prze·wodn. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Styrum 
donosi cz!onkom, że w drugie święto Bożego 
Narodzenia dnia 26 grudnia rano o godz. S 
przystępujemy wspólnie do Komunii św. Spo
sc bność do spowiedzi św. w pie:·wsze święto 
po południu i w drugie świGto n:.110 w kościele 
Pa1111y Maryi w Oberhausen: O .i<>k t1ajlicznicj-
siy udzia.r czfonków prosi Zarząd. 

Uwaga: Donosi się zarazem, iż; w Nowy 
.Rok obchodzimy gwiaz.dkę o godz. 3 po pol. 
Uprasza się czfo11ków, aby z familiami na gwia
zd kG przybyli. O liczny udziaf w gwiazdce 
prosi Zarząd. 

Towarzystw1J św. Józefa w I-forsthauscn. 
W pierwsze święto Bożego Narodzenia po 

pufudniu o gc·Jz. 4 odbę<lzic się "-spólna RWia
z<lka. Z\nacamy uwagę czlonkom, 'ii każdy 
zobowiązany jest mieć przy sobie ustawę tow. 
Z czfo11kami mogą tylko pozamiejscowi s;ościc 
przybyć na gwiazdkę. I(toby sio chciar uiśc:ć 
ze skfa<lek miesięcznych ltib z gości dać s1~ 
wpisać do towarzystwa, może to uczynić P.99-
czas g-\viazdki. O Lczny udział uprasza czlcn-
kmv z familiami Zarząd. 

Tow. Matki Boskiej Szbpl. w Beckhause.n. 
W drugie święto Bożep;o Narodzenia dnia 

26 grndnia cdbę.dzie się nasza gwiazd.kowa za
bawa 11a sali p. Voigta, przy kościele katolic
kim. h·'- ·~<1t~L o godz. 5 po pol. Będzie bar
dzo pi~\ny te2.tr u<legrany i różne inne przed
stawienia. przeplatane śpiewem Ko.Ja śpiewu 
„S.fowik" z Bu(.;r. Na zabawę te zapraszamy 
wsz:rstkich cz.fenków tow. i Rod.akow z I3ech
haus~n i okoiilT. Wstępne \\.ryuosi 50 fen. -
Dolożymy wszystkich starai"1, ażeby · R.oda:ków 
za<l.c)\ rolić i rozweselić. Mamy też nadzieję, 
że R.odacy się licznie stawią i przez to nasze 
ml<YJc Towarzystwo poprą. Jeszcze raz o li-
czny udzi'at uprasza Zarząd. 

Uwaga: Cz.ł'onkowie towarzystwa winni 
się W5Zyscy stawić już o 40 ROD.z. po pol. -
Amatorowie teatru zaś o 30 po ·poludniu. 

Przewodniczący i dyrygc:nt t~atru_ 
----

Tcwarzystwo „Jedność" ~od opieką św. I{o
dziny w l(ołonii nad Renem 

W pierwsze święto rano o ~odz. 8 Msza 
św. z polskim śpiewom. Po po.tudniu o godz. 4 
nabożeństwo polskie w kościele św. An<lrzcj:i, 
przy ul. An<lreaskloster, blisko krrtod.rv lmlo(1-
skilej. Po nabo-~eństwie WSP.ólny r..1",:tó-; r:wia
zdki, na której rozdane zostaną pk·~nik;, J:ih!ka 
i t. d. Staropolskim zwyczajem tJ~·d::i:ir:rw/ dzie
lić się także oplatkiem. Gwiazdka ofo~.!::-i.'.e się 
w lokalu przy ul. Christophstr. r1r. 2J. 

Towarzystwo g~mn. „S<Yk..s.F w Wattom;"::ro'-:1. 
Gwi~_z,ctka odbc-0 . .zie się w 2 śwLcto Bo,;·,l· ,<> 

Narod.zen.ta o goo.z.6 wieczorem, w ·&L.li p. l\.'
manua. O Liczny m:lzial Reda.czek i Romków 
uprasza s!ę. Wstęp dla wszystkich. wolny. 

Wyd"Zht_ 
------ -- ---· -----

Bacwość ! Zmiana t 
Towarzystwo św. Józefa w Uerten 

donosi swym cuonkom. ii gwi.azdika n e oJbG
dzie slę w pierwsze święto Boiego Narodzenia, 
jak bylo na zebraniu uchwalone, tylko w <lruizie 
święto (św. Szczepana). POCZ<~tc-k o godz~1 1 i·~ 
4. Po snvktz.d~e bedz.:ie ooegrnny n<~li?Y te.-· tr. 

T-0warzystwo św. Stanisława B. w Warne. 
Posiedzenie miesięczne odbędzie s:ę \\ r. 

nie<lzialek dnia 26 grndnfa po po!. o godzzn[ 
3%. Po zebraniu odbędzie slę tegoroczna. 
gwiazdka, na którą czlonkowie mają wstęp wo. 
lny. Gwiazdka odbędzie się w bardzo upi·ęk. 
szony sposób, na którą zapraszamy także i it1a111 
życzliwych R.odaków. onieważ gwiazdka <>1-
bę<lzie slę w zamkniętem kótku, winien się ka. 
żdy czlonek okazać ustawą. Cztonkowie, któ. 
rzy nie posiadają ustaw, upraszamy o przyb1• 
cie, a sprawa bc-dzie u pana kasyera zalatwi,.... 
11ą. O ink najliczniejszy udzial czlonków :r. re 
dz:inami uprasza Zarząd. 

J(of o śpiewu „Sfowll(" w Horsthausen 
donosi szan. Rodakom w Iiorsth2usen, Baukau 
łicrnc i okolicy, iż dnia 15 stycznia 1905 :' 
H '·zącl.zamy zabnwę z teatrem pou tyt. „Ś\i 
Larbcira.". Zwracamy szan. Publiczności uwa. 
~ę net Icatr, ~dyż to jest śt:czna sz.tuk.1, a Q 0• 
bliwic iuż i i te~o. pt.nic'\\"aż św. B<lr1J:o11a ie.· 
pci.trnnl~ą ~;órników. K<i.rty 1no.ir1"'1 otrz~ illa. 
u czLmkÓ\\' Kola :;piewu. Zapraszamy 7::tra. 
ze:it szan. TO\\'cirzystwa: św. \Vojciecha z I3a11. 
1·.<rn św. Kazim'erza z I3a11kau, Ś\\r. Sta.nislra, ~ 
i lz}·dora z Iicrnc, aby czlo1i!:owic ich i'..!.k Il . 
lkzn'.~i nas odwictl.zili bez; chor4~\\ L 1\P! 
śpie\VH, które zaproszenia otrzvnrnly, orr.z • 
które zaproszcl1 dla hralrn adresu 1<e otr„y. 
rm..Iy prosimy nam rJ.cnicść, czy pr::ybt:d<i. c,. 
ua kart prze~l czasem :=o fe11., JJrz:o,r k~;.si~ ;~ 
fc.1yw>,1 '. - Cześć p;cśni polskiej! 

l•~rząd. 
UitV<:J ~a: Szan. cz!onków 11prasza się, di' 

w pici wsze świGto Boże~o l'~ri.rodzę.nla .„ 
\\ sz:rscy shn•:ili o 4 godz. po po!nd1):u na Hl?.-
!ej s.ali. J Stanina, przewod. 

Tc. warzyst~ o św .Barbary w Jierter . 
\V pier\.VSzc śv1ir.to I3oże~o Naro:l1~Ji 

odbędzie siG w lokalu p. Lechtcnbumcr urc1.:,.y. 
stość g\viazdko\va po potuc1.11iu o ::i w Jz. 
ic<.h. 1;:iillc1nici"ZY adzl;•l czlonl·J;\Y „; r:.i,E;1bi 
U!J"<':-7..1 'l<lr;;iłll. 

Uw;.~ga ~ TL~n sume:.~o dnia cd.bcJz1e ~• 
ostdi1ie zebranic·w t)111 ruku. UprJsza sic ty_' 
c:~lonY.6w, którzy ze skfaclkan'i micsięczncr· 
:clcg-ają, ażeb)- się z n:ch uif.cić racz} li. nżclr 
mogli być '" nowych lisiacll wpisani. Z0li~·cu1 . 
oclbędzic się JJrZC'J ~!\'> :~·zdlq. o gnd:,. ·L Upr;· 
sza sic tych członków. któr1y „\\iiarnsa P,11 
skicq;o" czytni:::i,. 8.żcby tych czlc.nkt';\v ff\'> h.:. 
mil•', Lt:"irzy „\\'iarns:• Polskicµ:o" nic czyhi1 
O licznv Ldzi2J w zdmrn:n i w gwiazdce upr<-
sza - Przewodnk:;;:acy. 

1\yw, ZJio~;. ik:nlsiaw;,' '\\' B~łwm-Wiemeih. 
cl.Gn'xsi szan. c;;lonkom. iż przyszłe 7.ebrD.11. 
odb~<l.z;'.e sic w {i,rugie święto po DOL o ga:iz 
3r~. Zaś o gcvJz. 5 obchu{lzimy uroczystdl 
gwiazdko\v4. Zapraszam \VS_Z} st!dch . cz.1o:i-

k6w i ich rodziny. Także 1~osc1e mile ".1dz.rn11: 
Przcdcwszystkicm proszG, aby \vszystk1c az1 -
ci pzybyfy po ~{\';iazdkę . O liczny ud.ziat ~n s, 

J. Ha~n. przcwc"i. 
---------- --

Tow. św. Wojciecha w Scłwnnob~ck 
po-daje do wiadomości wszystkim czJ~11korn 
iż w drugie świGto o godz. 4 po i:otud_n.;u ob~ 
chodzimy wspólną gwiazdkę, na ktorą się w~z; 
stkich cz.Ionk(nv z familiami zaprasza. Gos~·e 
mile \vi:<lziaJJi. Zarząd. 

Baczność! Donosimy także sza~1. czloi;
kom, iż w Nowy Rok dnia 1 st~czma b.~Zll 
walne zebranie o godz. 4 po poJudnm, na ktorem 
będzie sprawozdanie z kasy z czwartego ,k_war~ 
btu i zar:izem z calego roku, oraz oboi ac 
w.ego zarządu. Cz.fonko\,rie zalegający ze skla
dkami 3 miesiące nie mają praw::i- do gloso'Ya-
11ia. 7.atem się uprasza wszystkich czl01~ko1\. 
aby sic na walne zebranie wszyscy stawili. 

M. Majchrzak, przev. · ----
Towarzystwo Ś~JÓz~ia ~ Al~enbochuruk' 

uwiadamia szan. czlonkow, iz. ks1ąd.z . pols. 
przybę-dzile w sobotę po poludnm. W ~1~rws7.x 
święto rnno o godz. 7 Msz~ św. ze sp1e\:e·11~ 
i kazaniem polski em. Na te.1 Mszy św . .l?' ~Y, 
stępuje towarzystwo. wspólnie_ do Komm:n ;,.\\. 
Czlonkowie winni s1e zebrac w cza~kach 
oznakach. Gwiazdkę obch~zi tow. w pi~rwsze 
święto zaraz po nabożeństwie po południu. ,-_ 
Ja.k najliczniejszy u<lzial szan. czfo.nków z. 1~. 
mlliami jest pożądany. Tz.kże Rodacy, Ido~") 

tw. · są a maią zamiar jeszcze w towarzys ie me • . . 1 wpisać się mile widi:ia11i. Czfonko;w1e ;i;~k 
się w czapkach lub_ oznakach stawić. d 

najliczniejszy u.dz1al uprns.za Zarz~ 
-- •• ~ ' ,,;!· ·!' <l!· ;;!)!, ~ ,,,r,, ~ 
j,~ ./„f~ ~!.i.G ~.;.,~!~;_ ~·~~\ ;~~'_,,.}--';t~J~~~„, ~i~ ~i~;i· i:?J~~ ~7(' 
,....~~~"S.i·:--· .,.>~"S' '„,*~~ ~.\~ 'hr• ·. "I&·, .„. • •ł• · ·. .-

W d·niu godnych Imie'.11:n 23 grud11ia z!
sylamy kocl10.nei Siostrze i kumoszce 

W I K T O R Y I F [ LI P ~ A K ,_. 
J·ak najszczersze życzenia zdrowia, szcze.~c1i 

B · t wszystk1e~t1 
i bf ogosfawieństwa ożego i e.go . lkici 
co jest pragni:eni~m ~er~a _TW?J~go 1 wsz.e T~k 
fortuny, a po śm1crc1 mcb~eskieJ koro~1y. a" . 
to s.tonko świeci, doż:\~i pociechy z t;v_oickh .:~~· 
Cl• Tecro ai życzymy i 100 razy wyK1 zy. UJ h' 

. "' , . h . . . Sl"' ce " 
nasza siostra i kumoszka mec zy1e, a.z "· .11_ , 00.1-:· T "O Cl i, z Westrich do tlytrowa U!Je. e"' M p, 
czą zga<lnfi kto? M. P.. .~ ~f'. 

•• •••• • .• 1 "" 1r· '''· ~„ -~"· ~·~ ~''/!'- 'li'°·'··~ -.it'~ "'"il-,~~ Mr.:..jl' ··~'.TA,,5;;tt~~ \;~·~~·łi ?i~~1'' 'I.i" 
~~1~~4s-· i1f· ~W ł!~~ „ 'ff'~; ·71;.„ _· _'_' _:~~.-· \ ~ 

-:---- . .~, Ą''· ·''"· &~· ~).:. $!!h.f.~. 
,;.>!~A!'.·~~~~ ~it~~1ht ~ 4f.~ ~~'"t.lf<>'Y,ł? "4~„~.~· "~ 'Ir; 'łf• t•• w.,~ :51 f",ł "' \ I \ ' • ; ·~ 

';:;;,~~ ~·z:ino vnym moim < (tbiorcom Ol oz )~ 
·~,·· w.,,ży~1kl01 rudakom życz':- ·~~ 
-:.;.,····. sr.i·zęd.~wycb 1 wesołych r~wiąt! ~ 

~J, 
p i>lcriim 1t1r112em n 6 j bngtl.t:'l z!l- '<,!~ 

~~:.:. llf'I'' rzony sldad w ws:;,el!~io ~ 
.:;; :tov1~rJ spożywc~e ~ 

d.· łal:żo i poi ... i'I winł>, "~ ~tll'5'_ i pspiero:~: ł
•:..~ •. ~·· '~·~z,y~tk na1·l<'t>"'ZY towt> r l V i tamd. ·· 

~i~,·t ~\!~. c.enn„h. Dzn.) 11j~ za d 1t.ych1 zaso„ve po-
~f.' d kó „ lt!zn. ~ •. ~ 4;-..., p:1rcie i pro•z~ .-:znn. r.1 u' w o u.a '" ~ 
-ro,~ zy<·.zliw<>ŚĆ. ~~ 
~ ~ 
~'!!i' .J ()v . .-f" S ilri~ń~kł" p'f 
"" ·nłl.&lHłU Sb~fanstr. ~ 

I .. ·."-~-l . .•· 
• !' f f .... :... ·fi, ;~. 
..J1~ ~·~·~ ... ~~ „~~' "~~ :ł.k> •.t1 .$.::'~§!rz,j,~;1'~~...-.?1.-~· 
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dla P9lak6 . n 
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_...,._('.___ R-eoa.k.~ya, Draks.rnin i K c;ięgarnia maj duje sią w Bochum. przy ulicy Maltherstr .~ ur. 17. - Adres: „ 

ftodzłce polscy! Uczcie nrecl SW~ 
iVI6W~.,., czytać I p~ po polsku l Nie iem 
feła\le.m, kto potomstwa SweDW znrea. 
l."~t • oozwoU ! 

Od 15 do 25 ,grudnia 
od~rać będą Ustonosze vienłądze za gai.ety 
Da I. kwartał 1905. 

&Aanownych Rodaków prosimy, aby zaraz 
wr~U listonoszowi, skoro kwH pr ledłoży 

ł,9~ 01r. 
aby w przyszłym kwartale regularnie otrzy-
m~ć · · 

Wiaru~a Polskiego 

Z wnadków dnia. 
.Jak "Dziennik PoznańskJ" informuje swych 

czytelników. 
Opisu~ąc przebieg v.;eca \\~ Dahlhausen 

Pro!i „Dziennik Poznański", że prz.ema
wfaJ na nim poseł hr. Madej Mietżyński. 
Nain ani też nikomui intr1e;mu nic o tern nie 
wiadomo, .a. już najmniej chyba uczestni
kom wiec.a \V Da-hlhause.n. O He wi!C.my, 
to fl'. Madeja hr. Miełżyńskiego wanego 
.zresztą z procesu w Pile wszystko inne 
...:hyba zajmuje tylko 1I1ie dola bie<lnego lu
un. Dał o:n tego 'Clostaitecme dowody. 

Na: wiecu w Dahlhausoo bylo nie 100 
ale z bied<\ 50 <Osób. Red!aktor ,,Dz. Pom." 
j u~ l'atz: referując o \\riecu w Esse11i pv<lt1bnie 
się spt.sal, tą; rnzą lekik:omyś.Jnooć i P'Obież
IWŚĆ referatu jest ieszicze grubszą. 

Zalować można czytelrników „Dzien
aika", tak myinie infontllG'\Vam.ych. Dla na
~zych czytelników dod!ajemy, że wiec ten 
zw·olat w gazede d\ortmund'Z'kiei. nieipodt>i
S&TY i dla tego nie znailly na.mi komitet. 
Jakfe zajmą stanowiśko Polacy prizy wy-

borach w Kozielsko-Ołubczyckiem? 
W sprawie wyborów w okręgu gtub

czycko-kozielskirn upoważin.i~ny z-0-slal 
„Górnoślązak" <llo oiglt()Szenia, ie przy za
wierainiu1 zg.o<ly pomięd'Zy stmrmictwami 
polskiemi na Sląz'ku w roku z.esztym, 
stronnictwo .,Katolikowe" oornagalo się 
abstynecyi przy wyborach sejmoVv-ych; 
warunek ten rostat przyijętym przez stron
nkt'WQ m:tro<lb\\-~ów, z jetl\nym wyjątkiem 
okręgu pszcz.yńs:ko-ryooickiego. Na mo
cy tego .wkladu, zeszloroczne wybory sej
·mowe w O'kręgu· glubczycko-kozielskim 
odbyty się bez wspóludzia'1u polaków, to 
Z.rtaczy, nie wybrnno ani jednego „walma
na'' polaka. Przy obecnych wyborach 
rozstrzygać będą walmani w roku i:z;eszlym 
wyibrani , a w iich g-ronie niema p-rz.e<lstarwi
deli stroonictwa polskiego. Wobec tego 
fakt}'\:mego stamt· rzeczy mowy być nie 
Dl.'Oie nie tyłko o zdobyciu main<latu, fecz 
na:wet o jakimkolwiek powaooiejszym re
Ztrłtacie. 

Watykan a stanowłsko mocarstw wobec 
Papieża. 

l(s. ·kardynail' Puzyna biskup krakow
ski z.alożyl jak wiadomo na rozkaz rządu 
austrya.ckiego ,,veto" prz.edwko wy~ro
wi ks. kardynała: Rampolli oo ootatn1em 
łronklawe. Obecnie według dobrze za
wsze w sprawachi watykańskich poinror
mowanego łrorespoodeirrta rzy.msls:i.ego 
,J(uryera Warsz.a.wskiego" zakomunhko

W<tno ba w iqcemu w Rzymie ks. Ptuzynie 
edytrt paipics.ki. ustainawiaiący cięż.ką ka
~ ebkonmniki przeciw kardynalowi, któ
ryby w przyszlości wzniósl t. zw. "veto" 
któregQkołwiek z państw przeciwi kaOOY
datowi do tyary papiesdciej. 

Od'nośny odykt pap!eskt fest tai:iry i 
l>OtJGista11ie na zawsze sprawą czysto we
Wtnętrz.ną Watyka~u. tak że aini Aus~rya, 
ani żadne inne państwo przeciwko niemu 
Protest.ować nie będą ~ly. 

NA ł. KW ART AL 1~05 r. e~as najwyż
s.iy zapisać 

,,Wiarusa Polstdego'' 
Prenumerata wynosi tylko 

1 MARKĘ 92 fENYGóW 
:oa cale trzy miesiące. 

„ Wiarus Polski" lak dotąd, '8k i 2BW

sze w przyszłości wiernie pracewać będzie 
tlla dobra ludu polskiego nn obC2'fźnie, 
choć go za to róioo spotykają JJrzykro~ 
Die robot.Wków polskich na obczyźnie zo. 
stał „Wiarus P<>lski" zało.żonrf więc też 
zawsze wspólnie z nim.I działać będzie dla 
ich dobra i dla dobra sprawy nasze; nar•
dowej. 

Każdy, kto na przyszły kwartał 7.api
s:ze soltie ł,Wiarusa Polskiego„ i nadeśle 
nam na dow8d kwit oraz zoaczek 10 feny. 
gowy aa porto i dokładny adrd, otrzyma 
znpełnie darmo 

ŁADNĄ l(SIĄŻl(Q. 
l(to aadeśłe nam 5 kwitów i 5 znaczków 

otrzyma 5 kslążek i Jeden w.ie.Ud kalen
dan. 

Wszyscy abo11encł otrąnwją razem 
;i gnetą pięknie wykonaay 

KALENDARZ SCIENNY„ 
Można też posyłać "Wiantsa Polskie

go" krewnym lub znaiomym de P o I s k i. 
Trzeba tyłka nadesłać 1,92 IW'. i dokladny 
adres, a gazetę poczcie pr;,ekażemy. 

• 
Telegramy. 

P a r y ż. Międzynarodowa komisya 
dla zbadania wypadku Iloty bałtyckie} pod 
Hull wYbrała swym piątym czl'<>ll'kiem 
austryackiego admirała Spauna i odr-ocz.y
ła posiedzenie do 9 stycznia. 

D r ez n o. Hrabina Montignoso, żona 
obecnego króla saskiego, która ·zbiegła 
swego czasu z OironEim, przybyła tudotąd 
chcąc się widzieć z dziećmL Zabroniono 
jej tego i nakazano opuścić miasto. Publi
czność witała ją okrzykami. 

B er 11 n. Jenerał Trotha dooosi z 
Windhuku, że major Meister pobił pod 
Stamp R-ietfontein 80 witboiów. 

P e t er s b u r g. Car udaje się w pay 
sz.łym tygodniu na przegląd wojsk do 
Mińska. Za miesiąc będzie pono posiadał 
Kuropatkin w Mandżuryi pół miliona żOł. 
nierzy. 

P a r y ż. Prasa nacyonallstyczna za„ 
rzuciła pani Syveton, że ona r.amordowała 
męża. 

T a n g e r. W państwie Marokań
atak Rosyan odparto. 

S i o g a p o r e (lndye angiełskJe). Za
winęły tudotąd dnia 22 bm. 2 krążowniki 
Japońskle. Donoszą, te 2 }apońskłe pancer 
nłkl, 2 krątowołki L klasy, 2 krąiownlkl IL 
klasy i 12 łodzi antytorpedowych znajdują 
się w pobliżu dążąc w kierunku ·z.achodnhn. 

T o k I o. Japończycy wzlęłl dwa 
wzgórza przy zatoce Gołębiej i zdobyli 1 
dafafo Rosyan mniejszego kalibru. Kontr
tratak Rosyan odparto. 

H a g a. Podpisano iuż układ tyczący 
się traktowania okrętów szpitalnych. 

S to k h o l m. Dotychczasowy poseł 
szwedzko-norweski w Petersburgu hr. Oyl 
denstołpe objął w gabinecie tek~ ministra 
spraw za~ranlcznych. 

Zapowiedź dalszej walki 
przeciw Polakom. 

Skoro si~ tylko jakahądź, nad'a rzy spo
sobność, że Polacy okażą, iż żyją, i żyć 
pra<g"ną , smok hakatystyczny natychmiast 
t-Oflwiera s~"Oią -Ogromną. iadem zieją.cą 
paszczęk~ do przeraź!i·wego ryku, cielsko 
jego z wścieklości si~ trzęsie i wypręł.a, 
ślepie ze zł.ości ze łba mu chcą \\'Y~koczyć, 
a szpony drgają mu w bezsilnym dlo1ąd 
gniewie. LeC'Z nawet czlowiek słabego d'u·
chai pmvoli przyZ\\ y'Olaj;ti si~ cLo wid:owi
ska ch()dai najstraszh\vszcgo, tem mniei 
na nas Polaków zdolne zrobić wrnż ;-n i e 
potworne wybuchy h1katy. 

Pozostawiwszy wre~zcie w sp()koju 
„l(ur.yera Poz.n." z powodu artykulów te
goi o duchowieóstwie niernieokiem1 iakby 
.na damy z.nak prasai hakatystyczna Z\\ ró
cita teraz S\.\"Oją lrwagę na robotników poł-
skiclt w Westfalii i Nadrenii i wota na 
gwaH o śmdki i uslmvy \Vyjątkm.ve prze
ciw1 nim. Domaga się ';v-ydalenia polskich 
agltaoorów, zaka!zan-ia zebrań polskich itd., 
- Jiak "idlzimy, stare i znane: krzyki: 

l(<Jm:isya kolonizacyjna' na Pr. Zacho
ttnie i W. Ks. Poznailskie zmmvu -- nie 
wiemy już po raz który -· okazała się nie 
wystarczającą. Urzą<lzita onw oo praiv.1da 
2400 osad, w których dla brakw osad11i
'k&w na razie niemczyzną krze;wią - wró
ble, ale niebez'J)ieczei1st\\'Q grozi ojczyźnie 
pruskiej nietyiko \\', samem Księstwie i Pr. 
Zad10dnkh! Wkrótce ma się bowiem uka
zać projekt kolonizacytiny dla Prus wsch-0-
<lt1ich i Pomorza. Nai uzasadnienie projek
tu, o którego finansowej stronic dotychczas 
nic nie mówią źródla urzędJcrn e, czytamy 
oo nast~puje: 
_,_·V:r d\vó~htY7h'J;~w~Z~cli ~dpływ 
Judoośd szczególnie był silnym i osiągnął 
wprost niebezpieczne. rozmia·ry. W Pru
sach wtschod1t1ich n. p. ubylo łudności w 
przechv'StawienŁu oo innych d!ziielnic, gdzie 
ludność c liczebnie się. "\\11Zm01ga. Dochodzi 
do tego tak w PruiSaieh 1a:k na Pomorzu 
niebezpieczeństwo grożące ze strony ży~ 
wiolu IJ()łskiego, który zaimie p.rzez Niem
ców opróżnione posterunki, ieźti luki Po
wstale szybh.--o nie zostain'.l zapelni<Jne. 
Państwo <Ilie krzyżowało by tutaj dZialal
ności komisyi kolonizacyjnej, lecz przeci
wnie uzwpełnltoby takową skuteaznie. 
Rząd państwowy wskutek tego zasta11awia 
się zatem nru:l przedsięwzięciem wewn~
trz:nej kokmizacyi tych prowincyi przez 
paiństv:o. Zwa:żywszy ważność i dboj,o
slość te.igo przedsięwzięcia w interesie nie
miecko-narodbwym, będzie miail sejm p1 u
slG Jes21eze w bieżącej sesyi spowbność za
jęcia: si.ę o<lpov.riedniemi w tej materyi Prx; 
pazycyami pocfanemi ze strony rz.ąd:ui pan
st\vowego. 

A więc Z00'\\11' straszak polski posłuży 
do wypłoszenia znacznych sum x kteszetii 
niemieckiego Mkharka. Najlepszy interes 
na tern zrobią tameczm wlaśc. ziemscy 
których wlości pOOiniosą. siew cenie .. Pój
dą .oo ten cel i pieniądze z naszych kiesze
ni. Przeciwko nam zwr6cO>ny Jest ten 
proJekt a my nań płacić musimy. Pi~·na 
sprawi:e<llivrość, oo którei prnywykJ,iśmy ! 

Hakata przecież wobec tych gwałtów 
CZ'lLJe coś w rodizaiu wyrzutów SUJnienia, 
Jecz szybko ona się z nimi zalatv.-La. Po
wfa<ła, że Polacy oo pra'\.\xla J;)Ddnoszą 
·protest przcciw gv:altom. lecz oni inż .się z 
nimr oswoili (, Rh. W estf. Ztg." pisala: 
Die Pole-n hahen sich innerl:ch doch schon 
da.mit abgefundcn.) Lotry tlomaczą scbie 
samym że przecież po lotrach n,łk:t niczego 
inoogo sie nie spodziewatylko Jotrostwa i 
nikczemuośd. Czy nie tak? 

Krzykami, hałasem i \ ymysfam i s a
rajq, sie izakryć ohydę systemu S\\'cgo i 
jego dlQtychczasowego bankructwo. 

Tak tedy hakatystyczne gazety, p.o
mi~zy niemi „Magdebunter Ztg." " nr. 
641, gloszą wielki tryumf autipols.kiej po
lityki szkolnej, zanaczając, że ze \\' SZY

stkich prowincyi Poznańskie rtajmn icL bo 
tylko D,07 procent dostawiło rekrutów, 
którzy nie umieli ani czytać anil pi ać. 
11Koeinischc Volks-Zt:ig." odp.o\\-iada na to 
po.Unosząc, że iC'leli rzeczywiście nauka 
w obcym iezykw takie dodatnie wydala 
rezultarty, to wynik ten na:iwięks.zym jest 
ciosem dla wszcłkich zasad pedag-ogilki 
' edle których dtzieci w rodzinnym j~zyku 
nauki .pobierać powinny. Pisze d'ał'ej, że 
jeżeli takle dodatnie doświadczenia na pol
skich chzie'Ciach z.robiono, natwcz.as należy 
skorzystać z tego i pod! haslem: 11Precz 
z językiem ojczystym!" - udZyć dziect w: 
Westfalii po włosku, w Brandenburgii po 
rosyjsku, w Sz1ez.\vigu po francusku, a w 
Słą,zku po hiszpańsku, aby i dzieci niemroc
kie tak rozwi11ąć się roogly, jak dzieci tlol
skie, ucwne w języku niem: · ~ im, które
go riie rozumieją. 

l(oticzy zaś „Koeln. Volks-Ztg." swe 
uwagi, podnosząc, że tern tryumf antypol
skiejsa;ikoły to nic więcej Jak tylko tresura 
papug, które uczą się gadać, nic rozumiejąc 
niczeg0. Lamenty hakatystów, że polaqr 
umyślnie zapominaiią języka niemieckiego, 
którego się w szkole doskonale nauczyli) S4 
wprost śmieszne. Umyślnie zapomnieć nikt 
nie jest w stanie, a jeżeli zapominają, to 
jedyinie <lla tego, że ich nie nauczono, ale 
jedynie tresowano 'N niemieckim d ęzyku. 
„Pruska pedaigogika ua kresach wschod
nich" stworzyła nowe zasad'y, które wszel
kie do dzi.siaa za niewzruszDne uznane, ja
ko śmieszność przestawiają - a miain.owi
de, że nafpeda·gogicz.nieij nie uczyć dzieci 
'\V ojczystym języiku. Nam się zdaje, koń
czy „K.oeln. Volks-Ztg.", że ten nowy try
umf hakatyzmu, to nowy z.no.wu wstyd dla 
Jich. 

Zapev."Ile, że nowy W'styd, OOć S3mo 

istnienie hakaty jest chyba wstydem naj
wi~zym dla nowczesnej kułtury. 

To też każ<k dzielo hakaty wstyd jej 
przynioslo; w przyszłości· też nie będ!zie 
inaczej. My nad tern ubolewać nie mamy 
powodu, i co do środków antypolskich 
chociaxby najgw.attowniejszych po do
ŚVria<lczeniach dotychczasowych czekamy 
z calym spokojem. 

Gazety hakatystyczne tern ~ęcej Obe
cnie si~ rozbestwiły, że cesa-rz. niemiecki 
Wilhehn II podczas pobytu swego w By
dgoszczy prz~ pnzemow~ s ·"'()ją, dodał im 
otuclly. 

Cesarz niemiecki powie<l:zial tam po
mi~dzy iooemi 

"'" d1'Cialem n.aocwie się przekonać, 
w jaki sposób niemieccy obywatele tu 
spełniają swój obowi~ w tej świadomo
ści, te każd'Y na sW"Ojem f 'X>Wisku i w 
S\\Uiln stanie i zawodzie przyczynia.i sie do 
budowy, którą tu podnieść musimy ku za. 
chowaniu niemczyrzny. Wspaniałą, i wiel
ką jest historya niemieckiego obywa.t:el
stwa. gdy spojrzemy wstecz na rozwój i 
wysoką kllltun~. jaką ooo osięglo przed 
wo}ną trzydz iestoletnlą.. Mam mocną uf„ 
ność i przekooanie, że tak materyalny iak 
i duchowy rozwói tego miasta dokonywać 
si~ bedzie energią niemiecki-eh obywateli, 
że miasto się zazieleni i zakwitnie i bę
dzie środowiskiem niemieckiej pracy, nie
mookiego ducha, niemiecki~o życia. -
Niech t:o <lai B~ l" 

Czy to wszystko Poo ~ da. - Wi\t
J.Imy ! 



Gie „7 a "ft J proces. 
Odby\\'al się przed powańskrm 

sa;dlem law11iczym proces ks. Jeskego ze 
~w. Laza;rza przeciW! rcidz~nie J esk6w' i 
panu Szmytowi~ reda.ktorO'\v; „,WieJ1kopo:la
iłłEna" o obrazę. 

„Wielkopalanin" tnnieści1 w nr. Z06 na 
<łtień 8 ·w11"Ześnia b. r. poniższą wiado-
1~: 

Po'.tnai1. W rocznicę Sed'anu wywiesił 
ks. Jeske in.a Lazarzui madący wilę, chorą.
giewi ku nczczenfo1 tej roc:zm.iicy. Pe\v·nie 
to Jed}nny fakt w calem W. J(s. Poznań· 
skiem! 

·W m. 207 „Wielkopolainin.a0 zraś u
łliieszczcmo p011Tiższe oświadczenie: 

„Od: ks. Jeskego od:e'braHśmY pismo 
następujące. Szanuwna- Reda.kcyo ! Po
~1iewaiż w numerze 206 „WiellklQ:polainina" 
~ostałem zaczepiony; dbnoszę uprzełtn1e, 
że .„Wi:elk-opol~ni'n:u" od dzisicjsz:ego dmia 
illie prz.yjmuaę; bo nie poz~nolę, aby mnie 
Jalooi „Ni·emca" polskie ga:zety zaiczepiafy. 
W Jl{}tskie Ś\vięta narodlowe chorągwli nie 
wywiesz.am ( ! ?), tylko w niemieckie, i <la
letl; <Ilanoszę, - że od1 tej c'lnYiili ani fenyga 
na połs'kie cele nie dlam. 

Kis. A. Jeske. 
Poznań W. III., dnia 7. IX. 1904. 

Gloigof\Vskai ulica nr. 103. 
PS. W Sedan wywl.ieszalenn zawsze 

ichorągiew i <lailej Bolakom ina przeknt \V'Y
wieszać qę<lę. Każę tera~ Polaik;orm po tiiał
nmiżnę choo~i6 do reda!kcyi „Wiellroip-0laini
·na". - Pismo to podajemy be.z wszelkich 
komentarzy ~ gdyż samo się sądzi." 

W .nr. 213 „Wiellkopolam.ina" czytamy: 
Oświadicze111:ie. Przybyla dziś do na

szej redaikcyi rodzina pp. J esków i ;OŚl'lria.d
cza· c-0 następuje: .,My tutaj zebrani czlon
kowre mdziny J esków na<l'.e.r żywa idtot
lmięci oś\:via;dczeniem księdlza All'd.rzeja Je
skeg.o ze św. La:za1·za 1 że jest nicmccm i 
że <Jtltąd 11'ie będzie uid'zielal ja!muz:ny rnbo
g-im tto1Skim, ani ir1·a cele 1sp-oleczne polskie, 
- zgoid~1ie i0glaszamy pnll:liczinie, ·że się go 
jako członka rodziny naszej, \Yyrzekamy -
gdyż, wrodzi\vszy się wszys•cy Polakami, 
1niilni na zawsze z rod:zinam'i naszemi pozo
struniemy. P-01nic\vaż ks. J esll-ce oświad
czył, że odtąd: an'i jałmużny rnbtogim, ani na 
cele s.p.'Otecz.ne pofskie niic diarmvat me 
myśli - przeto my, chociaż i~le tak zamoż
ni, zawsze wspierać będziemy1 rod'akó:'vv, 
~odzieik'Olwiek się tegio '°tlrnie potneba. Ró
wnocześnie skaidamy ofiarę n21 nieszczęśli
wych pogorzelców \\ Bolewicach,,. sumie 
11 mr. 

Poz:nań, unia 16 września 1904. 
Arnct.rzej Jeske, Lo.wenci:n1. Wojciech Je
ske, Jcrzyce. Ja;n Jeske., Kostrzyn. \Na
!\\ rzy·n .Jeske, Pozm1ń. Katarzyna Rem-

leh1 ud. Jeske z1 Ratali. 
Tem oŚlwiadczeniem czui się ks. Jeske 

tibrawny i podał skargQ d\J sądu. 
Staw.ajią, przetO' przed1 sądem jako o

skarżeni panmvie Andrzej J esike z Lo\.vein
cilna, \Vojcied1 Jeske z Jeżyc, Ja.n Jeske 
z Kostrzyna, \Vawr.zyn Jeske z PQ:ma!J:1i.a, 
pami Kata:rzy,na Remlein z d-0mu Jeske z 
Rataj, p. J 6zef Szmyt reda:kto-r .,Wiefko
polanina". 

Jako zastępca skarżącego ks. J cskego 
występniJe ad!\vokat p. Jarecki. żyd. 

Obrork~ pd1n6\Y Jesków jest p. poseł 
mecenas Dr. Dziembo\\ s:ki, ·o1.>rollcą pani 
Kata:rzyJJy Remlefo1 p. mece1na1s \Y.olif1ski, 
()brońq p, Szmyta p. mecena1s DrwGski. 

Jar.rn ~wiadków \\ 'Y"''·otano ks. Jeske-
1r·O oraz panów Stillera i Rel1 <l'.1:t111za ze Sw. 
L17.arza i p. \Vatthcrn. urzc;;dnii'a stanu cy
wilnego '' Po:znanin. bycg0 p11:cf{.":l.Dn'tgo 
znFn:v Ś\\. r. azarza. 

Na z.apyt<mie przewcdnicz~ccgo sądu 
<>slrnrfoni przyznah.i. że podpisali i111o ymi
nowanc oś\ .r i c::. _1 .: ze~1 ic w ., Vidk ,polaui
nie". 

Nast1;pnic przcwc1duiczący pyta siQ p. 
Szmyta, \\ jal.-i spos61J to <:1 ś\viaiclcrnilic clo
stalo się · ,.., r <lakcyi , C%J' re dakcya zapro
sila rcdzin~ Jcsków do siebie. Paiu Szmyt 
oświadcza, że oskarż~ni sarni pt<zyszll. bez 
zaprosze11ia. 

Prz 0 \\ ·0dnic?.ący pyta siQ p. Szmyta. 
czemu to oś" iadczenic umieścił, że prze
cież inie 111ógl sądzi~ i~Jiy v n1cill nie by Jo 
uic obrażającego. 

Pan Szmyt twierdzi. że nic wid·.óat \V 

niem obrazy. Pr1y d:alszych przestnchach 
wspomina p. Szmyt, że ks. Jeske wywiesi! 
chorągiew w rocznicę sedańską. 

Przewo-cfa1iczący: Czemu pain o tern 
p:sateś, cóż by.to " tem <lziwncgo? 

Pam Szmyt: To, że 1ksiądz wywiesił 
chon11gie\\ ; inni księża nie \\ ywieszają 
drn·rąigwi \\ rocZ'llkę s.ed1ańską. • 

Przewodniczący: Owszem, są i im1i 
księża, którZJ1 '\\':nv1esr~::iją ~hnrągwie. To 

·pan jahc ·~da.k:0r m.:::u zn::cz swsu,nki \', 
l(~i~hdc. Pcznaiiskiem. 

Oskarżony p. Aindrxej Jeske t\lvierdzi, 
że nie wid.zia~ w owem oświadczeniu· nic 
obra2ającego. 

Wszyscy oskarżeni z rodziny J esków 
pot\\ierdzają, źe czytalL \V ,>Wiel:kopo.lani
nie" oświadcz.e11ie ks. Jeskego. 

Pan Andrzej Jeske OP'O'"\:dada, że z pa
\.lv"Od!u tego oświadczenia odl'oyl narrad~ z 
braćmi i m6\\il do nkh: Jak to, czy na to 
pozwolimy, aby nas wyzyv.rano ()d Niem
c6\.\~? 

Prz.e1.vu.dhticzący: Czy „Niemiec" jest 
wyzv.iskiem, skoro pan µcdlodzisz z nie
miecklei rodziny? 

Oskarżony: Ja jestem Polakiem. -
Dalej opowiada: Poszliśmy do redakcyi 
,.WietkoPo1anłna"; redaktor nie widzia1 w 
tem oświadczeniu nic obrażającego i wspo
mniał, że hr. Bnińscy podiob11ie ogłosili o
śwfadczenie odnośnie c1Jo cz.tonka swoje.i 
rodziny a nic im za to się nic staro. - Ks. 
J eskc też nawet inie oc11>owiad:ai w.cale na 
moje pozdirowienie, gich~ się spotkamy na 
ulicy, lecz OO'\\.TRca się. W R.atatiach o:po
wiadan:o, że ks. Jeske z-0staJ ewangelikiem 
i będiie pastorem; wyśmiewarno: się z nas 
z tego powodu. 

Przew:ooJniczący odczytu.ie w nieanie
ckiem tlomaczcniu oświadczetnic ks. JeSike
go, umicszcz,Gnc S\\'ego czasu \V „Włc:lko
polianinic", oraz oświadczenie rodziny Je
sków. 

Zastępca ks. Jeskiego p. adwokat Ja
rcck1 oświadcza, że ksiądz. ni·e jest mści
wym, że mu nie zależy na tern, aby oskar
ronych zasądziono, ale chodJzt mu tyllko o 
wlas.ną obronę, dla teg-0 jest giot6\.v cofnąć 
skrurgę, jeżeli mkarżeini cofną zarzut po:d
uiesi{)lny, \\ yrażą 'Ubolewanie na:d tcm, że 
ogłosili owo oświadczenie w „Wielkopola
ninie" zapłacą koszta i ogtoszą -0dnośnc 
oś\-.-iacticzrn'ie w myśl skarżącego \V „Wiel
kopoicJnŁnic", .,DziennikUJ Pozna{1skim" i 
„Gońcu Wieiko1polskim". 

Pan me1~enas \VoHfJski prosi, aby roz
pral\.YY sądowe odrcczo·no na kwadrans, w 
tym czasie .mo!gą obro1lcy porozumieć się z 
oskairż:o111ymi eio do, formy oś-wiadczeuia. 
Są:dl ;zgadza się na ten wniosek i -0dra:cza 
rozprawy na 'kwadrans. 

Po potljęciu 11a nowo rnzpraw cś\viad
cza za.stępca ks. Jeskego, p. a<lw1okat Ja
recki, że nastąpiła ugO'dia, i OOdaJe sąldbwi 
odlnośne oświadczenie oskarronych, aJby ie 
zarpisainia do pr.otokóht. TQ oświa:dczooie 
mai hYć ogloszone w „WieUropolain~nie", 
„Dzie:nn~ku Poz11ańskilm" i ,,Gofrcu \Viel
kopołskim". Pa:n redaktor Szmyt. który 
p00 względem formy nie m0rż_e podpisać 
oświadczenia rodziny Jesków, przytą•cza 
się d()l nieg·o Wi ten sp.osób, że akceptuie je
go treść. Oskarżeni pionosząJ kos!Zta. 

Przywalano ks. Jeskego, który o
śv.riad'cza, że oofa· skargę. Oświadczenie 
rod!ziJly Jesków, na jakie' si~ z.g.odiZit ks. 
Jesk(!, jest mniej więcej tej treści: Nie mie. 
tiśmy zami.aru obrazić księcliza Jeskeg-0 w 
odnoś.nem oświadczeniu, mnieszczonem w 
„Wiehlmp.olanine", lecz chcieliśmy jedynie 
dać \vyraz S'VV101i:emn u.czuciu na:rooowemu 
iafoo Polacy. Ubolewamy nakl tem, ie'żeli 
mimo to ks. Jeske czuł się obrażon·ytm. 

Zebranie pnłslGej organizacyi ro· 
hotnkzej na S 1 ąsku. 

Wsz} stkic c7.ynniki -- w pienysz.ej linii 
naturnlnk pa'no \\ie centro\\ i..:y -- zlączyty 
sw c siły by ham.o· \·ać dążenie ltrd11 polskie
go naJ Slązku do rJświa1ty. Dlo. tego też Po
lacy na. Ś!lązk1~ i! ie mogli clc,tą1d: sali ·otrzy
mać na:.ża<lne ze S\.Vych zebrali 

Zebranie robol!nikCm Z\\liązku wza:
jemnej pomocy odbyto się w niiedziek w 
B} torniu po długiem, bo dwuletnim nrze. 
ciągu czasu, w· nied7iclę <lmia1 J8 bm. Wiel
ka sala ,,Sonssouci" (na 1500 osób) byla 
szczelnie napełniona robotnlikami z .bliska 
i z dale1<ai. 

z~ o.łujący .zebranie p. Piecha zagait 
po g"o<l'zi11ic 4-tcj zebranie staropolskiem 
pozdrowie.nicm i udziciil gtosu postowi do 
parlanw·ntn p. K.rótikowi, który rnÓ\v il o 
kasie na bezrobocie, którą ,Związek" za
PJ"Owa>dzi od 1 styaniar 19D5 r. W oibec 
·coraz \\ ięcej wzma.gająccj się klęski bczro
lx>da, która się daje rohotnikom dotkli\.\'ie 
we znaki WYW'odzil p. Króli!· k011iec·z1110ść 
potrzeby zab-e:zpieczenia ich ". takk.li wy
padkach przez założenie- kasy na beno
bocie. 

„Byleby się tylko robotnicy sami nad 
temi z.aistanowili i szczerą, rękę, d:o dzicfa 
przyłożyć chdeli, wtedy po1epszenie kh 
fasu. -0d! nich: sa:mycb po większej czę-ś6.za- ' 

ki11c, mQZłoby na3~ąp:ć." \\' tlaii.Zym ' ną rv;.:1:-.a{1J'>'. "1J:c sp:·a.\:Q :a~·~z..:zeEi :::pro
\va.dxonego ze L \vmv-a przez księgamie 
Leitigebra, i ~w. Wojciecha ilustrowanego 
„Pamiętntka", który zdaniem prokura·to
ryi zawierać mia~ cztery \.Vie.rsz-~, podbu
rzające rzekomo do gwałtów, aby rZlfcić 
1nie~d111e jarzmo niemieckie ·i d.rogą rewo
ltrcyi 1odbuoować dawną Polskę. Są.tli P~Y
chym się do wniosku prokuratOryi i zaka
zaif sprzedaży „Pamr~tnika" w1 calem pa'fl
stwie niemieckiem. - Zatem QJ'czyzna ~e
mieck.ai u ratowianai ! 

ciągu sW'ej przemo-ww pan I(rólik przeczy
ta! 'llaU\V'Cłżniejsze paragrafy usta\v kasy na 
bezrobocie, porównując skladki miesię
czne 30, 50 i 70 felnygów z skladkamd ty
godn~owemi kas na bezrobocie związków 
nicmieckrch, które wyooszą -Od 50 do 110 
fenygów. Mimo tak zmacZiilych skJadek ty
gocfuriowych robotnicy tern si~ nie zrażają, 
ale gromada.mi do organizacyi przystępu
ją. Maią też widać wi~szą ochote do te
go, atiźli di<:Ytąd nasi robotnicy, t ztąd też 
.WYltlikaJą, dla nich macmne korzyści, na 
które nasi dairemno czekają. Przemdwę 
posiai p. KróHka jednogodzrniną przyjęto z 
zaidlow!oleniem i oklaskami. 

Jai~o drugi mówca wystąpit p. Wie
cwrek, byly hutnik i cztoue!k zarządiu, któ
ry wytyka.f blędy i wady wśród ·rdboitni
ków, 1dfa. 'który.eh wielu zanied!buie i lek
cewiaży orgainizacyę, ie.hoc der:pią i jęczą 
pO!d) ciężarem nadużyć Ulatownych im na 
barlkt przez pracotl'a.wc&w i kh urzęd111i
k6w. Jako \Vadę. na,iigorszą piętin·owal p. 
Wiecz.orek u wiePu jeszcze natSzych mbot
ników „upij amie się", na które wyda1\\"aiją 
mcznie tyle grosza, żeby nim moe.na po
kryć pięć i więcej razy skfa.dki związ1ko
we. 

Na trzecieirn mieds.cn wystąpił }"1.ko 
mówca generalny sekretarz „Związku" p. 
Kopczyftski który mówil o ulepszeniach, 
które nr;i;[td zamierzaJ zaprowa<ll:zić, jaiko 
to, prócz ! · ~· y na bczirohoc!ic, stręczenie 
pracy dla1 n'.unających za·trudniooia, wy
d'Ziaty facl:owe itp. 

Poh..'1Tl tHzemawialL jeszcze pp. Leb!io
da z Lipin i Walaich z Laigiewnik, określa
jąc kiepskie potoże;nic robotników górno
ślązfldch i WY\v1od'ząc ztąd1 niezbędną po
tr:zebę or.gan~zowania się. 

Wiec robotników zaikończyf oko.Io 
giodz. 7 p. Piecha podzięk{)wa'lliem dla mó
wców i okrzykiem: Niech ży\le nasza or
ganizacya! 

Bytomski ,Związek" - pisze ,,Dzien
nik Śfąz!ki" - może: z zadlofwoleniem pa
trzeć na ten piękiny i pomyślt!1'Y początek 
tn1owego Qkresn pracy i dzia.talności S\VO
jej. 

.,.., __ Jłodacy ! Kupujcie wszystlw, co tylko 

możecfe u polskich kupców i iltzemysfowM . 
ców! 

:Ziemie polskie, 
Z Prus Zachodnie~ Wnrmii i Mazur~ 

Grudziądz. Postradalo życie wcz;oraj 
sJrntk:iem przewrócenia się czoł.na d'wóch 
rybaków, którzy łowili ryby na stawie w 
Mennie w powiecie grudzią.dzk.im. 

Gdańsk. We wtorek ran()· oko~o go<lzl
ny siód!mej naje'Chal 1pociąg w pobHżu 
d1wore-1 w Zaśpie '!'lclbotnika !lwleJowegq 
Emila Szczęsnego. ztąd. Sz. został tak 
ciężko p.o4rnleczo,ny, że w kiika gc1dzin po . 

Mogii]n:o. Zmarl tutaj ks. Karo! ł(a.Jk
stcin Osrowskl. 

Poznań. Pod tytufom „hakaty.ZJm" 
centrowy" pisze „Goniec WiełkQPolski": 

Nie1111Cy katolicy w W-ieluniu da'\\ltrTO !u.ż 
zamierzal'i zaloż.yć „To"Wtlrzystwo ka.to.li
ków nienniekich", któreby miat·) na celu 
„niedog-odn:ości" w u.rządzentiach kościel
nych, a mLainowide pierwszeństwto mawy 
rIJOllskiej \V! kościele zwa:lczać, a przez· to 
dążenia poJskie paralirować. Jak: don:nsi 
poznaf1ski hakatystyczny „Tageblatt" to
warzystw'°' •owo się za'\\<iąza10I i liczy na 
poicząteik: 50 czlonkÓi\Y. J e<loomyśluie ZJgo

dzono się n.a cel towarzystwa, i wybrano 
komisyę zlożoną z 7 członk&w, która 
ma akcyę towarzystwa kabolików ui~rr. 
za1~1IDl1.ugurować. P.odfog ,,Ta!geb.tattu·· 
Niemcy katolicy ,,,ud~tchnęli S\'.Obo:cfuie", 
gdy im uchwały towarzyst\va za1mmuni
k()l\,V'ano. gdyż w kościele kati0.Hckim działy 
się rzekomo sceny, które pięlmemi nazwać 
nie mo.żna. I tak śpie\v.ali podioibno Polacy 
pol();c.z.as naibO".le'ńst\rn niemieckiego pieśni 
polskie, a Niemcy niemieckie i nieraz: się 
vda\valo, iż jedllla strnna c.lrngą przekrzy
czeć usil-Owala. 

Poznań. W środę po pofodniu -0dby
\V.a·IY się wybory 1czfonkówi walneg--o ze
bra.inia Kasy chorych nr. 2 (dla <l.rukairzy i· 
pokrewnych zawodów) z koła pryncyp:a
lów. Z 31 uprawnionych dło gfosmva11ia 
firm sta:wilo1 30. Wybory te nie miałyby 
większeg-0 znaczenia, gdyby ·nie agitacye 
hakatystów, którzy ,,-szystkim pnnncy1pa
lom nadesłali dmkmvaną. list~ ko.rud\yd.a-

. tów, z wezwaniem do głos-owania. na tako
wą. To pon1szyro Polakói\v pryncypal6w, 
którzy postawili inną, sprawiedJli\\~szą listo, 
w której uwzględnm stosunek licz.ebny 
czlonków kasy Polakó\V i Niemców. W 
wyborach upadita lista sprawied1iwa, a 
'Przeszła! lista hakatystyczna \\ śródl deka-
wych dlrolicmo.ści. 

Najpierw prze'\v10idnkzący p. Merz
baieh inie przyjąt kartiki. którą \\Ti imieniu 
choreg'Ol p. K.nap.owskieg:oi chcial oddać pan 
Cho:ciszew'Ski, posiadający plenipotencyę. 
dla tego, że pknipotencyi nie zfożyt przed 
otwarciem wYborów. Ale mimo to byli
byśmy mieli 15 gfos6w n.a 15 g,losów prze
dwnilków, tak że los bylby roz~trzygał. 
TyrnJczaserrn jedn z 16 Palaków oddal, mi-

·. ·mo taynych wyborów, kartkę z listą hatka
tysiy<czną i w te-n. sposób przewalił zwy
cięstwo swym gfo·sem na str-onę przeci
\\~ną. 

Trnd'no ~w to mvierzyć, lecz domooSzą 
tak ga·iety poznańskie. P-0laicy zaloż~ wypadku umar1. 

Z Wiel. Ks. Poznańskiego. 
' protest przedwi wyborom. 

W Mosinie wyd'arzyt się ub'ieglc:lj nie
dzieli strnszny wypadek Otóż żolla po- · 
s~ugacza w sy11agod'ze Simolna przy nieee- ! 

n~u ogni~ zbliżyfa się za wiele do pfomie
n1, sirntluem 1czego zapaliły 'ię na niej su
l{lnie. Na krzyk nieszczęśliwej kobiety 
pr.zy?yt jej 1nąż, ale 1nh;. H<l.ało 11111 się pło
n11e111 na palące1j się żc1nie 11gasić. Wkrótce 
caJe ubranie spaliło siQ, a cia·lo pokryly 
straszne blizny. Simonowa· d111ia 1tastęm1e-
g~o zmarłia. wśród okropnych boleści. . 

Bydgoszcz. B}'!dgos,ka „Ost<l'entsche 
Presse" d'.onosi. że z Bydigoszczy - "'d'zie, 
ial\ wiad?mo, ba\\ ił \V piątek cesarz " - po
. \V'.ado11110.no 1~1.agist.rat i11wrock'.'.' ''ki, że 
krol zahv1crdz1l zmia.11l; Ina.\Vr·r}cfawia na 
,.tfohc.nsalza". Nazy\ · ać się tak będ'zie nie 
tyik~ mi~sto, ale również pmviat. Dotąd 
tcrmm rne ustano\\-imry. · Prz)1rnszczają 
że ·Od 1 sty.czinia. ' 

Pozn2ń. I-r olefra z Michał·owa przez 
Pogorzelę do Koźmina. Dyrekcya kolei w 
Poznaniu 1otrzymała rnzp.orządzenie mini
stra robót pnhlicznYL·h, aby rozpoczęto 
prace \\"Stępne \\ celn robudlowania k-Oleiki 
z M'kbalowa przez Pogorzelę do K·o.hnina. 
U nedir1icy 'Cl'yrd:cyi kołcio'\vej malj4 prawo 
podczas ,·:vyk,..,mywania ·O\Yych prnc p)·zed
wstQpnych chodzić po i0ibcy-ch gTJHH~ch 
i zuiżytkc\\ ać przepisy, zmyarte '' § 5 pra
wa o \\1 ywłaszcunie z dnia 11 czerwca· 
1874 r. 

Poznaii. Z wykluczenie,1n pubłiczilw
śd z powo<lu obawy nanrszeuia porządku l 
tmbkznego p1·zed tntejsrą dr'n~ izbą kar- · 

Ze Śiązka czyli Starej Polski. 
W kozielsko~głubczyckfom 11a Górnym 

Ślązku wybory nzupc.lniające posta1 d:o sej
nm 1o<lbędą się J 5 stycznia ''~ Pawfowicz
kad1. Wybory ,,walmanów" 11aznaczo11e 
z.ostały na 3 stycznia·. 

Centrum postawit-0 jako kandydata dy
rektora d-Obr Ballestn~mowsldcli d:r. tfage
ra ·z. R.udy, zięcia znandgD lnkai:ystycznie 
usposobi·o11ego jeneralncgo· dyrektora hr. 
Ballestroma p. Pielera. Centrowa „Neis
ser Ztg." idbawia się, że g-0si;odarze blisko 
.,'bwndu" rnlniczcgo stojący lub r.ia:\\ et do 
niego należący, posmwią innegv katt1id:yda
ta, !lp. p. I~ichtarskiego z Ostrowic 'lub co 
najmniej przeszkadzać będ4 \\ ybmowi p. 
łfagera. W każdym razie zapanm\ afa 
niechęć a na\\ et roz ~m i 7t~<l .o!xn1 a \\
obozie centrowym, Ponic\Yaż p. ffager 
ani po polskt1 a,ni po moraw'S'ku nic mni ~ , a 
pow [at kozielski jest prawic c::lly pobiki 
(25,000 przcci\\· 8000). a w rn:~lJczyzkicm 
jest 3000 polaków~ i SflOO morn.wi~m. przeto 
i słmvial1ska ludność z. taki.ego Jrnim.lydatar 
nie będzie miała ualcżytcgn pożytk11. 

Wobec taki·ch stosu.nków radzi ,.K:1to
lik" mz1locząć polską agitacyG Jiaroclc;wą 
przy wyborach. 

Z Rybnickiego. Pewien miody robot
nikj 'Z Oalicyi, pracujący ·w lasach fiskal
ny.eh pod Rybnikiem, zakochał się w dzie
wczynie, córce pe'\ivinego \Vłaścicicla do
mtt ze wsi pobliskiej, a p.onie'' aii go 011~ 
poilrochata, więc zapragnęli po.fączyć się 

. śltrbem małżctiskim. Zapowiedzi kościeł~ 
11e zam6wlnnc, i r~ ich 01,rtosze.niu poiszli. 



1 11c.:zrni cb til'ZGc!u cy\·dn.1~g-0, ~:.:by 
·ąć śtub cywilny, a potem mieli śJUibo-.;t \\, kościele. 1 edn.akże ani pierwszy 

Ani &ugi ślub sie nie od.1>yl. p~mieważ wla
,dia pruska na~a!Zla, żeby . narzeczonego 
wydtl-Iić za gramct:. I stało srę, że go przy
noSO'\V10! policya• pruska odstawiła d!o gra
~iicY austrya:ck'iei, lee.z tą razą narzoczona 
pasz.lai z nim Z<l! grankę. - Działo się to w 
rdm Pa11skim 1904, kiedy lud polski w Ga
licYi i ina Slązku tworzył naroctowo jedną 
arość. t kiedy pańsh\'ia pruskie nazywało 

sio "pal1stwcm porządku i boiaźni Boiej" 
i tJylo zaprzyjaźnione z.e sąsiednią Austryą 
i OaJicyą. 

Byczyna. \V e czwartek w ie.czarem 
zgurzara. w Byczynie st{)ldota1 ·wraz ze :za
pasu11i słomy i siana oraz z \vozem; sto
<lv-fa nafeżala do paru Peterszyoov:ej. 

- Pewien polski bank 'W Pnzm11i1iu '1\11-
p:j tu- polbliskie dlObra n~ersldc Brony 
ll3nme), które zamirm1 rozparcelować 
µJJ1riędzY g.os·pndarzy. 
~~:~~~'l'-\11-~ 

~Jil. d ,., il , • ł wla omo.~c~ zr: ~~aa,a. 
Węgrzy za prz.yldadcm Nir.rncóy: w 

"Zho!ach wylączni-:; język \Vę.gier~kl z.apr0-
\rn<l:zaią. I~ozporzą<l'zenie:m• tern dmknięci 
1.G tali Niemcy \\ S1edmi.agr.o·dzic, których 
dzieci v. szkcle po \vęgi.erskn· nczyć siQ 
m11su1. W Niemczech ruzpDrz,ądzenic to 
,, rn0!afo uaturalnie wielkie ob11.rzenie. \V 
i'.\~ i.rzkn z tern korespondent beri iii ski jedi
nl'! z gazet nmrni'iskich wni(s(, że rz:id 
n'icmiccki \\ lagcd11cj formie zaprotestov.r.af 
prze.ci:\' prześJa{UCF\Yanin NiemC'fr\ Ila \: 7 t~
grzech. Półurzędowa ,J(oln. Z1g." przc
,zy tcmn doniesieniu, a „Germania·' po
\\iada, że rząd' niemiech.i musi się \\'Y
trzcgać pu-dobnych rzeczy, ho tak sanw 

Austrya 1noglaby zaprotcsto\\ ać przech\· 
.a1nypolsl.;:iej polityce Prusakó"\Y. 

l Japonii. W sto.Hey LYkio \V koście
l~ katolickim odbył się a.kt zaślubin hrc::.bie
~D Aleksandra Iiatzfelda--Trachenberga, se
k1\.•tarza ambasady niemiec1d~j z lfanq 
\~il.:ehrabianką Aoki, c(;rką bykgci po·sla 
.iapoi1skieg-0 w Berlinie. 

Anglicy prc;.-wa.dzą ()Gdawmt - zaraz 
po zdwsze11iu Burów w 1902 rnkn ~ kam
panię\.,. gazetach przcciwim pańshn1 afry
hl1skiemtr Kong-0, będącemu własno'ścią 
kró!a 1:>elgijskiego. Leopolda II. O\\ a kam
pania ma utw-orzyć wstę.p. do akcyi czyn
nei: d10 zalburn Konga na rzcc7' korony an
Kielskiej. 

l\oo.go. bowiem przez to, że leży w sa
mym środ'ku Afryki, d'zieli posia<lłości an
gtelskie w Afryce połudnfowef ·od p-osia
-dkiści angielskich w Afryce · północnej. 
'pmfkobiercy polltyki Cccyh I~hocfesa, 
zwolcrniicy pasa koJonialncg-v· angielskie
<{) od- ł(2pszt8.drn do- Kaim. Pl'Ofagatororie 
hudf(rn y kolei żelaznej od Prz~'łądka Do
hrcJ Nadziei aż. d·o Port11 Ateksandryi, ci 
1r~zr~~:y nie mogą pog0id'zil: się z myśl'!, 
ie Kc~i'60 nic iwleży do Anglii. 

Zaczęto tedy z. pomocą prasy i br-011i, 
Petycyj pa.rlamsntamych, przctnÓ\\i1c!1 na 
-zgmma.dzenia·ch lucbwych, W75Zerza,ć \V 
An~Lli i zaigrani·cą poigtoskę, j2iknby urzę
<l1J1c~.' p::iństwa Kongo <lcJpu~~zcnli się stra
~1,11r:it :: , riefistw względem ludności 
łllurz~,·(1~·\ ·, ). 7asa<ly humanitarne naka
l~Ją. t:in·op::' ue·brnć nrzc1d pa(:Sh\ a Bcl
r iJ~'Czy;,: :·1, J,, "ir7y sic ·OK8.7.~11i takiimi tyra
:tmi. 

Ty; r ,./. :.. ·11 mn. et laki pr, ~ci \\·11ik 
'.-ądu i\< ·llgo, jak pan T.orclay, który porzu

ci! siu~bQ z Il Wagi 11~ zlr~ t szczn1Jlc wyna
"rodzenie, nazy\\·a owe skargi· aJJgielskie Y\ 

zęś-ei przesadznncmi w czdc[ zupcluic 
l.!hYślc11e111i. Misyr..narze. prawj(1cy \\. 
1 Cllg•o, \\'Y'konują skrapnlatnic nad·zór nad 
f\~chodzenicm siG nrzędniHrn" 7.. murzyna
tri1. Nadto nietylko niepra""d<1 jest. jakoby i 

Hu-z~ '1i Pł<H::ili zbyt \\. ysokie podatl·i. rtlc I 
Przr:ciwnic, go pn1d:uka \\ KO'l1go z:::.s:ilr;n.ie 
na PocJ1wałG i jest Icpsz<t niż. --- \\'' ,nidcd- f 
'"Il . 
' 1 Pai!stwie cm opeJskieni. 

._ · - ę~~· ~·.~~' -~ -·'\:"~~.?i 
-itf ;,, ---~i.t~ś~~-,--- , 

Ponętna posaf.:ia. W {)Stah1iri1 1H1n1e-
r7,. \\ l • I( . ,_ ;, Yc11:.:i.t7ąccgo \\ · apsztac1c ,.\...,..apc 

w sklepie. 

Subjekt: Ten pan1 który wczoraj ku
pil u nas tużurek, przyszedł dziś ze skargą, 
ie przy pienv'Szem zapi<(ciu guzików, tu
żurek pękl mu na plecach. 

Kuipiec: A tyle razy mówHcm 1 żeby 
guzików mocno nie przyszywać! 

Małżeński spór. 

Prz-ez sześć miesięcy klócil się 
Z:nnmnt z. i.oną o imię dziecka, które mia
io przyijść na świat. 
~ I czem7.e się skończyłai kłótnia? 
-- Zygn1untowai powiiła Miźnięta. 

Z teki narwanego filozofa. 

Powiedział Be.n Akiba. że „\\ szystko 
już byto". Niepra\v<fa. niepravt<la i kszcze 
raz ·nieprawda, ho nigdy nic było - go
t6w1d i jak się zdaje, i.igdy jej ni·e będzie. 

~iabozcd1sfwo polskie. 
Bochum. 

\./ klasztorze na Ilo-że Narod:?.c11ie wvsta
wfonit; Przc11aiśw. Sakramentu przez wszy
stkie 3 dni .świritecJ.nc m.\ 5 rano ai. do wieczo
ra. 

W niedzielę (25) Msze św. bez przerwy od 
5 ai do 11, a pote111 r.;oclzina adoracyi dla Po
laków. 

W pol!icdzinlek (26) Msze św. o 5, G, 7, 8, 
9 i 11, potem p:o<lzii1a adoracy.i dla Polaków. 

We vtorek ('.?7) Msze święte 
o Yz(), 6, 7 i 8, a od l.? ;(odzina adoracyi dla Po
lakÓ\\'. 

Od o ust r.upełny prr,ez. te 3 dni po spo
v;icdzi i Komunii św. 

I-~0;rtro!). 
Spowiccff \,\-. \V sobotę 24 gru<l11·ia po pot 

i '" niedziele; r::i.;:o. I(c.r,anic po Sumie olrnio 
godz. 11. 

tange11d.i'eer. 
Spovicd/, św. od nied~deli (25) po pol. ka

uwb w ponicdziafok (26) o 09 i o 4 godz . 
Witt en. 

Spowiedź św. od soboty 24 grudnia rano. 
I(<l7.?.11ia \\ niedzielę i ponicdziafek o godz. J 1 
i.(} : ~-ł. 

Wattr~nsche:d. 
Spo\\·iecl% Ś\V. nd soboty 31 grndni::i. rano. 

Kazania w niedziele 1 styczuia o ~~1<.l:r.. 11 i o 4. 

Alteubocl uw. 
Sposobność !(}o spowiedz.l 5w. od. 24 w so~ 

l!ló.t-e po pot W Boże Narodzenie o godz. 7 
Msz:~ św. z kazaniem, (wspólna Komunia św. 
To.w. św. Józefa. i Bractwa R.óżafica św.). Po 
pof. o F;c ii. 3i~ naboief1stwo z kazaniem. Po 
tern nabożeństwie będzie krótki cz01.s sposob
u~ść ·do· spowiedzi św. 

Towarzystwo zjmłl. 0Sofcół" w Ca:stropie, 
Roczv..e walne zebranie odbedz.iei sie 25 bm. 

tj. w drngie święto Bożego Narodzenia o godz. 
Q po pot w sali p. Sznlte~Beckra.. Porządek 
dzieuny: 1. Spra\vozdanie pó!'roczne i roczue 
sekretarza. 2. Roczne sprawozdanie skarbnik.a. 
3·. Roczne Śprawozd.an',e bibliotekarza. 4. Sprn
waz,d..:ńie ławników. 5 .Wplata meisięczna i 
wpis nowych ·clruh6··J.'. 6. Obór Wy1cl.zaiht. 7. 
Obrady .ł)ad dalszymi! pracami gniazda oraz u
chwoi.ły ·:ia rok 190:\ dotyczące ginmastrl{i oraz 

zebrał!. 8. Wolne wnioski. Sz.an. druhom 
Wydziatu oznaimlam, i~ 26 bm. o godz. 2 od
bedzie się posci·dzenie Wydziału w sprawie 
obrachU!lków rocznych. Do licznego udzfafo 
wzywa f'r. Tomczyk, prezes. 

TO-ę\'arz. św. Sta10~ława B. w Marxłob. 
\V pierv.sze śwfęto Bożei:~o Narodzenia o 

god.7inie 11 jest polskie 11abożef1stwo z kaza
niem. W drngie święto odbędzie silę gwiazdka 
o godz. 4 \V lokalu posiedze!1. W(ł.lne zebra:nie 
odbędzie się \V dz.iei1 Nov. e<,!;O Raku o ~odz. 04. 
w lokalu posiedzeń. W imieniu Towarzystwa 
życzymy wszystkim l{odakom aa obczyźnie do
brych świąt w nowym roku oraz najlepszego 
powodzenia. Z a r z ą <l. 

Towarzystwo św. fforya11a w J\forkl:nde 
donosi szan. czfonkc;m i Ro<lakom w Merklinde, 
iż ~!\\· iazdkę ur1ądt, <l towarzystwo 1w.sze na sali 
p. Teodora Golkcra w Merkliiide w drugie 
ś f'l'ieto o g1xlz. 4 po pot O liczny i punktualny 
ndział szan. członkó\Y z rotlr.inami sic uprasza. 
Gośc ie mile widziani. Z a r z ą d. 

Tewarzystwo św. l\\arch1a w Kray. 
G\\i iazdka odbęd7.ic siG w p.ierwsze ·-~iQt~ 

Be;;eJ?:o Narodzen i.a po południu 0 pól do czwar
tej. Czlonkm\ ie 1\ i'ln s;c; ws:~} scy stawić. 

Z ar z ą d. 

Baczność „Sokoły" v Ncumiihl! 
Zebranie odbędzie 5iG dnia 26 grudnia, 

to jest w drnirie święto Bożcgn Narcdzc
nia. zarc·~ po 11abożci'1st\vic iw. sali Z\VY
klycll p0siedze(1. Uprasn się wszystkich 
drnhuw. aby się punktualnie stawili, bo 
s<t ważnB spr~rn y d<J załatwienia. 7:Haz m 
d-onosimy wszystkim druhom, któL :: z:a
lcgają ze składkami iż czas się uiśc'--'.. z 
nich, pDnicwa~~ po N()wym Roku nie będą 
za członków uważani. Czołem! 

Wydział. 

!~rcury" 1,naidu::c siG nastQpującc, wH{' 
?it\:1Uącc ogłoszenie: .,Poszukuje siG U.o 
Hemieckiej Afryki Południowej mężczj -
'.
1Y do pilnowania kania. d \Yóch krÓ\\ i 

. 
1:zech Ś\\ i11. Ten, kto może n<lzidać dzic
,illl~ 1~0c-zątł:ów naul\i języl~a ~rancnzki~-
1 ! sp1cwu 1 gry na fodep1ame. będzie 
~iaJ Pierw„zc11stwo." Cieka ··~1 było') · 
~.ec~1 <k~\\·iedz~ C: się, iln 1kandydni(rn 
;~. 1lo ·s.1ę na tę. śwtctru1 i zaszczytną po„ 

I -~OlEM DRUHOWIE w MARTEN! 

I Nlnieiszem donosi się drul-łom, ii 26 b. 111. 
(Jdhędzfo si~ micsic:cine posiedzenie na sali p. 
I(ortmam•a o gadz. 4. Drnh~ 1 le ~ i!mi s!t; sta-

't \\' 1rę,J1!itckk1! kola-nii \\ Afrp.:c. l 
wić jak jeden m4ż. - W.ydr.1a! ~,·m1e11. s .. 1e sta

' wie o go.dz. 3. Tak samo rew1zornw1e k~sy. 
(ł'cl·ścic mille wi(,.;i~'Hi. Czolem! Wy:izł.al. · 

Towarz:rst1''0 .:w. Auiomego w Hah:nghorst. 
W pierw:ze 'więto Bożeio 1arodzenia u

r~dzarny . ·spólną irwiazdkę. Poc~tek o 
godz. ~ p pol. Zapraszamy członków i ich 
familie. Z gości maj°' wstc:v tylko c~ którzy 
przybędzie do nas polski spowiednik, zatem 
st wa. 

Dooosimy też Rodakom i Rodaczkom na
szej param ttenriohenbnrg, iż w Nowy R.ok 
przybye-<)zie do nas polski spowiednik, ~atem 
Rodacy i Rodaczki korzystajmy ze spo-sobno-
ści. P. Fr~kowiakf prz.cw. --------------------
Towarzystwo św. Jana Chrzc. w AJtenessen. 

Dnia 25 grudnia {-o,; r uroczystość Bażego 
Narodzenia) o !?,'o<lz. 3.0 P-O poł. odprawi sie 
polskie nabożel1stwo. Po nabożeństwi"e urzą
dzamy wspólną ~wiazdk~ dla czlonków i iCh 
familij. Czlonkowie zalegający wi~cej jak 3 
miesiące ze składkami, powinni sle z nich je
szcze przed gwiazdką uiścić. Zarazem <l.onosi 
się czfonkom, iż I stycznia roku 1905 (w dbień 
Nowego .Roku) o godz. 4 po poi. odbędzie si~ 
walne zebranie, na którcm będzie sprawozda
nie kasy, i obór now~o zarz~du. 

Z ar z ą d. 
~---~~--~-

Bac z n ość Polacy w Giinni2'.feld. 
Tow. św. Idzeiizo w Oiinnigfełd podaje do 

wiadomości członkom, iż v,wiazdke obchodzić 
bcdziemy w pierwsze święto Bo.że-go Narodze
nia po poi. o godz. 4 na sali gościnucgo Józefa 
Darenrec!Jt[t, nu którn ws;.i;ystkich czfonków 
r. rodzinami się uprzejmie zaprasza. Goście 
krewni mile widziani. .Rodacy zbierzcie się li
cznie, bo to jest nasz staropolski z.\vyczaj po
dzielić się ·wspólnie oplatkiem. 

Członkom siQ z ~raca uwagę, że dnia l str
cznia. tj. w Nowy Rok 1905 po poludn. o godz. 
4 odbędzie się kwartalne walne zebranie, na 
którem się odbędzie oh6r nowego zarządu. 
Członkowie niewyplatui 11ie mają, prawa do 
glosowania, dla tt.:g-o uprasza siG c:donków, aby 
swe skfaclki miesięczne 1:apfacili. Takie upra
sza się członków, którzy mają ksi~:lki z bibHo
te·ki Tow. św. Idziego, aby je zwrócili, w prze
ciwnym razie żą.<lać będzie towarzystwo za
p!aty za Z!Zllbionc ks·iC\żki. W imieniu zarządu 
To·w. św. ldzic~;o w Oiinnidcld 

Bernard Rói.cńs!ti, przew. 

. Towansstwo ~w . .M.arcłna w Derne 
donosi szan. czlonl mn i wszystkim Rodakom 
w Dcr11c, i:% w pierwsze święto Bożego Naro
dzenfa o Wi!h. 8'.4 jest naboi.c!1stwo dla Pola
k6w z pol~'d1r1 .:.-;lewem. Wszystkich Rodak6w 
się npr;-i.-;za. : · 0hy liczny udzial w 11abożcl1-
stwie wzifli. 

Zarazem oznairnia sic, iż Tow. św. Marcina 
w Derne, tc~oroczm1 wspólną 2wiazdkę obcho
dzi w drut;ic (..iYiGto Boie::;o Naro<lzen:a. Po
czc:~tek ur czystości o godz. 3~~. Bierzemy u
dział w kazaniu pl)lskiem i zara?. po kazaniu 
idziemy na ~lę posicdzc1i. gllzie się rozpocznie 
podziat gwiazd! owy i śpiewanie pieśni, oraz 
c.\eklarnacye i przcdsta\Yienie obrazów świetla
nych, kh)rc 11:tm przcc.lstawJ 11as;,r, O. B:::izyli z 
Dortmundu. O liczny udział w gwiazdce upra
sza się wszystkich czlo11ków wraz z familią. 
Goście mile \\i<lzia11i. J. Tonder, przcw. 
Towarz. św. Ludwika w Distcln-Scberlebeck 
obchodzi wspólną .,gwiazdkę" w vierwsze 
świf;to Bożego : 1arodzenia o godz. 4 po pot 

Zarząd. 

Wielki więc polski w E ~ ing. 
\V ponie<lziatck. dula 2G gTUlhlia, w święto 

św. Szczepana o godz .11 Yi odbędzie się wielki 
wiec w .E\ving na sali p. Diedr. Hennera w celu 
omówienia sprawy opieki duchownej w pol
skim języku. Prosi siq szan. Rodaków i Roda
czki, żeby sic na Ó\V w~cc jak najliczniej stawili, 
gdyż bardzo ważne i ciekawe sprawy będą 
omawiane. Komitet. 

;~A~ -"'~ -'i'-1'- ··\~·,A,;- :\ł~ A&~~ ~ :fd:. 
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Baczność Rodacy :v Hombruch-Barop ! 
~ zan. 'Roclal\om polecam mój bogato zao

patrlony 

bi liznv 
. Polecam półkoszulki, lrnlnierzyki, krawat

ki, parasole, laski itd. we wielkim wyborze . 
CYGARA I PAPIEROSY 

z polskich fabryk. Wino polskie polecam po 
ial~ najtańszych cenach, prosr.ąc gorąco 51.an. 
Rodaków o poparcie. i 'iech hasto swój do 
s .vcgo czcz~ nic b~d:tlc. Z uszanowaniem 

.rłln .r i~-I n Ros i1 s \\·- i. 
11 O l\ti B R UC li, ut. Luisenstr. 18. 

Dzic:kując szaBGo-weym Rodakom z Bot•o..11 
I okolicy za dotychcza o e poparcie, ośmiełafi.1 
się i nadal po!ecić moje przed!iebiorstw•. 

Polecam kslątkl do naboteflstwa, od '611.Y
czajnych aż do naipiekniefszych. Kslątk:ł l'G· 
wlełe;owe I lltstocyczne, Żywoty SS. Palisldch. 
knyie, il&ury i obrazy, który oprawiam vr 
wlasnym warsztacie, przyjmuje także wszelkie 
prace w zakres ramownictwa w chod~ce, do 
wykonania. 

Dalej 1>olecam n.a płazdkę portmoeetki.. 
CYRamiczki i wiele innych towar&w krłtkioh. 

Wyroby papierowe np. wiązarki polskie. 
bardzo tanio i karty wszelkiego rodzaju. 
Noworoczne karty przy iakupnie więks1ei ilo
ści sprzedaje po cenie hurtowne}. 

Ludwik T r1oska, 
Księgarnh polssa Bottropfo 

przy Howyrn koścl-ele. 

Tanie J{siążki teatralne. 
1) Pałka Madeja. Widowisko fanta

styczn~ w 5-siu odsłonach. Opra .... ował J. 
Chociszewski. Sztukę tę odgrywano prze
szlo 30 razy, a wsz~zic siG p.:-idob3!a. Ce-
na z, przesylkq, 1 mr. 60 fen., · 

2) Muzułmanin i Chrzc.t fanka przez 
Klemensa Irosi-ckiego. Obraz dramaty•cziry 
W' 7-miu odsłonach 'Z czasów wojen krzy
żowych. Jest to dramat rycerski. Cena 
z przesyłką 1,20 mr. 

3) Lew zwyciężony. Dramat w 4 ak
ta-eh przez K.1. Kozickiego. Cena1 z prze ył
ką l mr. 

Kt·o powyższe trzy utwory kupi, 
płaci zawiast 3,80 mr., iyl'ko 2 marki, za 
w przesyik'1 franko i 5 ladnyd1 pocztówek 
". d·o<latlrn. Adrcso\ ać: 

J. Chodszewski, GnJezno·Gnesen. 
"e-'i?~ 

KAWALER 
21 lat liczący, który jest urzędnikiem gospodar
skim i posiada gotówl\i 4000 m:uek, szuka na 
tej drodze towarzyszki iycia. Panny do Z5 lat 
Jicz~ce, które posia:llaj<i najmniej 3000 ma. e,c 
gotówki, zechcą siQ zglDsić pod lit. J. S. O. 
do ekspcdycyi ,.Wiarusa Polskiego·• w Bochum 
po adres. 

"'f:li:fll!fyj~~~. f. .':„~ {~·~;~ .\- .• ·.fJ.?i, 
·U ~~ • ~'! •{{t) 

Bac:tnoSć Rodacy l 
POLSKI RZEŻNIK W SOLINGEN, 

przy ulłcy Sandstr. nr. 1. 
poleca na święta Bożego Narodzenia wszelkie 
towary mięsne i kien1asy rozrnadteg-o gatunku. 
Wysylam poczt• zamówieni.a. Karta za 5 fen. 
wystarczy. Przy tern proszę zauważyć moiq 
rzeźnicką „kolendę": ~ ,J. i. 
Wiwat! ryczą, kwiczą, do slu furgont> · ! 
Co się to dzieje, <lo sto piorunów? 
Ai., i-em sklopotauy, że pędzą Ja pany 

Do nas 11a kolende. 
Lcc7.. to nic pioruny ani też Japany, 
Tylko rzeźnik Cyplik, woty i barany 
Zabija i świnie, więc niechaj nie zgrinie 

Ta polska kolęda. 
Nie narzekać wiara, póki Cyplik żyje, 
Bo on nam na gwiazlllcę, kilka świll zabije; 

Teraz na kolcdę. 
Zabil Cyplik woln, z :v iclkimi ro1-rami, 
Za to 11iech on żyje, po.n:ięuzy Polakami. 
Bo bez mięsa z wolu, nic można rosolu 

Podać na kolendę. 
Boże Narn<lzeuie, hardzo wielkie święta, 
Nie żałuje Cyplik !acincgo. cielęcia 

·'! 

1 

A \\·-ic:c panie żo11y, by byl m~żrk uc;e::zolly, 
Cielątko 11a lrnlcndę. 

Ma Cypłik kiełbasy, wszclkic·•o g-atu 1ku, 
Które nic robią rJikomu f rnsnnlrn; 
B bez gotowania, i bez szykowania 

~·bomie smakują. 
Dalej też polecam clcga1; ... kic szrnki, 
s,~ c~ne za\\ sze z mlodei, la<lnej ś\vif1ki; 
A więc pa.nic i żoneczki, dalej,. dalej, po sz:rne-

Tcraz 11a kolenc.I<~. (czki. 
A ń'ięc .Rodacr zaw ze S\Vój tlo swego. 
Po micso, Iddl ~sy do rzd11ika pols dcgo, 
Lepiej 1-:rciyć swemu, 11i;~cli obcemu. 

ZarolJku 11a kolenclQ. 
Bo J, to w czata pocie. zarabia talar3·. 
A kto kupuje u obcy h potrzebne to\\ atT, 
Ten Hic wart być polakiem, raczej jest laida-

. I nie. wart kolend~-. ( kie1n, 
Odzie Cypł;!· rzel.JJik mieszka. już o tern wiemy 
\V~zystko mięso, he b:::tsy od niq~o knpim •. ' 
\ ' 1(,'c wcs 'io- 'pie ·i jmy. mi~so i:1!adajm-.;, 

I lei ode łb:i., ode li a. -
Ody nam się dostanie 11a stół dclędm., 
A żonka przynic ie je, lCze ilaszkę wina. 
Dobrych cz.asów używajm. · i z Cyplikiew za-

Jicj kolrnda, kolcnda ! (5piewa.jmy, 
J. CYPLU<. 

~i f:.rl~~H@~~1 

p • 
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Tow. św Antoniego w NN.tmiihl. 
Dnia 20 grudnia o goclz. $ rano z ' powodu 

nic~zczęścia zmad nasz gorliwy c:donek 

śp. Wacław fanto icz. 
Kiedy pogrzeb ię odbądzie to będzie nwia· 

<.lomione. Proszą na to z'' ażac. 
J. Fm_•t'et, przewodniczący. 

BOCHUMSKI INTERES WYSYLl\OWY 
MARGARYNY. 

Bucbumer Margarine-Versand
Haus. 

Józef Stommel. 
BOCHUJI, Ko,·tenpfad 4. 

Oszczędne gospodynJe ! 
Chcecie przy dzisiejszych wysokich ce

nach za maslo odpowiednią margarynę nabyć, 
spróbujcie proszę moją najlepszą 
SMIETANKOWĄ MARGARYNĘ STOŁOWA 

a bedziecie na pewno stale u mnie zamawiać. 
Tylko co najlepsze polecam! 

Wysylam paczkę pocztową okolo 
9 PUNTÓW 

NAJLEPSZEJ MARGARYNY za 6 mr. 
iranko i zobowięzuię się, w razie gdyby stę 
podobać nie miało, wziąć z powrotem, płacąc 
sam koszta przesyłki, Dlatego bez rez-yka. 

Oszczędzicie przeto pieniędzy, jeżeli wprost 
sprowadzicie, gdyż za mało pieniędzy odbierze
cie najlepszy towar. 

Proszę zamówić na próbę przez kartę po· 
eztową. a na pewno każde~o zadowolę. 

Z wysokim szacunkiem 
JÓZEF STOMMEL. 

Importerzy CJ1 &;a1• 

Palestyi1skie 
wi-na medycynal. 

tł~serowc 

pa Ie st y ń ski c je p oł
k i win w Berlinie, 
pod ciągłą, kontrol!ł cl1c
mika f'!ldowego p. dr. 
Bischoffa p11leca po ce„ 
na ~ tt oryginaln;ch. 

W. Dorozalski1 
l'olsko. drogieryn 

Hruckhausen, 
ulica Kaiscr:'ltr. nr. ()7 

Kto by wiedda.ł 
gdzte mieszk11 

Wojciech \Vildac;iyk z 
Wo.Uenscheid, zechce mi 
doaicśe, lub jego same· 
go proszt e zgłoczecic 
się do mnie. 

ł'i aw. Franl'- r~ , 
Bochum, DHlcherstr. 4G. 

leża na drodze, kto tylko wie, jak je odnaleźć i 
znaidzłe takowe każdy, który zakupuje towar 
swóJ w składzie czysto polskim, po jak najtań
szych cenach. 

"l\.T "_; CA w' ~·~=--~A 1,., "'""-'. 
d.'\I - ~ .... v:ii!..&'" ·~~ 

polecam szan. Ródakom parasolki, kije, fajki, 
tabakierki, etu!s do cygar i papierosów, szczo
teczki do włosów i wąsów, do czyszczenia rze
czy ł trzewików, cygarniczł'i z różnych fabryk. 
Rozmaitych powinszowań na gwiazdkę, Nowy 
Rok itd. 

Sokoh', 100 szt. ·i,50 mr.; Kościuszko 4,00 mr.; 
Sobieski 5,00 mr.; Maryanka 4,50 mr.; i wiele 
jeszcze innych. Tak samo polecam % pudełe· 
czka cygar, począwszy od 1,75 mr. aż do 9,00 
mr. za 50 sztuk. 

Główny skład Roonstr. 58. 

Oberhausen, 
Filia Friedricłt-l(arlstr. 16. (p. polskim b:urku). 

Andrzej \AJosik. 

Fr. Józefoski w tlerne. I. NA GWIAZDl(Ęt 
I(siążki do nabożef1stwa, jako podarek gwiazd
kowy, karty na Boże Narodzenie i na Nowy 
Rok. Pamiętajcie Rodacy, żt. 

FRANCISZEK .JóZEFOSl(I w Henie 
ma na skladzie na gwiazdkę dla każdego za
wsze coś stosownego. Codopiero nadeszly 
harmoniki we wielkim wyborze, skrzypce, klar· 
nety i wszelkie instrumenta muzyczne. Por· 
tmonetki próżne i z pięniędzmi, fajki krótkie i 
diugie, parasole i laski i tysiące innych rzeczy. 
Każdy z Rodaków, który u mnie kupi chociaż 
tylko drobnostkę, otrzyma jako podarek polski 
kalendarz ścienny. 

FRANCISZEK .JóZEPOSl(I 
w Herne1 przy ulky Dworcowej (Bahnhoiststr.) 

naprzeciw ulicy Nowej. 

Zabawek wielki wybór. 
~ 

polecah najlepsze ppierosy po 2 fenygi 

„Yaro" · Sulimy · 
la.godnej_. kv.-iecistej jakości z czysto tureckich tytoni. Oprócz tego 

inne znane papierosy „Sulimy••. 

T1t1•e fort (etykieta zielona) nr. 32 10 sztuk 
Passe-partout (niebieska etykieta.) nr. fO 10 
Sphinx (etykieta czerwona) nr. 114 15 ~, 

Prosimy spróbowłł.Ć nasze 5 fonyg0we cygaro: 

,,London Docksł'· 

-

15 fen 
10 fen. 
10 fen„ 

\\'1 konanie • 
podl111: D1iary 

P aletoty I ubrania 
dla. 

pod gwarancy~ 

za dobre leżenie 
mężczyzn 

chłopaków 
i 

chłopców . 

koźuchów, blellzny, szelek, rękawiczek. lasek, 
por.tmonetek. 

R.eparacye, p-0ciąganie parasoli od des~czu 
slońca. 

Jedyna fabryka parasoli w miejscu. 
Prędko! Dobrze! Tanio! 

•• 

I ~'tt~~~~~~t~"~ti*\~t~~·t-..A--. ··*"~Jl".'..-+"';;--_,_ .A.,..-. ~ł~-,.,.:..~~l'.łt ~ 
tff 'Vszystkim moim odhiolCJm w • 
~ łJeckf\ndorf•Geh• •kirchcii i \l· 

~~ 1olicy oraz Towartyetwom, które dotych
t+\ czas mńj inte1 es popicraly składarn 
~z wszystkim przy końcu etarcgri re '· u st-r
~~ deczne Bóg v.s.płs.ć ! Zarazem życzę 
.~! wsy,ystldm iruim odbiorcom = wesołych świąt Bożego N<iro
m dzenia i 1·owego Roku! 
~ Z szacunkiem 
~ .Tau ~k1·abu:Poki, 
~ skład kol rnfalny i '..-arnyw 

1 ~ w Uc:ickentł~rfi(', ul. Dergmann-
\'ł;'J str. 3(). 
,m . 
~m t!t'!~fllWlHtHJH!HtHłt~tłPs 

. • '. 1@~ ' ,•' @.-•• , .•• -. 

Dzieli dobry Jasiu! - A, dzie(1 dobry, <hi, 
dobry Stasiu! - Stasiu: Jak się mamy'? - ;1. 
siu: Jak o siebie dbamy. - Stasiu: U ciebie s· 
tylko kpiny trzymają. - Jasi u: Kpiny i nie kp 
ny się trzymają. Widzisz mówię jak o sieb~ 
dbamy i jak swoich popieramy, boś ty to Pe· 
wnie innej myśli, ale za przeproszeniem, byś s1 
tern nie obrazil, ale patrz, co od hnowskick' 
Biosę, niosę polskiego oleju dla mojej żony, _ 
Stasiu: Od- Janowskiego oleju polskiego? a tar 
co masz w tern wielkim koszu? - Jasiu: Ti 
kiś ciekawy, to z niego ci bę:dę wyciąga( r 
troszu, Oto niech ci naprzód powiem, że ~ 
się powiększyl'a moia familia o jednego syna!. 
ka. Nakupilem więc wina polskiego, czern.> 
nego, żóltego,. Samos, szynkG wyborną, kielba 
sy polskiej, serów różnych gatunków, ma~ 
od krowy. - Stasiu: Masta o<l krowy? - .r 

siu: Tak od krowy. Dal ei iablek smacznyc~ 
gruszek, śliwków i t. d. Co jeszcze nie parni(· 
tam, ale patrz tu jest wszystko spisane i iedr. 
po drugiem dane. - Stasiu: A tam co to ie~ 
za karteczka? - Stasiu: Jak widzisz, zamów: 
lem paczkę dla ro<lziców, i to trochę sloniny 
kidbasy, kawy, cukru, karmelków, wina, om 
chów i t. d. Janowski mi to sam odeśle be1 
m?'jej fatygi, a o rodzicach pamiętać, toć to obr! 
wiązek nasz. - Stasiu: Myślisz, że mi też ni 
stanie na paczkę dla rodziców? ia taikże zg. 
raz pospieszę do Janowskiego i zamówię i 
funtów kawy, 7 funtów słoniny, 2 funty karmel· 
ków, pudeiko cygar „Mexyko", czekolady, Q. 

rzechól\v, wina, a dla ojca zapiszę „Wiarusa 
Polskiego", a dla mojego malego braciszka ele· 
mentarz. Co mówisz Jasiu, będzie dosyć? -
Jasiu: Toś ty się jeszcze lepi ei okazal, jak ia, 
ale się wrócę i zapiszę także dla ojca „Wiaru· 
sa Polskiego". - Stasiu: A teraz, aby się żonie 
przysłużyć, kupię także od Jan owskiego ole:i 
pol~kiego, powidel polskich, twarogu, kielbasi, 
polskiej kiszki z kaszy, bó lubi żona z kapus~ 
flaszeczkę winka, a dla mnie tabaczki do zi· 
żywania, bo od Janowskiego bardzo dobra, pu· 
deJko cygar, dla ojca 2 funty tabaki, dla przyja· 
ciela polski żydek oraz cygar I papierosów. -
Jasiu: To doskonale I - Stasiu: A teraz sobie 
zaśpiewajmy chociaiż tak: „tteiże, hejże nie 
żartujmy, kiedy można to od swoich kupujmy. 
boć i oni nie żartują, a w czem mogą to nasra· 
tują. Aby haslo swój do swego nie wygaslo1 
- Jasiu: To mnie cieszy, podajmy to do „Wla· 
rusa Polskiego", a Janowski niech zaplaci 
basta. Stasiu: Tak, to zrabimy, podpisz li 
niego. 

Z szacunkiem 

Francisiek Janowski, 
Brnch, 

ul. Maryańska, obok kościoła katollckiego. 

~·· $-~· ; • .;~. „~:. ·•®-·••••• •:•• •••• 

. Największy 
W) bór 

W' zn~ejs~u J.Herrmanns 
„ 
S•·iśle 

~tałetanie 

ceny! 
Friedrich-Karlstr. 26, 

•.l w 



~UaD~~· T, c- - Ja wyciągn~ wczas, nie bóic-ie-~-ic _ _ _ 
11 }( rzckl chryp1iwic. 
~ =n1 ·· _ _ -~,~ flicronim jak kot wślizrn{l s~ę \\. 0„.vór, 

tj (;;11 ilkni~to go natychmiast, cement siQ psul 
\1fD 1ł ~z l~V fhZ( · D[T \ljih haniebnie od JXJwictrJ.a. SzHnr si~ roz\\·i-

t ~l ~~. wl~: . .)·~·. LJML~~. i Ri!d~Jiewl lr-2 .~11t: .. Ve 1
1 

jali oowoli, rnch ten ślccl1zi:o z n::::tężc11iem 
c'.., .w: „.i.Y I „ ... • .... w" ..,, kilkanaście par CCZll'. 

Dlug:ł mlinuta pauzy, za dluga. witl.o-
(C~ dalfl!ly.) C::t.'nic dfa Jana, bo spojrzał pytają.w na IX-J

)oJie cl'bal o skarby I<otszyl<la hm dy 
tiJQpak i a.ni przeczuwa!, oo za burza zbie
jtlb sic nadi jego gtov. ą. On si.e nigdy nie 
iroszczryt o na1stępstwa, ~dy spelnil s-wój 
.~i~ek. 

Do!kotna1wszy z ·dioktorem. re\\izyi pro
iie ~1ł:ów i wymierzywszy s·prawiedlhvość 
Ja. ~rócil db mostn 1 r·oz'mawiając ~\\'1obodnic 
f -l k" kp:'. i meu'Y1 iem. 

cbl! By~ to człek nh:rnfod~r. t();dluidek, o
Pe· 1rygkfi.wy, nielrnbiiamy ogó~nJe. tlieriotnim 
sit S:-0 łubil, bio był toi rzetelny prac<)fW'nHc, .z 

·~,, -cOOwiąz;Jrn swego \VY\l. iązyw.aJ się do
tar s!oo«1ale, a: 1nłe patrzy; ·nań niechętnie i faJ
Ti ~ZY\\rie, jak resztai pcd)·,vlaidh1y-ch. 

P' Doktór zaś 'Obserwta\V<ift gicJ uważnie, 

11~ cłiłb:d!no, św~drudąc zwmtkiem, ilelkr0ć się 
ieszli, nikomu inie z.dając spra:\vy ze swych 
splO'Strzeżei1. I teraz, gdy szli \Ye <llwóch 
wśród rószto•wai1, <l<Jki:ór. zmrużyv."szy 

actZY, µatrzyl uparcie za inżynierem, s1m
j~cyirn się z:e zwykłą rucl1li\\'O~da v. „śród 
g~ieletUJ żef'az11ego clbrzyma. 

SlU'sarzc, wisząc prawie w pn,vietrzu, 
wyglądali Jak Pai<-tki, m'.ę<lzy sztabami me-
1~u, kufi z::: jad!e, z nics-lychaną wprn'\vą 
i śpiewa-li chórem. 

- Doktorze! - zaiw\Oiat Hieronim 
- c7y pcdlegasz. pan zaw1'1Q;~owi gtowy? 

- Nie; 21 pan? 
- Dotąd nigdy. Dziś mi raiZi pierwszy 

crJ~ podnbn.ego się zdarzyfo. Praiwd'a·, żem 
nacz.czo. 

- Uhrn, noczcro. Po bezsennej rnocy. 
- To już trzecia, d!oikrorze. Dopra1w '-

dy, salm nie wiem., co mi jest. WcaJe mi . 
Ir~cl spać się nie chce. Od!wyUde1m. 

-- Przed cię.żkci chJOrobą zar\vsze s;·ę 
di~pi na bezsenruość - zamruiczal! doktór. 

- Ejże, inie ŻYW' czarnych nadziei, kon 
syfian:u. Ze mmie pa;cyerrtai mieć nie 'he-

- cfti.esz ! - zaśmiai się Hieronim - jestem 
rorów, jalk ort ta sztabaJ. A be7,,.setr1111tOIŚć 
łlrzyrmrSio:\.va, to ż.a'Clen symptiomait cłlKYro
~ . A tam oo si~ dlzieje? 

Wykrzykinik srosowal się dO :wrzawy 1 

oo się nagle podnio:sla u Je-dmiag-o ze slUiP'ÓW 
mostowych. 

Hieronim przochylil się za parapet 
l(ftkun.aisitui h11~zi Ucczyt-0 s,ęi gestytlrn1ując, 
-Ok® otwl{}ru dlo żelal)m~j bez:dlenn.ej srtu
dni. W śródl nich btyszcza~ galonik ~my
oierski. 

- Co tam, panie. D.o.malrski ? - h11ilrn.ąt 
Hieronim. 

- Ooś się stalo mur2irrom w· giębi. 
Nie dają znialkw życia. 

- To zei'dlź paJO sam i zoba~. Ml()Jie 
dmdleli z braku powietrza. 

- Nie może nikt ·wytrz:y;ma:ć, łampy 
gasną. PostaJem po in.ny.eh murarzy, oni 
się znają z tem, ż:ltd\en z; nas nie wiesie. 

- To mr oopiero facecya! A ci si~ 
cLU&ą tymczasem; murarz.e pewnie p>i}aru ! 
A ilui 'kh tam jest na. <lnie? 

- Trze.eh odparł oboliętlnie. 
~ - To mi paich:ni e pótrotczmą tu·mną. 
~ Włnszuję ! Dajcie mi szinur. 
S Doktór aini sic s.postrzegt Jak dizi'cJiny 
~ chłopiec go opuścił, po drabLnie vblieigl na 
ai dól, roczęstowal pięścią gaipiórw po d1rcdiz~, 
~ ~ędzil połowę dlO roboty. obwiąwt -s:e 
1 !ednYm końcem siinurn, z.arpalil papierosa 
~ 1 kazal otwierać klape do ielwnei bezdlnL 

- Weź pan gą:bkę z ociem dlO ust! -
~ krzyknął dloktór, schodq;ąc powoli~ 
~ Ale ttierotnim byil zadęty komendą. 
~ - Pus.z,cz:ajde s21nur powoli, iaik tar-
o ginę, ciągnijde w górę! Rmwmiecie? 
~ Weź-ino go ty, Janie! 
~ Olbrzymi ślu~rz prz;yskoczyl skwa-

Ptlwi.e. Oczy jego cz.er\vone od wódki I 
niewiezasu, śmiaty ~~ do naczelinika psiem 
l'>rzYWiąxanrem. 

ma11skie;go, nagle poczut drgnięcie, szar
pną! powróz \V' górę, za uin1 inni. Ciąg111c!Jl 
cicho. 

„_ Cię.i.kio idzie - zamruczal - vt
~~·ierajck ! 

Dobyto 1rn wierzch Ład1lnek. Było 
to dwóch murarzy, sinych, strasznych, Ha
p6I zduszonych. Doktór rzncif się diO 'llt·ch 
cuicjć naprQd'cc. Zyli ieszcze. 

-- I~zucaj sznur! - krzykn~ł Dom::t.lt
ski. 

śrusarz bez rmJrnzu to uczynil. 
Targnięto Z1llÓ\ r. Ladiunek byl lżejszy 

o piotowę, oo też u ko1lca liiny by!o tylko 
jedln•o cialo, a równocześnie z niem po 
s;zczcblach żelaznej- drabinki wype?z.l Jii.cr
rna1im zdró'\\' i ca!y, trzym::uttc w reku cor
pus deHcti wypadku. Była to pr6ina1 bu
telkę od w6dki. 

- L()try, pijaki! Rewidow.ał ich trze
ba przed robotą! Tylem razy t(} nakazy
wal I Toi karygod!ne niedtbal'stvm, panie 
Dorna6s:ki ! 0001 masz pani rezultat dzisiej
szej pracy i paf1skicgo urziędlowarrlia ! 

R.zu:cit mu bwtelkc z gnie'\ em 11od 111ogi 
i nie od:ezwa1 się ,,·iecej do za·wstydlzlO:nego 
mJ..cxbka. 

\V:ZJiąść ich dlo szpitala, pioslać po 
dru,gą partyę, jeśli trzeźw-a I Żywo! 

Na gtos trn rzUJCito się wszystko, ifo 
khu i mocy; miejsce wypadku opustosza
lo \\1 mgnicni1l oJrn, za odd'aJaJącywi się Po
goiniI ro:zka:z: 

- J all\. wyz<llro\\·ieią, przysłać ich do 
mnie! 

Robotnicy zaiśmia·Ii ~ię z.cicha. 
- Oj, <la: on im, dia ! - za1nmcza~ Jarn. 
- Od nie-gio dobrze wszystko brać. 

To zucb ! . 
- To nasz. kochany pant Ot , na 

śmi·erć iidlzie za robotrnika, a z nas żaden 
nie chciał! 

- Ale jakby n:a niego przysZ'la bie!Cla, 
to my p6j<lziemy ! Póki my tu, nioch go 
nikt nie tknie! 

- Alboż chcą? słys.z.a.leś oo, Janie? 
- spytrum ciekawie, z iskrzącemi oc:z:yma 
nai hasl<> awantury. 

- - Jak trzeba będzie, to hukne nai w;as ! 
Teraz cicho, bierzcie za ml'ciy! 

:___ .A huk.aj tylko oobrzel 
Zamiast Jana, dziesiętnik zacz~ krzy

czeć i napęici\zać, um!ikkli poslus.znie. 
Późmo wieczorem Hieronim wiracal 

dlo dlo111u1 z kasy. Zdiziwilo ~ światło w 
ga1Mneóe, g-O:z.ie zwrylde pra1c<YwaJ, zajrz.al 
przez sz.czeli'.nę firanki i zd'urmial. Przy 
bi!l'rku, wśródl smów sprarw,ozcLań, ph
nów, 1ooszt().rysów, rozsiadll' sie w fotelu 
Bazyli we wt.as.nei ooobie i pisał ooś pra
cowicie, niezgrabnie, na wiefil<:im arku'SIZ'U 
papieru. Jednem okiem przyglą<lal &i~ 

swemu an:ydzieht i drapał. potniejąc, kio
szfawe litery. 

- Tam dkl d'yaska! A do telg"'OI oo 
przystąpilo? - zammcza~ ubawiony in
żynier. 

Zdumienie jego ni.e miaioby grcmi'C, 
żoby mógl dojrz.eć adres na1 kopercie; star 
~() tam tokciowemi literami: „Jaśn1ie Wiel-
1111l0łiny Pan Polikarp· Bialopiott'QWkZ w 
Tepeńcu." Nie, talkie zestawienie osób 

i podQibna zmajomość n.ie posta-la mu nigdy 
w myśFi. 

Na kroki pain<a Bazyli uprza.in~r swą 
osobę z fotelu. a pismo ze stołu i raąl sie 
nalkannieniem pryncypala. 

- Czy to do kochaniki pisujesz? 
spytal go żartdbliwie inżynier. 

C.zJek si~ z.aśmial. 
.-- Ahai! - odparł jakiś nieswói. 
- Toś ją w Petersbwrgu w-staw il? 
~ A tak. tam. gd.'Zie pan rmcil swoją. 
_ Ja:, stary, kochanek: nie miałem i 

11~e mam, . \Viesz o telll 1rnjlepiej, l>o""· m · \; I 
p1tnowal, Jak smolk. 

- Et, różnie bywało w są,siedzhvi ~ l I 
Ktc tam ustrzeże ogni~ w· slonrie ! Ta czar 
na, -oo to i.a• aż z sikawką musiałem... I 

- Nie k!ckoc głupstw! Czyś ty i 
<l1zisiaj <xhvictlzal baraki? Ot, iepiea pokaż 
Jist ! Zohaczc. jak wyrażasz afekta. 

- Tak sam(), jak pain ! K.to z ~im 
JHZcs a.ie, takim si~ staJe. 

- To falsz ! Gusłt1 db ain<J1n> ·.; IJ'.~oo.ig-o 
n1łe nauczę; ho go sam nic posiadam. Cl1y
ba ty mi go udzielisz. 

- Et, kto pana przegada. Na co pan 
()(ft~slat mięs.o. Eljismanmvi. 

Chcialeś chyba, żebym j~ sam skie.n
su1now.aJ przez grzeczność dla ży·da. Ro
hotnicyi ,nie hydlo, a tmć ich nic. poZi\\.iOlr,:. 

- Ży<l: strasznie zly, c.aly zarokk 
dziś straci I; Dcmailski zły, że p.an gi0 zla
jał przy ludziach, wszyscy źli. Co z tc1{o 
będzie? Jak :zechcą się mścić ... 

- To niech się nl:Szczą! Uo~1mu mi 
nie wezmą, czci mi nic o<I'bi<l'rą, więcC\\ o 
nic n~c db.:om ! Ty mi nic \YSp<nninaj tych 
ludzi! Dzic{1 cały trnj'l, mi zgryzot1 ! Daj 
s1mc.z~ć w domu prz.yin.ajmniej ! 

Wziqt się za g!mn~ mchem desperat.
kim. 

-- Bo mi szkt0<la pan.a! - zammczal 
Bazyli - wychwdliścic jak defl ! Co z 
te.go bc;dlzie? I~~oży się pan z wysi&.u ! 
Żeby cdpc\:ząć jaki miesiąc! 

- Czy i ty mi kraczesz. chorob~ , iak 
ten skorupiak dlo~tór? - zaiśmiał 5ie L:hlio
piec Z! przymusem i z.arrnyślil chwile. -
Chciato s1ię i mnie. wypoczą.ć, stary - za
czqjl P-O pauzie. - Mialem pairęset rubJi 
osz.czQdności, myślaleim po skoi1czcniu tll
tejszeJ roboty pojeichat gdzie, na s ~(}ba
dzi•e przebyć czas jakiś. No i nk z tego. 
Ruble p()szty, trzeba vnó\V' pmoować. To 
dziwna jednak rzecz, jak mnie się picniądae 
nie trzymaiią. 

-, Oo to za dziwio ! Zlc<lziej jc:s.t na 
nie gotO'WY ! - mruknął poowroi Bazyli. - 
Badla!i go ziemriai poclifonęla I 

- Cóż robić? Nie warta talu tai nik
'CZemna mam10I1a ! Dai butenu~ czeJ1Wonego 
wina. Będę plis.ar w nocy. 

- Czwrarta noc! J C'.ZIUS. Marya ! co 
paJtt wyrabia·? - zawiolal prze.raoony 
sługa. 

- · No, cicho, cicho! Wszaki.ie ci~ nie 
proszę d!Q: towairzystwa. Idź sobie Ślllić o 
kochance,. Wr braku jej samej. Mnie nie 
nie wyistarcza ooi~ ina tyłe roboty. 

Bo .pan robi za• d~ie.si~iu. OJ, ~e 
i.le I 

- Wynoś się do dya.ska ze wzdy
chaniem! 

Bazyrt się vvy:nrósł, ale wzdryd:iać nie 
przestal. Żal bylo istotnie patrzeć na bie
d:aka, kt&ry 'brał nad Sily, sąd'ząc, że kh 
ma nie niewycz:erpany zrais6b. 

Im bliżej było ukończooiai i urpragnio
neigo wypoczynkuH tern uciąż:1iwsze by~y 
za3ecia. · 

Rza<ilko wi fywat pa-tt3l Bazyli i tylko 
chwilowo. Zdawano roboty, musiat je 

oglądać, przyjmować i płacić. Kasai pęl
na byla1 interesentów, pienJąidze plynę.ly 
Sak wma. Hieronim ostatnie dziesięć dni 
tr.zymal sie na n(}gach silą woli i w~na; 
palil bez przerwy cygara z.a-chrypl, zczer
nial. oczy mu świeciły sztucznem podlnie
cen!i.em. Gdy olbrzymi mosi staJnąl goto
wy, oczyszcW1J1y z ruszoow~ń umajony 
przez robotników, inżynier odetchnąl, za
te:legrafoiw:al po próbny poc 'ąg do za·r.zą
du, P'f'ZYia) go przy wstępie n.a swoje te
ryt.oryum. 

Pie1iwsza twa.rz co doń wyjrzała 'l 

oszklonego ,\„agonu, byta to rozpromienio
na fizyognomiar pryocypala. 

Kazal z.a.trzymać pociąg, ciągnrony 
przez trzy Icdmrootywy, wysiatdl, za nim ze 
stu przeróżnych inżyinicrów; poczęły sie 
halaiśliwe przywitatn:a i okrzyki. 

- łfaj.da na most I - mwO:al dobrze 
podchmielooy naczelnik. 

Całe towarzystwo byto po częstych 
llb.acyach, nawet obsfogai pociągu. Maszy-

nista który miał sa1 l pienvszy wje hrrć na 
roost1 zalaI też sobie str.ai.:.ha sp; r3rtt;scm, 
belkotaI oo-,: Hieron'Imo Yi o nicr(lwn ~1 
strzałka h. 

- ZeJdi, ja popro\ adz~ ! - fukn~4 
młody cztowiek w od.pow:iedzi , biomc go 
za kołnierz i od.daią1,; \ r~~e różn.kó ~l . 

- Pa.111 rostai1 ~· nami! - krzycz.aJ 
zwierzchnik. 

- Jeszcze kark paa1 sk.rędsz ! -- w-0 -
łali k-0tedzy. 

- Proszc; panta! - wrzeszczał pijan y. 
ruasz.:w1ista - a moje premium! Q}}iecv -
wano p:cćdzicsiąt rubli! -

- To je sobie zabierz, w Im, }1k sic 
prześpisz - od'p.arl Hieronim. - Nk mi sic: 
nic sta·n'ic, panie naczełnrku. Pa iowic, ra
czcie obliczyć, ile osi~dzie ten gmach Po
demną. Dużo ważc teraz. Puszczaj parę! 

Zaigrały Uoki i walec. Żelazne trzY; 
potwory poruszyly 1:;ie m.J.iestalyc7Jnie i, 
buchając dymem, weszty na most. Na .:ro
dku Hieronim st11ą?, sygnal rozlcgt się prze 
raźliwic, d-0noś11ie, na tryumf, most stal; ·}X) 

da.go go przeszedł tam i napowrót i znów 
zatrzymat siG na ~rodh; próba by;a slmń
czona. 

Powracającego tlicmnima pryncypał 
chwycil w ramiona, omał nic rud'l1sil. 

- Zloty z ciebi·e, nieoceni01ny czto
w'iek ! Co chcesz za· talką pracę? 

- Spać, Dan1ie naczelniku! - zaśmiar 
si~ szczerze. chłopiec. - Zdejm p2.1r 'l'. 

mej g towy zarząd i w1bd!zę i nwcYlnii do 
dlomu. 

- Ta!kiś mi kolega! .My sie ha wić 
chcemy I Ale irdź, i.dź, śpiochu l .Ja!k sobie. 
nie diam ra<ly be.z ciebie, to przyślQ ! 

Ah, spać! Od iluż t10 tygodni marzył 
o tern. Tak: mógl wreszcie wypocząć. 
Odetchnął z całych piu.c w swej sypialni. 
Sko6czyl, byl wolny. Uf! jak to brzmiało 
rozkosz.nie. Dat radę wszystkiemu, !'rze„ 
by! oginiową pró~, wybrnął. Niech so
bie teraz oszuk11ją kradną, intrygują, już 
·nie zaszkodzą. 

DzhvnaJ rzecz jednak. To nagle przej"' 
śde z zamętu" do zupdnei ciszy, zamiast go 
uspokoić, mzdraźniafo nieznośnie. Sen u
lecia.l. Bo.l'.aJy go tylko nieznośnie ,,·szy„ 
stkie .czlonki i glowa. Będzie pew1110 mj„ 
grena. 

Ubrainy rzucił sie na lóZlro. Upal pa~ 
nowal okropny; na domiar biedy, Bazylegx> 
rrie byfo. Oddala~ sit~ często· ostatnicmt 
czasy. 

lnż}'IIlier rozp1ąl mundur, objął rQko• 
n bolącą glowę i rozmyślał. 

lia. przecie dlobil si~ celu, zoobyl soibie 
byt, uzmanie, slawe. 

Cdby to rzekł d'ZisiaJ pesymista żab~, 
który nie wierzył w pomyślność? Nawró
ciłby się przec,ie i powesclal biedlny, po„ 
czciwy, skrzek malanicholitk. 

Hieronim przypomniał sobie piiosnkq 
stu<lenoką, śpiew·ainą <> glOOlzie i chłodzie, 
która okropnie g'niewata mruka. By;a tam 
morwa o poście, który PoPfZledzai Wielka
noc, a Żab ba mruczal zawsze z: UiI>O rem: 

- Swię00tnego nie ukąsisz, prędzej 
ucho swe zobaczysz! Ja ci to mówię i rę
c.ze ! 

Nie zg3<lł Litwin. M1incła bicxkl. i by
łe zasnął trochQ. Przcx:ie mial urlop. 

Ha, prawda. Mial wsz.akże jakąś mi
ksturę doktora, które.mu się skarżyl na 
bezsenność. Za2yl jej, chwilę leżal je
sz.cze i myślał, aż wreszcie tryumf wspo
mnienia ból glowy, z.lafy się razem w ja.
ki~ chotyczny klębck wrażeń i tyle upra,.. 
grnony sen uSPotk<lil go wreszcie. 

~bu<l'.zito go po niewiadomej lkzbitt 
g00z1n targanie za. rek~ i zdyszany gloa 
dziesiętnika: 

- Proszę pana wstawać I 
- Doprawdy, a cz.cg.o tam? 
- Naczelnik potrzeł>ll'ie natychmiast. 
Hieronim J>Od;niósl się, stę.kaiąc. Nie 

cz:ul sie arri simiejszym, ani zdrowszym. 
Tak. ~k prZ.OOtom OO.lala go glowa cz.lon-
ki zbity byl i od.urwny. I<ozeir~ si-
bl~e. . "' 

(Ciąg dalszy 11astvt.) 



Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Zdobycie przez Japcfłczyków fortu 

Tunkikwan jest nader watnym v. ypa'1-
kiem, otwiera bowfem Japończykom drogę 
do całego szeregu innych f<>rtyiikacył. 

Zdobydc i ego korespon<lent biura Re11-
tera tak opisuje: Pół.nocny fort Tunkik
wanszan zostal 18 o pólnocy zajęty pa naj
żaciętszcii walce, jakq od po·czątku .ob!c:żc
nia sto-czon-0. Japończycy oJ kilku n·godn: 
budowali dwa, na 40 stóp dtugie iuacle z 
czterema po<lziemnemi odt;atę~;eniami \' 
których zato:ż.ono sie<lm min. Właściwy 
atak wykC'naty dwa ciddzialy ochotników, 
które pazostary w "vykop:mych rowach do 
chwili, aż miny wybuchiy. Wó"' czas pier
\YSZY a.dtl'zia! przesze:dl do ataku. \Vyko-
1łJalio0 g-0· je.dnakżc za wcześnie, tak, że wie
ln Japol1czyków wskutek tksplozyi zosta
lo zr zuc.011ych z walów ua póhmcncj i 
'" scho<lnicj strcnie i zginG{o. Dmgi c<l
dziat wtargnąl przez. d\va ogromne wylo
my, które \\ watach eksp!oz.ya v,:yrwała. 
l~osyanie na walach zginęli. Reszta zalogi 
17:najdo-wa1a się w tylnej części fortu za ba
rykadami z \V-Ork:Ó\Y, napeln:ionych zierni<i 
i stawiła zacięty 1opór. Po dz1esięciD-'g0-
dzinneil \Valce Japo.f1czycy fort za1ęlii za
fogę prnwic do nogi \\ yciąwszy. 

I((}men<lant ja1poi'1skicj armii .oblężni
czej donosi, że o~tatnie rosyjskie lodzie 
antytorpcdowc stoią pod ogniem dział ia
pońskich. „SC!wastopol" zannrzy! ~ię je
szcze więcej, 

Nakoniec \Viec -0statni Dkręt boje.wy 
floty porturtnrskicj schncl'?,i n~ dnc n·orski~. 
nSewastop-01" jest w trzech cnvartyd1 
cz~śc.iach zatopiony. 

Nadesz.ly jeszcze bliższe nader citka
wc szczcgóty z wysilkó\\' iapo.frskich skic
rG\\ anych przeciw pancernikowi. 

Czterokrotnie wyszły nafl flotyk ja
poi'1skich torpedowców. Urzędowe rapor
ty 2.dimirn?a Togo ~;t.oszą, iż za, każdym ra
zem cala s~la jego i:olnierzy stawała na 
c...:hotnika. Wypra\VY oclby\Yaly się w 
1w~y; za drugim razem morze rozlm'kane 
i g\rnltowna śnieżyca! sprawily 1 że poje
dy11cze torpedo\vce Ddtączyly się {}d stat
ku. na którym się znajdował główinody
wo:dząicy, z.gubiły się - i że ich komen
<larcci, io ile zdołali później zorye11to\vać się 
i Pf'Zemódz siły żywi()lowe, wrócili i potle
dyflcz.o uderzali na „Sebastopol". Pakta-dy 
torpedowców pokryty się, grubą warstwą 
liOd'u; żołnierze i oficerowie .;i~ rp1cli ;12d
micruie z pow'Odu mrozu. 

Rnsyanic zarząd~zi li nadzwyczajne 
środki C·chronne pance1111ika. Pozapu
szczali przed: nim glęboko w morze spe
cyałne sieci stal-0\\'e, czyli t. zw. sieci tor
pedmYe - przód i boki cpatrzyli olbrzy
biemi b!C1kami z dębowych bierwion i że
laznych szyn, powiązanych drucianymi Po
wrozami i ciężkimi ła1ku-chami'. Oprócz 
tego wszystkiego, o 5 metrów przed pan
cernikiem: ze wszystkich )ego stron sicho
<lziły z powierzchni ·w10dy na 8 metró ;v' w 
g!ąb grube, bo potrójne rnstrony z sieci .tor
pedow·ych, \\.1zi ętych z za topionych ·O_Kr~
tÓ\\'. Zasł,oti.1y te m~aty przejmmYać i m
szczyć mechanizm torpedów. 

W owej burzy i śnieżycy Jeden z ja
po11skich torpedowców· za:ginąl i dotych
czas nicwiadomo, oo siG z 111im stato. Pier
wsza wyprawa byla zupełnie daremna, bo 
światla rosyjskie ·C'dkryly j~. działa „Scba
stopola" i ze Zj0tej Góry zmusiły jq do 
od\\ r-:tu. Rezultat drugiej ·wyprawy byl 
,,niep•.:\\ ny". Trzccia1 fliotyla. udcrzahl'c z 
d\\ ó··h strnn równor:ześilic na v\\ c grube 
zasł·OllY, zdorab je. przebić i rzucić _ d'wa 
torpedy w pr.zcd-nic boki <>hGtn. Wtedy 
„Scbastopol" pochylił siQ naprzód i zann
rzyt trzy stopy. N~ czwartą wypra\\ c; 

· ''}·szły d\'. ie fkHylc i. kiedy Rosyanir. do
strzegłszy kd'n~ z 1tich, na nią Z\'_ ró 1:ili 
działa. drnga dotarła niepostrzrżclllc do 
miejsca , z którego pi'zery, :rna wsio11a P8-
zwalata pcfr!J\\ ić atal< na pr:~l'c.li1it? bloki i 
sam lnrpus p~nccrn~lrn. Ogiel1 z tornc·· 
do\v~ó'" rosyjskich, stojących H \':cjśc ia d·o 
glÓ\\ 11ego l analu. \n:rząrJził doś(; 1,nacz;1c 
szkody C\\ ej picn,·szej flotyli - ,.., ln.dli::<.c!1 
niu11a srrn.[ :~['.duych l'.<rnim cnn zd'rJtth 
\\' yrzt•ci~ kilka torpedó''. Kiedy ~bic fk
tylc zawr(:dty /: powro tem do swej IJC{iSt1.

\\ y, .,SebC1stopol·' jnż przcclrylil siG J}i"Z/'

dem W \\'OdG c.ri: r;cnad S\\~C cyUn.J;·_.r ~OrJ'.C 
<lowc, kt6re

1 
jak wiad.onx), mieszczą st~ 

tuż przy dziobie gł6\ 112go pokładu. 
Jt:tsicjszc tdcgrrimy stwierd'zajC:l pra

\\ ic cat'kO'.\ itc zatonięcie ostatnliego statku 
,_ ~·~„,,.,m, :·'lsyjshci floty cccanu Spokoi-

ycy podkopali siG gcd ·:ryami 
1 zatoki Golchici ku trzem za-
1.c:.:nym fortom \\ cwnQtrr..nym, 

T a:Jankau ltsaszan i . ut:s:tSzan. T (:T ~.n 
jest tu fat\viejszy, bo nie górzysty, ale forty 
s~ nadzwycza}nłe silne, zdobycie ich 
prtedstawia azrontne trudności, Ponieważ 
dalsze rowy trzeba będzie przebijać przez 
ziemię. stv..-ardniafą. mrozami do '\.\;ełldeł 
gl~bokości. Jednakże d'Ziafa z okrętów, u
stawione na szczycie wzgórza ,~3 me
tró\\'", są w stan'ie doslronale oslaniać ata
ki piechoty na te trzy forty. 

Depesza 'Z Tokio głosi tei tuż. że Ja
pończycy zdobyli ważne stanowiska przy 
zatoce GołębW.j. 

W Mandżuryi panu!ie zawsze jeszcze 
względny spakóJ. Rosyjskie ziemne kry
jówki 'i ()ibozo"iska zajmują 0becni,e prze
strzeń 160 kilometrów od rzeki Hun do gór 
dzielących źródła rzeki Sza od rzeki Hun. 
W centrum armii toczy się ciąg.ta walka 
artylcryi. Na skrzydtach wynQsi oddalCJ1ie 
chu armii mniej więcej 8-12 kUometrów. 
Przesu1ze1·1 dzieląca oba \\"Ojska, starają się 
wypełnić obie strony różnemi przeszkoda
mi, które mają umożliwić stronie przeciv.·
ne'.i niepokojenie leż zimowych przez nie
przyjaciela. 

Z t ojów liaojańskicr. 
Z wi,elu opisów glośnego korespon

denta wo,jrnnc.go W. Nemimwicza Dan
czenkipodajemy w następuje: 

.„. rannych przeniesi·ono ·O kilka wiorst 
'°d naszych p.ozycyi; namioty lazaretów 
usta\' kmo na rnic1jscach bezpiecznych. 
Przejeżdżajqc obok, slyszalem nielttdizkic, 
,pełne nietylko mąk, ale i okropności, jęki 
rnui,onych w gl{)WQ ! Nloże dlatego, że nad 
szczytem okopu widać tylko gtowG i ra
miona ż.c>fnierza. 

Nigdy nie zd0łam za.1xnnntec tycit 
1krzyków przeraźlhvych, męczcńsk.kh. 
$mierć byłaby lżejsza odi tej strasznej mę
czarnL Ludzie z pękniQtą czaszką, z naru
siz-onym mózgiem, z przebitem cicmie•niem 
lub skronią, z ckaleczonemi sz.czękami1 z 
przebitymi na \\ylot twarzami, skazanii są 
J1a piekło, któremu, ró\Y<ne.gio nic mo 1gli wy
naleźć na\\·et średniowieczni dernonoliogo
wie. 

Przed jednym namiotem zatrzyma1tem 
się i zsiadtem z koai::i.. Nosze, zastępu~ą
cc łóżka, stoją szeregami, na n'ich leżą nie
ruichomo ranni. otuleni w ciemne koł.dry. 
Przeprowad!zają mnie cezy {)Stre. rozpalo
ne... Uu tu ztna!omych, których ~eszcze 
przed id\\ oma dniami wid'Zialem zdrow JCh, 
wesolylch, ,pelnych nadziei. J eclnego pod-
111i0szą sanitaryusze. 

- Dokąd\? - pytam. 
- Gotowy już - cicho ·odpowiada le-

karz. 
Na pod'l!szcc twarz z szeroko ot\Y arte-

mi oczan~i, .ale·zamiast nst i nosa - iedna 
okropna rana, z którd wyrglądaią drza:z,gi 
kości pogruchotanych. Chciano go c1pa
trzeć - jesz,cze odldy.chał; z.dięto1 gazę -- i 

w1 .i~:dn,ej chwili zeszi.ywniar i cierpieć 
przestat. Lekarz zasłonit tę straszną gło
wę. 

'vV kącie jęczy 'ktoś głosem nitlu<lzkhn, 
jęczy miarowo. równo... Kto to? >Okazuje 
się, że o<l głupiego czerepa naboju fug2sa
weigo pękła czaszka. Nieszczęśliwy cier
pi - bezwiednie. Jesz.cze dzieil, dwa i 
umrzeć musi. Zastrzykt\Yanic rnoi·f;ny -
nic nic może zmniejszyć jego cierpień. 
Chciałoby siG zawołać: „Ludz ie, na li
tość, da,;cic nm trnci;my !" Nic\rnlno -· 
pra\\ '0 jest wyraźne i lekarz, któryby 
chciał \\" t·~n ~pssób pomódz bied2\o'. i. 
lu!bv o.::c.1dzo11y. iJk n z:-tbć,,•st ,.o. 

Zatrt:ymałcm si~ 1~-•d1 mGczcnnil<iem. 
Byln to coś d•o t:.;go stop:iia wstrz lsai:1-:-c, 
że di żalem. słysząc jego jęld. \Ąfyobraż.arn 
sobie, j2ik one dziatały 11'<.t innyc.h chorych 
- - ale co by!o rob ć? A.i:> 111 jest ralillY1ch, 
~'C nic lHCŻ!l<.1 dh. t:-tkich Zl 1Lś<~ c.soLn:::g·O . 
kąl:ib·. 

Jechałem już . a 110 drodze śc ~~c:ły i" nie 
jQki skazanego na dłt1g<1 rnQcZB rnic. SEo
j;1c tu i ws11omimt1i~c wczoraiszą noc i bój 
po·d fortami 111in1-0wt li szeptałcrn: .,Pr?c
k]Gtc, '' stn~tc· j~tki. konrn jesteście po
trzebne? Jaki e iyski nsprawie:dlh\"ić mo
g~1 tak~1 ;:G·~·z;i111iQ? inglc irn1y ii:~k p1·zc:
P111i:1.:y. 

~ To nic„. to nic... PO\\ Larza klarz 
J· t<ffy ..;.whi ii: uli 11 s,1sred.niego ranm.go. 
Koś0 ca i a!... Ciesz siG pa.11 !. .. 

l 1~a trnp:o bladej twarry uknuj~ s:t.; 
coś pcd·obnego do 11śmicchu. Patrzą~.:: na 
to, płakać się chce. 

Ni0 dość, że niema dokąd usunąć ra
ni·onych w• glowę, ale nicwi2idomo. gdzie 
podziać obłąkanych. Nigdy jeszcze nie 
byto tyln chorych urnysło\YO, 'ile\\" tej wo}
nic ! Czy to rozczarowania, czy c!ągłe m.l
wroty, czy trndnc do zniesienia warwnki 

żyda mandżurskiego de tego stcpnfa rcz
str-otly nerwy - nie wiem, ale, na:przyldad, 
pad Taszkzao lkz-000 u nas nie mnicl, Jak 
241 mnicl lub \\ięcej obłąkanych. Taką 
łicZ~ da~y dwa i pól tygodnia. Odzie ich 
byto podziać? „Czenvooy Krzyż" nie 
ch'CiaJ kh przyjmować, gdyż nie miał dła 
nich ani odpov.rie<llnich urządzef1, ani dozor
c&v.:, przynajmniej po trzech na jednego. 
Pul'kownik Safonmv wywiózl cz~ść ich; 
gdzie si.ę podz.iafa reszta - nie wiem. 

A prócz tych ostrych przY'padków 
sza~ei1stwa, czy mato tu było historycz
nych, ludzi do tego stopnia wstrząśniętych, 
że potrzebowal'i choć kilku dni spokdiu, cd
poczynku. A Mandżurya jest taka, że tu 
o tysiące wiorst niema kącika dla: takiego 
odlpoczynku. \Vszęd'zie są miasta z wy
godnymi domami; tutaj - prócz fanz, do 
których trzeba się przyzwyczaić, nic nie
ma. A przecież wstrząśnięte nerwy po
trzebują, prze<le~rszystkiem choć dziet'1 -
dwa samotności. Co to 7.a okropność -
ośm, dziewięć miesięcy. ani razu nie zost3.ć 
ani na cłrwilę samemu, gotować siQ \.V' ja
kimś kotle, \Viecznie być targanym przez 

Z różnych stron. 
W Kilonii odbyła siQ licytacya zbioró\v 

BoLlrgeoi'S, ztożonych z dziel przemrslu 
arty'lr~'.·.~i:cga, starożytności 'i obrazów. 
Ceny d:~:k :.!:~ity do 7,Da1cznei wysoakości. 
I talk: za ,„ 2··;:ę mD.iolikową z fae111zy za
ptaconol0.000 marek. za pulpit mszalny z 
XIII wick11 -25,000 marek, za krzyż z. roku 
l 17C 10,0CJ m:trek. Z ·cbrazów uzyskały 
najwyższe ce.ny: Vebsqueza szkic (rzeko
mo kopia z Goyi) 25>000 marek i dwa przy
pisywa1ne Sebastyanmvi del Piombo, które 
1przytnLosly po 35,000 marek. Ogółem ficy
tacya ida:la 1.7471682 marek. 
wzdrygnął siQ kilka! razy. 

Kalendai'izp1 
Sol.Jota 24 grudnia. \Vigi ia. Adama i Ewy, 

(Godysł:i <J a). 
Niedziela, 2G grudni!>„ Bdc )l' a.rodzenie. (Wła-

srimir). 

Sł o ń c e ; wschodzi, r.t • ..iho:i:al, 
Jutr:.. g. 8 m. 12 g. 3. m. 41 
Pojutl'/'.e. g. B :m: 13 g. 3. m. 48 

St u n pogody; VV czwsrt<;k cs.ły dmat ładne 
p ir.vietrz:e. We piąt.ek ta.1.:i.~. 

'i: e r m om e t r wskacywe.ł wczors,j 12 'W 
połu{lnio 4 stopni. R. wyżej zera.. 

Towarzystwo św. Barbary w Liinen-Siid 
<l:ol1'osi swym członkom, iż w pierwsze 
święto Bożego Narcdze.nia Ol g1oid:z. 4 obcho 
dzimy wspólną gwiazdkę po pohtdniu o 
godiz. 4. Cz!onkio\Yie winni się punktual
nie stawić z swą rodziną. Członków, któ
rzy ,zalegają ze sklad1rnmi miesiecznemi 
upraisza się, aby się stawili przed czasem, 
ażeby się uiścili z swych składek. Goście 
mite widzia,ni. Oliczny udziat prosi 

Zarząd. ·~ 

Tow. św. Szczepana w Zach.-Bismarck. 
Miesięcz.nc posiedzenie odbędlzie się 

w drugie święto Bożego Narodzenia o gn
dzinie4 po południu. Goście mile \ddzia
ni. Po r>osiedzenin wspólna g\\·iazdka. Po 
gwiaz<llce zamknięta zaba\Ya z teatrem. 
Goście, którzyby chcieli brać udzia1 w za
bawie niech siG na posiedzen:iu zgłoszą. 
Uprasza się Siza.n. czto:rnków, którzy zale
gają ze składkami miesięcz.1ieini, ażeby siQ 
na Posiedzenie stawili i z 11'.ch się u:ścili, 
ponie\\ aż jest to ·ostatnie posiedzenie w 
tym roku. O liczny udział w· posiedz•'niu 
i gwiazdce, oraz w zabawie prosi 

Zarząd. 

.„ 

Tow. św. Michała Arch. w Hochietd 
donosr swym cl'lonk~ ora:z ~ f o 
zamieszkałym w Duisburi'U, łiochfefd i 
okolicy, iż w <kugie święto odlbędzie si~ -OP 
połskie naibożeństwo w kościele św, &. -je 

n~fa~ego. . P~ n~bożeństwie o~ie sic po. 
poste<lzeme 1 gwiazdka tow. o Jak nam_ w 
czinrejszy udzial w ..nabożeństwie w POSie. id' 
dzeniu i gwiazdce wszystkich członkó-w i fv 
Rodaków uprasza się. Goście mile wi. Jo 
dziani. Za~d. '\\ 

Koło śpiewu „Chopin" w Boch11m-H~ go 
do:nosi czlonkom, iż gwiazid!ka odbędzie si~ d:Z 
w drugie święto Bożego Naradzenia po P'OI. " 
o go<lz. 3 w k>1ka~u zwyklych posiedzefi „~ 
Upraisza się sza1n. człunków, a:by się licznie 
stawili. Goście mile widziani. Cześć poJ- r 
ski ei pieśni! Zarząd. 

Uwaga: W niedzielę (w <lzici·1 BO'żeg0 s 
Nam<llzenŁa) po\.vinni się szan. czlookowi~ 
ta:ksamo licZ11ic \VSZyscy sta\vić na śpiew. 
Po poludn. jka zwyiklc µo śpiewie bierze
my udział w gwiazdce Tow. Ś\1-·. f'rainc\. 
szka1 Seraf., na· którą jesteśmy zapmszeni. 2:' 
O lkzny udział w śpie'\\ ie. i gwiazdce u- ,,z, 

prasza Fr. I(arhowski, przew. 

Tow. „Jedność" pod opieką św. Rodzim· 
w Scherłcbeck-Oberdisteln. · <l 

W drugie ś\vięto dnia 26 grudnia 0 
5 

godz. y;4 po pol. ,o dbędzie się zebrnnie i 4 

gwiazdka, na którą się \Vszystkich człon-
k6w, zapras,z.a. Goście mile widziani. i 

Zarząd. ' 
b 

Taw. św. Jana Ne,p. w frintrop 
donosi szan. cztonkom i Rodakom, iż ·ob
chód gwiazdki .odbcdzie się w drugie ś\11·ię-
to dnia 26 grudnia po południu {) godz. 4 
na sali pa.na Bliemeistra. O liczny udzial 
uprasza Zarząd. 

U waiga. Zarazem donosimy szan-0-
wnym czionkoim, iż walne 1zebranie od
będ1z;ie się \V Nowy Rok o godz. 4 po p-ol. 

Towarzystwo „Jedność" p. op. św. Józefa 
w Rohlinghausen. 

W pierwsze święto Bożego Na rodze
nia dnia 25 vrudnia odbędzie sic miesięczne 
zebranie potąc'z.one z gwiazdką. O licziny 
udział Rodaków i Rodaczek uprasza się. 
O.oście mile widziani. Zarząd. 

Uwaga: Ponieważ mik latosi upływa, 
przeto prosimy szan. czlionków zalegają
cych ze składkami ponad 3 miesiące, aże
by się z takowych utścić raczyli, ponie· 
waż inaczey inie będą; mogli być do ·nowej 
listy na rok 1905 wpisani i zaralzem tracą 
wszelkie prawa to\Yarzyskre. 

Sekretarz. 

I' odarki gwiazdkowe r 
CYGARA, 

piękne opakowania gwiazdkowe, po każdej ce
nie, 

PAPIEROSY 
rosyjskie - tureckie - egipskie, 

TABAKA DO PALENIA. 
DŁUGIE I KRÓTl(IE f AJKI. 

Wszelkie 
INSTRUMENTA MUZYCZNE: 

skrzypce, trąby, cytry, mandoliny, gitary, klar
nety, harm•.miki ustne i do rozciągania, okaryny 

i katarynki. 
NAJLEPSZE TOWARY SKÓRZANE: 

portmonetki, sakiewki do cygar i papierosów, 
torby podróżne i ręczne. 
NOŻE KIESZONKOWE. 

Laski w każdej cenie. 
CYGARNICZKI 

z piany morskiej i drzewa. 
Albumy do fotogram i lcart pocztowych do po· 

stawienia. 
Przedmioty z rogu jeleniego itd. 

FRITZ NOL TING w Herne, 
róg ul:c Bahuhofstr. i Heinrichstr. 

w R.cckłil!ghauscn-Bruch, stara poczta naprze· 
ciw ul. Maryańskiej. 

Najstarszy interes tego rodzaju w miejscu! 

~h 
Brncli. dniu. 2,1 !!l'UClnia ; n 11 r. 

llzy ~o;;: :f{a~nt~, pielrnr;~ lH>bld, l•\„r01l<it1·. ·:s,udH il-. ~iahiacJ;;yf~„ ,~1>Jad ob1rnin 
ii lica. :\1 :>r~·ań„ka. 

e.ft\n Gt• .-~!on, mi:;trz kr:n\i~cU, ui. :i\f1.rya1'1s':11. nr. 17. 't· ~1is1l.ttw No11frki, 
akład kol• n:elri;-·, Nwr.a ulica ur. 5:.1 . 

,,,f'IH!'"i ·~ym„di Rd, księganlia i101::1rn, ul. ~1a.ry1u'.t•ika. nr. u. 
A~im:ii t6ihil1si:1 i, skbd trumirn, Oru~b:1ristr. nr. 12 . '6ga:-1 U1k•1łaj<>Z&k. s'kłucl 
piw::i. ul. Boclrnmska nr. ~21. i,.ti'Hi'4tyu Kiiehłcr, mis 'ri piekarski, :i\iurysi1~ka 

u . nr. 17. 
„Jćief P.'łuł , mistr6 rzeźnicki: 1il. ForeU-tr. nr. 17. „Ja;1 Żt1S'6iit skład Jrnloninl

uy, MnrycńsLa ul. 11r. 2:J. 
„1"an ~S!'~' b01'~'l1liez, mistrz newcki, ut D".c: mHka nr. 20:1. 

J<'r .• <!n. v Słii, skład tovvarów sprżywc?ych ul. ~for,; nń·1ł a. lttidtnł Pif tr-v~a 
. fryzyer i 1rnpelmiatr6, ut Mn.r~·au~ka 26. p 

za dotychc;;:a.sov1 c pop~reic, proRimy i nud al o nas 



foW· „~oda" pod op. św. Stanisława B. 
illl w Elberleldzie 
i ~i \V .• pienvsze święto w lbikalu po

•i~ sit-~ń (Klottbałm ~) wspó1n~ gwiazdkę 
n. pom'Ctoną z low.w:rni~m. O liczne przy
Ję hl-cie szan. Ro<lakow L Rodaczek z Elber-
fi_ iel<lu f, okolicy upraszai Zarząd. 
e. 
· i ~ystwo św. Barbary w Hambom 
i- donosF swym czlookom, iż w piern~sz-e 

ś,dęto Bożego_ NarodzenietJ µo PDhtd.,11ill o 
r- ,,0dz. 4 na' sali pana Buschmanna- ob·cho
łe dzhm' wspólną g\viaZ'Cl.kę, na którą szano
l~ \\11ych cztooków z żonami i dziećmi jak 
:~· 11 a~nprzejmiei zapraszamy Zarzc.1J. 
" Uwaga: W dmgie święto Bożego N a
le rodzenia, ·po poludn!u o godtz. 04 będzie 

po1skie naJbo~eńst.wo z i){az~1nicm. Pro,simy 
szan. c'ztonkmv. 1 wszyst1nch Rodakow ·O 

0 iak na1licwieijszy nidziaI. Zwracamy mYa
-~~ ,,,szystkim nie\\iastom, któr~ s:~ Lhl!y 
.żapisać do' Brach,.-a: Rófa11.co"·ez~1. aby 

· bdr na; nabożefistwie oberne, gdyż r·o 
- ll~~że(ishvie ma być sprawJ r(t')·~a1'ic._~ ,:;\\'. 

iialatv,'ion;:i. Bliższe szczegr'iJy :;cJą p,.JJ-
- ~·zas kazania ogt.oszone. Zarz:~cL 

Tow. św. J6z.da w Dahlhausen 
<lon·osi SWYi.tn szan. członkom, iż w drugie 
S\dGto Bożeg.o· Narodzt:aia po, poi. .(; godz. 
4 obclwd!zi tov. o.rnrst\\ 10; nasze \\spólną . 
~1,\iazdk Q na sc:.-li p. fr. Salt n en, Kaiserst r. 

· i 1rpr.:i sza, ażeby; \\.s.Gyscy s.za·n. otc111k:J
wic z ż-cą1ami i dzie(rni na gwiazd'kQ przy-
b}'li. Zarząd. 

----·-----------------
Nabożeństv, o pr-1~ki·~ w Ess:,;[~. 

W pier\\·szc Ś\\ ic;b o g.ctlz. 3 pe pc:L 
- J \'.Nawy J~ok o godz. 3~~ pe ;J0[:!(.:n·:, cd

hędzie się na1boże!'1stwo w kościele św. 
(iertntdy. O lic'zny udział uprasr~a ::ie,. 

- Towarzystwo pod op. Serca Jezusowego 
w R.ecklinghausen. 

OwiaJZ·dkę DłJd-i:odz!my v,r p:erwsze 
Ś\\ ięto Boże.go Namdzenia o gcidz. 4 po po- · 
lu.dniu . Wszystkich o:\~11kó1Y z ż.0111.ami i 
<l:zicćmi: siQ zaprasza. Zarząd. 

](oło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen. 
W niedzielę (uroczystość Bożego Na

rocrzenia:) lekc-y;aJ śpieww ó godlz. 2 w. lo
hlu' p. Webra. Portem wystęPUjemy ze 
śpiewem na 'gwiaizdce Tow. św. Barbary„ · 
W d'zief1 św. Szczepana: o godz. 3 z.ebratnie, 
potem. wsrólnaJ gwiazdlk(l! w toikalu P·osie-
dzei'1. O liczny udział pwsi Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid • 
otmijmia S"\Vyn1 czkmk-0m, iż latosia g\vi.::i- · 
zdka uctbędzie s:ę '" porządku następnt]ą.
cym: W pierwsze święto dl'a cz,l'rn1kó1v· od' · 
numcrn 1- 130. W d'mgie Ś'Nięto o.d 131- , 
.350. Uprasza się szan. al-onikó\v, ażeby . 
He możno-ści podhrig swego numeru na · 

, gw1azdkę przybyli. O jak nailkznieiszy 

I 
udział szan. czi-<>nkó\Y z swo8emi fami!i .:imi 
1rpra5i~a Z a r z ą d. 

Tow<1rzystwo 11 Jeduość w Bruckhausen. 
W piernr.sze ś\vięto po poL o go·dz. 2 

-D d1będzie się gwiazdka, na kt-óTą członków 
z rodzi11a1mi uprzeńmie zapraszamy. O li-
czny udział prosi lar z ą cl. 

-----· - - ---------

Tow. św. Jana Chrc. w UeckendorL 
Q\\ 'i:-- zdka odbędzie się \\ pien\-szc 

· §\\ ir: [.J 1 L .:::_·~<o Narndzenia po południu ·o 
~o·d'~. 5 i18 Si"•ej s<lli. O godz. 4 miesi~, 
czne p; ;sie<l.i: ll ic. Uprasza się wszystkich 
czl•onl·J\\, ~·:;.!by każdy z. sw·o.ią familią 
'PrZ)·hrL .!cż:: liby Ido z Rodaków da! się 
·1.\pisa: clu lO\\ arzystw3, bQd',~ic t.:rkżc miał 
u<lziai w podziale g\\·iazdh Goście mile 
Widzi~Hli. Zarząd. 

Tow. św. Andr7.eja w Ober~Mar:doh. 
Zebranie ·od1będzic się 26 gn!'duia czyli 

w drugie święto1 {) god\z. 4 po 1~o!nd11in \V 

lokalni wct:myy p. K. van d·:~n Boo1J. Upra
sza się \\ szystkich czionków o punktualne 
Przybycie. Gośf.:ic n:ik \\ iclzai:1i. Z~rzwt 

~- --·-~ ~ ··--- ·-- -· --
Towarzystwo ~.Jcdt!.QŚć'' v1 Dortmu11d1ie 
donosi swym członkom, iż uroc-.:ystc·ść 
gwia1zdkrnwa odbedzie si~ \\"'\ drnv;ic ~,\Yi~to 
0 godz. 4 po poIL;dniu n pana Vossa. JJTZY 
i.ilicy R.e11skicj nr. 127. Uczny ndzial PJ
ząctanv. Goście mile \Yid'zia1ii. Zarz~d. 
----- --- ---------------- -·------

Tow, św. Jmrn Chrc. v1 Dcrstfeh.1. 
W cl'n1 r~'ie c.\...-iPto Bożcrro tfar::iz'.zc:i:iJ. 

tn jest \\' ct'~·ie;'1 ~~\\-.'t Szczcpa~w Gbch0d7.0J~<.: 
będzie gwiazdka \\~ lokalu pcsied?cii o 

goidz. 5 po p0Indnit1. O lic',zny l 1 dzi3ł upr?..-
sza się. Oc»ście mile \\ idzi<lni. Zan.:ąd . ...___ - --·-· - ---·-

Tow. św. Aug;ustyi!a w Rottłrnuscn. 
. Gwiazdkę -obchodzić będziemy \\ 13.)-
.,e N ~ d . '7 '· m·odzenie D gD<l'z. 5 po poi 11 ·nnt. L::l-
Pr.asza. się wszystkich człunkó\\' z f1111ii:'.l-

Towa~2ystwo św. Piotra w Horst n. R. 
W pierwsze Ś\\"ięto Bożego Narodze

nia o gocfz.. 4 po południu obchodzi towa
rzystwa g-\'iazdkę w lokalu p, Leipoldta w 
łforstcic, na któ:rą szan. czfionk6w z ro
dzinami oraz i goś.ci członków zaprasza-
my. Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w .Erle-Middełich. a,, iazdkę obcho<lzić będziemy w d'nt
gie święto Bożego Narod!zenia po pot o 
·godz. 4 na sali pana Biischera. na którą 
wszystkich czkmkÓ\\- z rodzinami się za
prasza uprzejmie. Goście i krewni czi-0n
ków mi1e widziani. Roda-cy zbierzcie się 
jak najliczniej, bo to jest nasz staropolski 
z\\~y.cza:j poclziełić siQ '~ sp6lnie opłatkiem. 
- Zara:zem zwrncamy 111wagę, iż tego sa
mego d11ia rano o godz. 7 przystępuje to
\Yarzystwo wspólnie do I(omunii Ś\\- . 

Zarząd . 
---------

ł 

$ edD;,e .... a 
Bank lodowy 

• wGrabowie(Gr bow Iiez.P.) 
przyjmnje depozyt.a i płaci 

401 
10 

Grabów (Bez. Posen), dn. 
2 września 1 UO!. 

BANK LUDOWY 

Wykonuj9 ubrania podług ncjn 1· 

wszego sys ' emu. Uuran'a,. paletoty, rza
mary, nbNmia sokolskie, także dams ie 
kahatki, ręczitc za cl 11.ne o ll'obienie i le
żenie. 

goo.10~0000~000:1100000 ODOOt)QOO o 

g Towarzystwa, g 
o . o 
D którehy chci!lły na Gwiaz ~lkQ sWOJe potrze- ·g 
U by u mnie za :' npić, proszę Rby zechciały 
o zamówić sż do Ló grudnia, bo czem pr~- 8 g dzej, tcm t!l.uiej. o

0 g h!naey Jankowski, 
o "\VANNID, Apothc' erslr. m. G. g 
a o oooooooaoooooncooooooooonnocoo 

lttlftł1lmił' --·-~~ ~ „ 
~ Ba.cz11ose R,o a ·cy 
! w Bitterf el delie i okolicy . 
(i \Yobec walki wypowiedzianej naszamu 8k1adowi 
f:, pnez tutejszych hakatystów. chcących nas ogłod.zić, Jl> polecamy gorąco nasz 

: sk;ad towarów kolonialnych. 
~.,; tłuszczu~ al'tykułów l•'liGgarskich i t. d. 

--~".'. Ił.ł~aę, ~ ejó ~" kł 
~ 7' polskiej fabryki C. Adamskiego 7. Poznania, .zawsze 
~- do nnbycia. „Sokołom" polecamy po hurtownej 
it1 cenie ;.sos~ułki i 1•asbi. 
ly1 Rodacy! ne po~wófoi•-, aby :nąs połnko-
~r' żercy zmarno ł1 ać zdołali! 
'lf,';.,P. Il 
tii) a:rnr polski Ag_nieszka Kub'ł:Z w Bitterfohhic 
(I Burgstr nr. •14. l1urgstr. nr. i .ł-. 

$~~rara~~~~-~!i~tłl!t:~, łil"--Slil~~ 

Kalendarze polskie 
Skarb domowy 

Porto 20 fon. osob110. 

Kalendarz ~1arya!1slr~ 60 
Kaiendarz,~Święta odz·na'' 50 f. 
Kalendarz „Katolika '' 5 f. 
Kalendarz a. olioki 25 f. · 

Na porto trzeba do każdego kalendarza 
JO fen. dołączyć. 

O łaskawe zalllówienia prosi 

rtslęgarn~a ,ViarusaPolskiego, Bochum. 
.Adres: ,:Wiaru§ Polski', .Bocl1un1, 

t
n~1 na s~lę posied~e.6. O~ście mile \\. · idz 1 ~
ni. O hczny 11dz1at prns1 Zarząo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ł 
LUDWU( KRUSZEWS1(i, 

•tołarz polski 
i 1k8d mebH ~otowycłl. 

Na get wkę? Na dJłatę ! 

r.ii .s · ' A 7~ • ' . fl t' ~,.. 1, .. " k '!I •••• ame 1 h, ,, we 1.rn1ąz .... ,.,zl:l.1 
1•owie~ ~fowe. 

Attto' z Skalina 30 fen. - Ailcm i kiółowa 
duchów 40 fen. - Bajki, przepowiastki i po
wieści 40 fen. - Baśnie i powie~ci gminoo 40 
fen. - Bołeslaw (dalszy ci<i,g Genowefy) 50 
fen. - - Bratobójca 10 fen. - Bukiet napięk. i 
najcick. powiastek 40 fen.- Chata Wuja To
mnsza 30 fen. - Cudowny tekarz 30 fen. -
CDdOW'ny los aieroty polskiej w Paryżu 40 fen. 
- -Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu WSCC.f
,r;;.cy dają 20 fen. 

Dobry Prnnuś i zly Kostuś 1 mr. - Dolina 
Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 fen. -
Dziwne podróże Obie7-yświata 50 fen. - :Eusta
chiusz 70 fen. - Oadu-iadu 30 fe.n. - Oawę
daiarz 50 fen. - Genowefa O fell. - Olos Sy
uogarlicy 1 mr. - Oiowa f,w. Barbary 50 fe n. 
- Jiirlanda czyli srvryciestwo cnoty 40 fen. -
Historya cudowncg'O obrazu 10 fen. - tlistor;y-:s 
o Alim Babie 25 fen. - ttistorya o cierpHw~ 
Ch-yzel<lzie 20 fen. 

tli!\torya o cierplh\.'ej tlctcuie ZO ien. -
ffistorya o 11 królewiczach 20 fon. - I-Hstorya 
o królewiczu ~ fen. - Iiistorya I) siedi"lm 
braciach zam!eni011ych w krnld 20 fon. - tti
storya o Siedmiu Mędrcach 50 fen. - Iiistnrya 
o wiecznym t.ydzie 20 fen. - Historya u Zloto
nłrn I Czerwon. 30 fen. - Ita z Togenbiu~;a 30 
fon. - Jaskinia Beatusa (z obrazkami) l m.1. -
Jonek i niewidzialne szaty 20 fen. - Kah•wui.e 
wiezienia t>iekielneio 30 fen. - Klara 40 fen . 
- f(opcluszek. Powia.stka o sierocie 30 fe:.. -

ł(~zyk kwiatów 50 fen. - Krete <.lro~i 8() 
fe.1. - Kró-lewna Hoża 25 fen. 

. Krótka historya dcuowncgo obralu Hl fon. 
i(rzyżyk drewniany 20 fen. - J(slażlrn (l 

zabójcach 50 fen. - I(w1aty niifości t przy}aźnl 
59 fen. - Lampa czarodziejska 40 ien. - Le
goody 30 fen. - Listownik 50 fen. - Los słe· 
roty 30 fen. -.Macocha 20 fen. - Ma6azy11 za
baw przyjemnych 40 fen. - Marzana, history:a 
bardzo ladna 30 fen. - Męki piekielne 15 fou. 

Na porto do każdej ksiątkl 5 fen. wieceJ. 
Adro.s: ,!>Wiairus Polskł14 w BochMm. 

~[-ilB~ ~ ~~--~id .~~~'clił W-~ił! ~ 
Sac~ność Rodacy 

w BiHerfeBd ii otł.olicy ! 
Wielka wyprzedaż towarów. 

Z powodu pożaru, który nawiedził na!l 
w sobotę w nocy, sprzedajemy hurtownie 
i detaliczne wszystko co mamy na skła
dzie 

za bericeBR~ 
Szczególnie pole'Camy towary kotoni

afno-tłuszczowe, a d21ej mydełka, łdó.re 
które dawniej lmsztowafy 50 fen., dzjś pu 
20 fen., perfumy dawnfeJ Z5, 60 I 1 mr., te
raz po 10, 25, 50 fen., 

l(siążki do nabożeństwa, powfegciowe 
i Inne za połowę ceny, wiązarki I powln
szowaniia oraz karty z widokami do gwiam 
id.kJ 

NIŻEJ CEN ZAKUPNA. 
Zabawki harmo.nUd i inne rzeczy dta I 

dzieci bardlzo tanio. 
Na gwiazdkę zaś po 

CENACH N!EBYWALE ZNIŻONYCH 
polecamy figury n.-:~;rf~ ! krzyże, ł 

Rodacy- Ro<Jac~~~ ~ Ctas, aby łcatdy 
.!k.Otz-y~~~ o~ za tanie pieniądze sobie OOd. 
surawić'I ,\ . . . 

Agnie'saktt Kuni, 
iH t te rł ei d, pci)r uih-:~ Burgstr. 11l'. 44. · ~~-~ .-11 . e~Mtt · ft\lil~ 

--·---
Hisforya hibhjna 

dla rodzin chrześciańsklch czyli Jasne a lft'Ullin 
wne obi~śnienie dziejów Starego I Nowezo Te 
atamentu. Opracowal lrn . probof>zcz J. Sta~ra 
czyński. Przest.lo 200 Wcznych rycin i 8 • 
brazków kolorowych zdobi dzieło, które Bi<. 
składa z dwóch tomów. (Stary Tei-tame.-it ~ 
!ednym tomie, a Nowy Testament w dru"1:r 
tomie). Celila za 2 tomy oprawne w pl6tao u 
giełskie 18 mr .. 73 prsea. 18,50 mr. 

-- ~----~· 

Za 2 marki, 56 pocztówek 
a narodowemi ohra-zk:'l.mi np. Kości·uszko. 
Mickiewicz. Kiliński, Sienkiewicz, przytem 
sceny historyczne., karty na Nowy Rok i 
Boże Narodzenie, pie.śni polskie, sokół ko
zica, poeztówki sokolskie itd . I<to przesy
ła pieniądze przekazem, niech doda 6 fen . 
dta listowego. Adres: 

J. Chodszewskl - Goleu10-0aesett. 
~~....-,__,.~----------

Bmro obtHllY prawnej 
~ 

znajduje sie w &chum przy •fi.cy Vi-d• · 
mcstr. 16 i 0hva1ie j .~~ st we wszystkie dni 
p.owszc<lnie od goclz. f3 ratw do 12 po po

łu<ll!i.u i od ~ndziny 3 do godz. 7 po pol. 

koiicioła katolł.. ... ii ego wychodzi 6 razy tygod:1!ow-0 w Bochum inne dooatld. · 
wyloiona obszernie, stwierdzona i obja~niona i zajrr.U:ie się \Vszystkieirni sprawami, które Jeżeli abonea1t umrze '""kntek 
niejscarni z Pisma św., Ojców Kc:śdola przy- d·otyczą spraw ludu p:olskiego na obczy- szczęśliwego wypadku zaraz lub t 

kfadami Z tycia, OfaZ przewodnik życia dla fO· ' · t d . dk .-.1 W A. 
dtin cnrześcia1iskich. :Egr,emplarz oprawny w zme. ygo rue po wypa · u, '\V'Yva.OCa Y~~w 
p!ótno anirielskie, bogato r.Cocone wyciski z pu- „ W I AR U S P C L S !( !" ctwo Z\\'}'lkle z dobrej woli niie z G'bo1h1i , 
<l kiom. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. z tego JYJW'Gd'u wh ti ·.!n si~ znajdować w do- kw, pooos.talej rodzinie 150 marek. i 

FR. JANOWSKI, nm kaiżd:cgo Polaka na {J.bcz.yźnie. wsparcie aa pogrzeb. 
skład kolonialny . ---W'~i'1nTerlszym numerze są kwity do 
w BRUCłlU, zapisania ,,Wiarusa Polskieg-o". Prosimy PosthesteHtmj2/s;o; Forrnu1a~. 

lch bcstel!e hiermit bd dcm K.ai\e 
fichen Postami cin Exemp1ar dC'r Z1;it · 
„Gazeta Toruńska6' aus Thorn fili d~i 
QuG ri2l 1905, und za!Jle an Almnnu11tt t"' 
Dcstellgeld t 92 M°". 

uł. ,,faryańska (przy kościele kat.). rozdać między znajomych i zachGcić kh, 

k~i~dza Gorhniego, na wszystkie niedziele \ 
świi:ta wraz z wynikającą zrad nauką wiary l 
obyczaJów i gruntownem wyjaśnieniem rvku 
kościelne~o. Wielka księga o 976 stronach._ 'l. 
wielu pięknemi obrazlH1mi. w mocnej opra wu!, 
polecamy po 5 mr., z przcs. 5,50 mr. 

BERNARD 11\\UDZIŃSKI, 
krawiec polski 

w KASTROPIB, 
uf. Erlns tr. I. 

, r ; • r,• d • 
Bi~znotc g·zw:mowrn ,:Ł:J f 3!H:;z~ma 

zawodowego pob,kiego••! 
Kto posyła oo biura iakielmlv:ic!~ za

pytanie w sp:rawie obrony prawnej, wi·nieu 
załączyć za każdym razem znaczek IJO 
cztowy na odpowiedź. 

lfi11~rt;.1·· ~s~i lli~O ;: ~ .. ii FU 
f.:t 

Dwom:, w a7 7, f-~ahnhof.f r. 'i' 7 

. _. 

APOLINARY WOJCZYRSl(l, 
krawiec polski 

w GELSENKIRCHEN, 
ul. Kirchstr. 7. 

PIETRYGA, 
poliki kapelmistn. · 

w BRUCHU, 
ut. M.aryań&lra (Ma1·lestr .) 

-'l.~,--........ -
Kto pisze tW biura 

,,Zjf ón~czeni.a ·zawodowego 
s!dego 4 

poi-, 

-~~ W w l[' ffo•qi~ \~.-ieców, czy w sptYt'Wie 
o1>i-Ói'I-l' {3tawn.ef, cr:yteż w jakieibądź hmei 
lpnnvi~·\tiiuen uwsi.e.podać S\vój dokla-
e~-.Mi: · :. ~ ,. 
_.,.:..:. 'f . „ - ·---

„w l AR U S P 0.L SI( P 
lalłęgarnia ~tska 
~ BOCłJUM, 

uL M.nltkeseritr. U. 

aby wpi·sali sobie na I. b varta! 1 c;·os r. to 
p.;smo. 

Wiadomo, iż do dubref{O trudno nieraz 
ludzi nakłonić, przeto prosimy Rodaków, 
aby odwied'za·li znajomych i sąsiadów! i 
tak cffugo im tfomaczyli potrzebG czytania 
ga•zety polskiej, aż zapiszn sob:e !!Wiarusa 
Polskiego". 

Hakatyści i gcnnaniza'torzy, a także 
różni inni przewrotni ludzie chciełiby Zini
szczyć ,,\Viarusa P-0lskiego", aby potem 
pomki.tać robotnikiem polskim na! obczy
źnie, ho nJe byfoby pis.ma, któreby lud 
polski na.i wycho<l'źtwie bronito, jak to 
zawsze śmial·o i ·otwarcie czyni „\Viarus 
Pol·ski". 

Rodacy najlepszą cfacie im odpowiedź, 
rozszerza!ąc „Wiarusa Polskiego"! · 

Kwity pro~imy dać znajom; rn 
tt -! •' , ... .„ . ,,,. . li • 

1 zacnęc;c ten · (io Zflp1rnma 
i ~Wiarusa PotskiQ~'t .pa I Kwa.r-

i. ~. „" . 

tał . {905.-:~r. 

F~?:~thestcllnngs~Formular . 
Ich bcstelie h!ermH bei dem Kaiser!"„ 

1:hen Postamt cin .Exemplar d~r Zettnnii 
;, Wfarns Polski" aus Bochmn (leitung-~i 
preisłiste 128) filr das L Quartal 1905 und 
zahle an Abonn :::mt nt und BesteUgeid 
1,92Mk. 
~~ 

r::t 'O? 
~ 'j: 
~ ~. 
'd s ~ 
..,.... ~ C!) 

.~~o 

.g] 
~~ 

Ohigc I ,92 Mk erhti.lten zti ~~011 be
sche;nłgt, 

\• <· • • • ł (l • . J.90·~ 

Kai~rt. Pos-tanit • 
---·---~-

1? ostbestcllungs„ Formullu·~ 
kh bestelle hierm4t bci dem Kaisern. · 

cllen Postamt ein Exempł.ar der Zehtn11g 

Ohige 1.92 i\\k. ed1al te11 zu Imb en b' 

. • . • . . . 4. • . • • . • I_,~ .• 
Kaigerlkk '.•, Pt1.!stamt • • • • , , 

----------- -----
~~ł.t!f)b~ttni. k .l~olf'4k irm 

wychodzi w Bochum 2 razy tygodnia'\':, 
z bcz.plahl·ym dodiatkiem religiji.no-itJOWit.i 
do•wJm pod tytuJem: , 

~,PGsłaini~c kath.lii~f,&u. 
Nn.1 cafy lnva.rtal , już z przynaszcufom 

do domu kosztuje ,-R?batnik Potski" 

tl!l~o i8 feDJIGWa 
l~odacy i Zap: sujcic i razszer~}..:ie 

n'RolJot nika Po!skkg;:>", pismo tanie, a dl. 
!bre, bo szcz.i: rzc lrn rndmve i ka.tolicb e. 

-- ~~~~ ~~·"i)--f-S-;·~-l-; 1 t-~~~ ~" V~-~::;·~ l ~~".; -~ -
t. \.1 1.~J ii.l , ~'-\· e ·„-.i.°'-:;.: "'-' .&. o ,... J...;c 1.4.\~„s„ o 

Ich bestelle hiennit beł dem l(aiser. 
!ichen Postamt ei-n Exemp!ar der Zeitung 
„Robotnik PoJskr' au.s Boch um fflr da s. i 
Quartal 190§ u.nd z.ahle an Abmmemcnt n. 
~steHgeldi O 68 Nlk. 

~ 54 
~ ~ -:; 
.~IS! \;Ąi 

~- ~.~ 
_g.,'; i 
~ <:: • 

· · Obige 0168 1\1..k. erh!i!Hen zu htiben, b-:. 
schcinigt.. 

. . . . . d. . . . . 190.„ 
i(aiseriiclies Poetamł 

„ Wiarus Pnłstd" aus Bochum (Zeitungs. \\rych-Odzi w Toruniu trzy raey tl'· 
preisliste 128) ftlr das I. Qu.artal 1905 tmd · .~niQv..'I() na \Vielkim arkuszu i ma n:aistę· 
zahle an Abonne.:ment und Bcstellgdd puJące bezpfatne dodatki: Roozinia Chr7.l~· 
1~2 Mk. ~. śda11'ska. tygodnfk, Prze\vodruik Naukow> 
.;: . i Literacki, SZ'kó~ka Połskai. Oospo<l.airz, 
~ ~ ;. ·!(upiec i Przemystowiiec. Miesięc.mild t 
~ ~ 'f Ogrodnik i Pszczelarz kwa,rtalm. 
1J tł. 
- ·~ tiJ' Nadto otrzymują abonenci „Przyja;cfo· 
~ ~·j' 
~.>~ r.: la" od czasu do czasu inne dodatki, jak ze„ 
~ ~; 1 • : ~ .- ·sz.Yt~: książki o Polsce, zbi,ory pieśni poł· 

!. ' „ s'k:icłt. obrazy ~td. 
01'1·te. 1,le .Mk erhałtet1 thr h:aeo 8e- . I(ażdy, kto zapisu sobie „Prz;J1aclefa'i 
~{. otiszymai na Gwiazd'ke zupelnie d-arnro 

. . . . d. . . . . . . 1'8.:- wielki J(afond'arz na rok 1905 p. t. „Rocz• 
.. ni-k Maryańsłki. Kalend·arz katolicko-pQlski 
. dla wszystkich stanów", zawierający mię· Kaiserl. Postamt • • • • • 

--------· cy innemi łlistory~ Kalwaryi W ejheroW'· 

''
Gazeta TornDsk. a"· · skiej obrarzy, przedstawi.ające tcaipt.:·cc k:-1· 

WC\ryiski.e itd. Nadto dostam\ wszyscy ł· 

Kaidy prawy P-0ta•k powi1nj~"1 m1eć "' 
do11m ,,.Gazetę Toruńską". Kto• iesT~ze 
nrie ma „Gaizety Toruńskiej•, nfoch Ją . semie 
zapisze na fll()'\VY kwartal. Prz.eP.pla.~ 
te n~ ·dwa miesiące wy1no·si tylro · 

1 markę 5łt fenygów. „ r 

Za. odnos.zeoie oo 9iomu pr.zez 1f śt-0we-
m dopłaca się 42 fenygi. ·"' 

·,...Gazeta T10ml1s_ka" wycOOctlli suść 
raizy tygod'n-Ow-0 n.a wielkim arkuszu ł ma 
nast~puią~e bezpłatne do-diaitki : Rod'2'J:n..:-. 
Chrzieścfańsk~l. tygodnik, Przewodrf k Na:u
lro''lY i Ute.racki, SzkMka Połslca . Ooo.po-
darz, Kup:oc ł Przemysłowiec, r:t esięc~~ 
rrild; Ogrodnik i PszczeJ~rz., kwa•rl::'1 ·~1łk. 

Na<lto otrzymują a.tonenc: Gazdy oo 
czasu d'O czasu inne dodatki, j.a.k zes1;y ty 
ks : ą.~d o Poł·scc. zbiory pieśni polsl'-1ich, o · 
h~y itp. 

K~dy . kto leszcze teraz mp!sze so
bio „Gazet~ Toruńską", otrzyma na 
Gwiaz.dlk~ zupelnie tbrmo Wielki l(ałenda.n 
na rok 1905 pod tyt.: Rocwik Marya-E 
~ci. l(.atlemidarz ka•toliicko-polski dla wszy 
stkkh stainów", z.aw<rerakicy m: ędzy innem1 
6istoryę KaJwarył Wejherows~łei i ebra 
zy, pirze"1stawia~ą.ce kap! ce kalwaryjski ~ 
„~ ~J„,r\- ... :, r1,.. ...... c+,..„," ~.1"'~,.,.„,o.., .... ~„ ~ t...„ .... -r , „ „'", 

b.onenci ,.Przyjaciela" ua Owfaz<lke razeiitl 
t kalendarzem po trzy prześliczn e obraif 
Nai'św. Panny Ma1ryi i ·inne d-0datki. 

Jeże~i aioon.e:nt , ,Przyj.aici cla" uimrz;~ 
wskutek nieszcześliwego wypadku zairoz 
lnb dwa tyg{)dnie oo wy'(J"adku. wyp~aca 
.• Przyijadel" zwykle, z dobrej \VOli nie t 
obowiiązku, powstałej rodmi:e 150 nw.1re\1 
tako wsparcie na pogrzeb. 

Pos1 h :& teHunit.s~FormuJ tłr 
kh bestelle nrermi( bei dem [(aii~crli.: 

chen Postamt die Zeitung ~ -PRZYJACIE'.L 
a-us Thorn filr da I. Quartal 1905 und zahle 
an AbonReme11t 7i Pfi. (und 2'4 Pl B~td!• 
getdJ 

~ 
%~ •. 1: 

.; . ~ 
'Jl f, 
~ 

" Obige 75 Pfg. (und 24 Pf. B~ellgetdł 
erhałten ~ haben bescheinligt 

. . • . . . . d. . . . • . . 190„. 
Kałserl. Post . . . · 

HZk~NOC'~a!~ 7.~wnfłclu.rte ~ł~kłf>°" 
______ .__,.;..._-....;;...;..;:.:~ ~ ~c .,~ . ...,,...._._..""""'" __ ._ ____ _...,.,.-,_....,.._..._...,,.;.., ______________________________________________________________ .._. ________________ __ 

~ ,ter Jt., •S: ;;Jl ł • „, ,ę tJ -~ ~y ri>-·~ .)! '"" • „nt „ '°''' „ 4t.r:.~ ~:·1. · 1 '• .: , . „ ~ ..,.,. ~ ·P'l.-'i)r:. "';'ł, 



le 
1\. 

11-mhic.;, ?JO-iscyI Ucz~ł0 lhfocł łwe 

r:+h~ W, ~.zymć ł pisać po tJo3 'ku t Nie fest 
~:!\."'!'i~~dem„ kto rrn~omstwu swem~ , niem
rttW't~ się pozwoJ1 ! 

Niemie~ a walka przeciw pol-
1 , • 

StrnSCl. 
P.oseł ludowy v. Gerlach w swej 

,.Berl. Zt'g." pisze pomiędLzy in.ncrni, c-0 
następuje: 

Urzc<lnik a.dtninistracyjny JKwinicn w 
SWioich funkcyach urzę.dowych stać ponad 
partyami i ponad narod10\\1ościa.mi. Dla 
niego nie powinna być rozstrzyg.aj::\,ca 1os-0-
ba, lu:b jej nazwisko kollcz<ice siG na 
pmann" albo ·„ski". Jakże. może jesiicze 
w powiocie koronowskim być jeden Polak, 
który by nie zachwial Się WI 'Z8lWfaniu do 
be2.parcya:lnego "\\rykonywania urzędu :ze 
strony landrata, skoro czyta, jak ten lcmd
rat pnlska, aptekę boukotuje a· nadaje przy
wilej niemieckiej? 

W ten sposób ho-duje się \\'rogćrn~ pai'1-
stwa. W teni sposób ura:bia sic ca.łą lud
n-01ść polską na zwarty szcre&"" .naimdykal
nicjszej opozycyi. Tylko nikczemnicy pol
scy ( Oesinnungslumpc) mogą zachowywać 
neutralność w stosunku do rządu, który po
chwala podobne postępki. i.Wszyscy oby

P6d względem narodowym równa miara '\vatele pruscy są przed: prawem równi." 
dla wszystkich! Zawsze jeszcze figuruje to z<lainie w1 kon-

,,Kuryer Pozn." i .,Dz. Pibzn." w wie!- stytncyi. · Al'e nied1~ugo nie będizie ani jed-
~idii artytkufaich sfawiN jako szczerego Po- niego ,cztorwie.ka, któryby miał ()ldiwagę cy-

.laka zmairteJglQ. księcia Antoniego Ra<lziwil- tować to zdańie inaczej - jalk ironicznie. 
Ja, łmzyna księcia Peridrynanda, który icst Tak pisze nicmiec. Niech s.obie Pola-
prezesem Kota polskiego, denerafat artyk- cy spa.mięlaią, że nawet iniemiec nny,wa 
xyi i adjuta1nta cesarza niemieckiego. obojętny.eh w tej \via.lee Polaków ·nikczem-

Prze:ciw temu zwraca się slusmie nikami. Jak ich .ct:opiero sądzić ma spo-le-
„Dz. Berl.", pisząc: czeństw10 polskie! 

,.Nie ·należy nadawać szczytneg'O' mia- Starajmy się o to, by ten są<l1 uozciwc-
n<r „szc'Zere;go P·0laka" ltrdiz:iom, którzy 1C3- g.()I niem.ca dźwię.czar w uszach beznstam!1ie 
łem życiem temu prze.czyli, wyslueytijf się kaiidemu, który w czasach o'becnydt .11ic 
przeciwnikom naszego narodu. / ' . stalic z innY):ni Polakami dio szeregu. 

W oceniilcmiu 1zasfugi narodoweu trze- !!U22ULLL~~~==~!l!!!-!l!!?!~~!!!!!'!~~~Dm!!~~~ .... -

ba rórwną rnia:rą mi1erzyć każdego P-01ak~, 
robotnika czy księcia, trzeba, miaoo\\1"cie 

1' 

. Pohki~ kolęd\'. 
w. dzisiejszych czasach slabn~cych duśi 1 • 

kierować się 'bez.W1Zlględlną prawd~1 i spra- · ' • 
~viectliwością, a nie palić kadzideł z tej i· Kiedy się syn Boży. 

I. 

.fiyncj raicyi, że daina dedn1ostka urodzifa' ,sfę I(iedy sl ·Syn B0ży w Betleem namdził, 
na wyżynach sp.o-lecz.ny.eh. ' I bied1ny u<l z więzó\v grZ'echU! osw·ooo,dzif. 

Dz iś jedynie osobista zasJu,ga povl"inna Spieszyt się świat ca~ły 
być miarodawc-zą,, a im w111.ższe kto zajmu.-. , Przymnożyć mu chwały, 
Je sta!l1ow1sko, te.m więcej o<ll q1iegó trzc~a J ~ tlej kolęda, kolęda! 
wymagać." . · ~„, · Pierwsi hoM Dzieciątku złożyli pasterze, 
n . . . d p . .&. •• 1 • ~ Uc.'Z!cili go skromnie. ala :za to szczerze, 
„,osyiska~· torpe owce w orcie RJ .'ura Wesoło śpiewali 

ulotniły się? .~ . .: • ;.'.„. . Nai multainkach ~rali. 
„Daily TelegraJph" ckmosi z Czifu: We'.. . tlen kolę<la, ko.J'ęda:! 

d!uig nades:zl'ych tudlOtąd wiaic:Ilor111ości tbie- Pqrtem do Betleem spi,eszą. wszystkie budy, 
gfo z Portu Artura 8 rosYtiskich fodz.i an- Nie z,\\ ażai.ąc wcale· n'ai podróżne trudy. 
tytorpe<101\vych. - Pod:::zas <Jsta:tnich 24 N<i! góry, ni rzeki, · 
~odizin pa1rnow.a~a silna śnieżyca. Ni nai cel daleki. 

Wiadomość powyższa wyma·ga jesz- tteJ ko1ęda, ko?ęda! 
~ze potwierd'zcnie. Każ'dY w SW(Jtiej mowie chwalę. Bolżą głosi, 

I o;po·wod:zenic dla ojczyzny prosi. 

Telegra myt! 
O ;n i e z n o. Pan Jóref Cbocisze<W

~i oskarżony o p-0dburzanle do gwałtów 
został uwolniony od winy i kary. 

H a m b u r g. W piątek po południu 
otlpłynął tu ztąd parowiec y,Prinzregent" 
wioząc 700 chłopa do niem. Afryki poł. 

· zach. 
B e r I i n. Bergera oskarżonego o za. 

mordowanie 9-letniei Lucyi Berlin skazano 
za zbrodnię przeciw moralności i zabóJ;. 
~ na 15 lat domu karnego I 10 lat utra
q praw honorowYch. 

Londyn. Wykoleił się tutaj pociąg 
towarowy, 3 urzędników poniosło śmierć, 
l test ciężko ranny. . 

D re z n o. Urzędowy „Drezdener 
·Journal" przeczy wsrelkłm pogłoskom o 
zalll.ienonem pogodzeniu się króla saskłe
co r; żoną, hrabin~ Montł1itnoso. 

P a r y i. Zatarg pomiędzy rządem 
' francuzklm a sułtanem marokańskim zao-
·stna 11~ coraz więceł. „ 

· · · Dzi.eciątlm laskaiwle 
·lJłl szystkim błlQgoslawi. 
· ' I •ttai lml-Qda., kollęda r 

Potem dla uciechy p0szli wszyscy tany, 
Tylko P<lla:k sroi na boku stroskany t · · 

Bo serce go boli. 
Że żyje w niewoli. ·,• 

tlej koFęida, ko:lęda ! 
Zobaczyl Zb<llwicicl Polaka tęsknot~. 
Wi~ zara~ do niego zwracai licz.ko Clłóte. 

Niebieskie oczęta 
I dro1bne rą.cz~ta. 

tle.i kolęda, kolędai! 
P.ozwót nam, o Panie, dożyć tej pociechy, 
Byśmy powrócili pod rodzinne strzecily, 

Do świętej spuścizny, 
Najdroższej ojczyzny. 

tlej kol~, koleda! 
II. 

Nad Betleem miastem. 
Nad Betleem miastem Gwiazda/ jasno 

plonie, - Marya tuli syna w stajence na 
łonie. - Luli· synu - luli, oo k>.nie matuli: 
- Hei kolęda, kol~! 

•li gra •• 

r~ s 

~1a.rc 'i z z. 
il 

w: kolo pastuszkowie nad Dzi~dąt- nicważ mężo .vie zaufania .z rozrrnaitych 
ki cm w żłob i e -- Spicwają wesDlo: J czns przyczyn prncę dla „?Jiodnor...:zenia" 1>0rzu-
chwala1 Tobie - Luli synu - luli, na ło- cili, ai ·druh Nowak ciężko zachorowal, o
nie matnli: tleti 'lwlcda, kolęda! brano mGżami zaufania inastępujqc)"Cb ro-

Tnzcj mędrcy królO\\"ic spieszą hen ze <laków: Druha I:izQpa, uli. Bachstr. 39;. 
Wschodu, · Powitać Dziecinę królewskie- Jana Banaszaka, Vogelheimerstr. 130· 
gn rodu - Luli synu - luli, na Jonie ma- \~inccnte:go Loonar.czyka, BaJmstr. l.fO~ 
tuli: - tlej kolG<la, kolGda ! Michała Wasilewskiego Alte Mar:kenstr 

Wszystko ho.M Mw składa - caly 47. ' · · 
świat się cieszy - Każdy do Bctlcem S~o<lzie\va<.: się nalczy. że m....-:..Nnrie . 
czemprc;dzei się spieszy. - Luli synu - f k · ~..,.,. 
lu fi, na lonie mai uli: - tlej kolcda, kol".rla ! ,zau ~n~a, t.orzy zostali wybrnni, zajmą, się 

vu gorhw1e aig1tacyą, aby mogli w k()lku roku 
I my tc'Ż oddajmy część Panu na<l Pa- naipraiwi.ć to, co z początkiem roku zookd-

11y. - Co \V żł.o.bie spoczywa. ubog.o odzia- J;>ano. Wiecownik. 
.ny. - Luli s11nu -- luli, na fonie m:.twli: -
łiej kolęda, kolęda! I( tt b Chyląc kornie czolo, prośmy tej Dzic-

0 
en urg-RauxeJ. Niech bi;dzic po-

cinJ, - - By Bóg biodncj Polsce zmazal da- chwa~ony J~xus Chrystus! Szanowną, Re
dak<:.) ę. „Wiarusa Polskiego" prosz"" tt-

wne winy. - - Luli sy1m - luli, !I"Ja ł·omie prze · "' 
ma·tuli: - Iiej kolQda, kolęda, ! . J Jmte 0 ~mieszczenie następującej ko-

By znów po nad Polską ·wzlcda.ł ,,o- i ~po:~1·dc!1cyi. Rok stary ma siQ ku k-0'1Jiq>
w1, WIGc czas, aby p.omyśleć o tern, J·a,k ma-

rze{ biały" - By wrócily czasy potęgi i my "' • k 
chwaly. - Luli synu - luli na łonie ma- . .i-;cznc r'°'. . nowy, i jak utrzymać sic 

. ' <l·:;brs.m kat-ohk1cm i dobrym P-0lakien1 i· 
tuli: - Hej kolę<la, kolęda! ab„' d h ' 

. 
· .Y u~ a narodowego na ten· rok "n""'•ry 

Niechże nam, dziecino, Twój d>zieli Na- z h to , 'V"ń 
rodzenia - Stanic się dla Polski1 symbolem a a~· .wac. Prosze kochani Rooney, 
zbawienia. - Luli synu - luli, na kmie 'PrZYUąc me r~dy, które Wam p.odaję. 
nmtul'i: - li ej kolQda, 1w1ęda ! . Najprzód kochaq1i Rodacy i Rodaczki 

III. ~~~~~ W~1;1tna bten Ro~ nowy, a'bY k<ażdy 
Naokoło cisza zaległa. \ . z. 0 ten urgu I Rauxel i na cal ei 

NaokoJ.o cisz1 zalegla ziemicG, - Tyl- obczyznic zapisal sobie gazetę po.Jską, a 
ko księżyc pelny z.a1gląda \V krynicę, _ prz~cwsizystkicm nasze koch:m~ pis~o 
M-0d1i si~ światloś~ią, --- Nuci z pobożna- i;;~i~rusa śP~lskiego" , bo ono nas broni . 
ścią.: - J-foj kol~<la, k·olędia· ! -'~1• D:lpa cią s.ocya·listów, kt6rzy to ezy-

Szept miesiw..:a wzrusza jasne nasze chaJ<l na to, aby nam mogli wydrzeć z 
.zd'roUc: -· A od rzek pfr.nącvch pta·sz'.1t se~ ·naszych wian~ św. i. naro.do\.viość 

J J ~ Wiar Pol' ' b · · drobny~h roje, -- z r~nind s'ę s ;vych t.zr:r- ., . . . f()nt nas także przed za.-
·wają, - N'icśmiafo ćwierkają: -·- flej k~- cJ~cmiH~.ann germanizatorów. ,.Wiar. Pol." 
Ięda, kolęda! P'. z:ys~w a nar~ 00 niedzielę i świQta ewan-
mm~ te.ni bu-dzi w chade polskiego . .oracza) gi_clię 1 k~z.an!c, podaje nam wiek -dobrych 
l(adDść wstaje w dusry, śv.ri:iUośĆ go ota - Pl zykla.dmv1 1 n~uk, więc za: jego diobrą 
Cz" w· t l t d pra.. cę, JCSt godzien nr-p"•l.' 'J·a n_ : 

,>{.l, - • ia r rn(rsze 1 rzewa, - On z d' b yv ""' ... · uu wiemy· 
skowrnn1dcrni śpiewa: - łicj 'kt0Ji:><la. ko- 0 rz~, że „Wiarus. Polski" bardzo wiele 

"' wałk nJa dlc,.bp nas7 . lęda ! · . . , " . ;,ego z \Vroganu naszy-
'· Świt :>ię inż PO.®l()si i z.aba1:wia· lic.a, !TIR ~J~cz.a~ musi, a więc k<Jiehani I\<Jda1cy 
__:_ A jego prmnienicm czlek dHszę żachwy- 1 

· Cl aczki •. cz.as wielki, abyśmy wsz st-
ca, - W sercu 'ma1 .na·dzicję, - Zycie! mu kie palakazcrcze ,,blaitty" z domów Yna 
1craśni ,eje: - .tI~j k.9,lęda, kolcda! szy~h powyrzucali, a zapisali w to miejsc~ 

. Zdała jakie~ wuzięki' budw. sic z mo\gi- ~'~1a{u~a' Polskie~o". l\to by nic wkxlzial 
ły, ~ Jakby na.gk wszystkie dzw1ony za- ua. " Viarusa zap:sać, niech sic zgtos· d 
u:nvonily, - Sza:blic glos to dz.w.~„...., ~ którzy „Wiarusa" abonują a: k~d o 
Jak nie'gdiyś: „do broni!'· ~ tlej o~, ~~ll~tni~ do teMgo przyczyni i ',.'Wfairusa~ 
kolęda!" · • . · ~ apisz_c. . amy także \\ielc iilmych 

Budzi siP h~rf .dawny· \.\r '.iA.ritc:-.k·ich ser- gatZet, polski-eh Jak naprzyklad: · a t 
"' 'W"U'1"' Tl()ru·nska" · "P · ., aze a 

cach \V"Szędy, Rozbrzmiewa!~ tamy tej T . ' ' 1 rzyjaciel" wyichod'zące w 
ł ,, .. k l d W . < orumu:. I te gazety d . po:sn.11eJ ·oę y~-- spójni~ y - bak t. . g'° ne P'OPan.-ia nie 

Zdążajcie do prac r.! :--- tico kf{.lę®. ~~da! r · ez innych d:obry-ch gar.zet w Pclsce 
p l ś.. , . . . Bylem· rnzu pc.:v:ncr:ro sJm s· .;. ct~~; . 

rzesz o c o nye:c„z,··,1.;1sparta, miecz Jak Rodak n . . c. w,a l\ •Cm, 
Chrobrego trzyma. ''7"" rzyszlość naSZ<l Gd , . asz -cz:vtal ga•zetę niemiecką. 
~~trzy jasncmi fiC'ZYrna, - Pacier.z .wigi- J mJś'°. się. spyta/, oo Yv' niej n-owego to 
hm.y - Szepce w· ton bibli1'ny.: _ tteJ' ko- odp~-w iacta, ze on czJntać może !1·1 · '. zumre z. ninj nic Gd . ' " e n1c10-
Ięd!3i, kolęd.a! . tn'· · ~ · Y go się zapytuję p0 

W 
~ . a!nlt gaiz t~ trzyma kied . co 

stał ctrparu Czarniecki i roo:aków żadnej korzys· . t ' ' . Y n.c ma z nici 
w·~ła . A• _J· • }( , • 1 dl Cl, o POWPda ,....1 z· . 

U1 , - •ft P-•mm osc1uszco-· wsze . z nia do buntu" gd . ó ... ... , e Ją trizy-
gwfaizd'ą u cwla, - S.wą chorągiew w~no... nie wi~dziat Że YWZ. w cizplowi:k jeszcze 
si, - Ludiom \\iolnośc gl-osi: - 'I-lei kolęda, · k ' · " iarus o.Jskr" po1wi 
kolpda! sronyi. Patrz: Rod~ku że d · · · ~-~ twój b t " 1 ' z1s m.; tYllko 

Już slychać radi'\.~rtc serc Pola:ków bi- '' u er 1 a e pól bochenka chl b . „ ·t--: nąć w Polską gazet ni . . e a: ovt1~ 
de, - Nowe in1 z OJ1rystusa trysło w pier- Roda·kó któ ę ~esz. Znam takich 
siach życie, - Pokttj ·Boiy gloszą,; - Orli ciytali ~alY', A 'śrz~ <J.aw~iej .,Wi.'.ł·rusa" nic 

ta d · 1-ł • k I da ' 'U'Zl 1 me m.no-::i · d , sz n ar wznoszą;-:~ 11eu · o e • kolędai! listowym t Ik . „.V6"1o się oczckac za 
Spoj.rzde. hc.n'· szeroko, p0 tej ziemi b ' Y 0 JU2 na ulicQ wy hod 

Pi'aista, - Mil1ion "".A/Yil nn.lskich w koleb- a. Y otnzYmać ,Wiarusa" tak · c · zą, 
Om./'6 yv p1smo S.POdob r.' h~ ' Im SJ e l-0 

ke urasta, _:. Pol.ska żyje, żyje! - Pieśń a o, lN też zawsze jest ś 
jej w niebo bije: - Jiej kolęda, ko1cda! ;~·ego ~ro ~zytainia. Dalej więc RodJaic 

00
, 

anmy Jak Jeden mąż d · . Y • 

na obczyźnie 

Wlec „Zjednoczenia" w Altenessen 
oobyl sie przy u~iale dość zna.aznej liczby 
rodaków. Przewodn:czyt dmh Bogu.la. 
O sprawach „Zjednoczenia" orae knapszaf
towych przemawiał druh Sibilski, nato
miast druh Sosiński z Laar mówił o zwiciz
kach z.awodo~ w szczególności. Po-

rusa p 1 1 . " o z.amsama ,, Wia-
<? s oego . na ten nowy rok T 

~ pierwsze ŻYC'/jenia dla W . '· o s4 
Rodacy 1 .Rodaczki. as "'"ocharu 

Drugi.., moje życzeni . t 
~Y Roda r tu oo obcz źe .1es ' aby. \V\Szy-
J „ferajnów'' wystąpili Yi ~e , ze. ~w1ązków 
skich towarzystw 1 00 ros~u:ip i h do ool
Tylko w polskkh tow ,,Z1e.dinoczcnia". 
sce stósowne dla PQf r~ystw.ach i est mieJ-

Tnzecie ż a ~-
rn1rw b Yczenie lTlOJe w t,,.,.,., , • .._..., y wi~el zabJ • J,.. OOWYnJ 

Pfl~ towarów u Prze-



mysi: ·W ~ć-..,~ pcłs.kidi były czynło~1e, b-c r.11 
myi tu niekt(;rych Rodaków, fo niety-Dco 

1
, 

~ iWSZc swe do obcych noszą, ale je
szcze na..l!a:w1ają innych Rorurltów. a'by 
rnk post~v."ałiiak Jak oni. 

\Vi\\·at, ~·i :i at, Już ~dzt01ny1 
Za: koł~Q dziękuiemy; 
Bez (przez) narodzenie J ez~. 
~ie w niebie pańska dusa. 

Oprócz szopek, odgrY\vat1-0 także Ja
sclka, w któryełt występowały tuż nie 
sztoczne figurld, ałe żaicy tub ·wiejscy 
chiopcy przebrani· za pasterzy, królów, 
Heroda, śmierć, diabla. Pierwsze iakfe 
przedstawierie mia.to się odbyć na ~worze 
św. Kingi, gdzie panny z jej dworu braly 
udzial w prze<tstawi~u. 

Więc kochani Rodacy i Rodaczki wc
źm}l1 się wspólnie "W"Szyscy do pracy. 'A 
łlaszetnu kochanemu ,,Wiarusowi Polskie
J11U'' życzę, aby z sredmldZiesiąt tysięcy 
Polaków na obczyźnie zna}dują,cych się rza
pisal każ:d1n „Wiarusa Pałskiego" na rok 
'70'W'Y. 

Proszę Szain. Redakcyę o wybaczenie, 
2em tak niewyraźnie napisal, bo -od pracy 
ręka ciężka. Topór. 

!!'1!4-------- --

!We Święta 
z~ .nasi S:z:an. Czytelnicy nie zapom
•łef także o "Wiarusie polskim". Prosi
•Y skorzystać z naari.aJącei się sposob
•oki, aby za.cltęcić znajomych, krewnych 
1 s~.siadów d-0 zapisania „Wiarusa Polskłe
Uo" na pierwszy kwartał roku przyszłego. 
Z§L_ Dl __ _ 

SZOPKA.. 
Drzewko, które dziś do.stalą ~ieci na 

Ś\\··ięta Bożego Namdtzenia: to z:wycza.i no
wy~ w dawnej P~e uie znano go '\Vca
łc. Al-e za: to hu<lio\.vano sz.opkę, a chtopcy 
~1ifeiscy albo żaki mieJskie w1raiz z. mfoi
stranltami, którzy slużą dlo mszy świętej 
obchodz·ilii z nią w czasie międtzy Bożem 
Naroozeni.iem aż oo Trzech Króli dt\vory, 
chaty i domy mieszczan. 

Szo1J1kai nie mai.0· ko:sztowafa. pracy, 
budoi\vali ją oo zręcznie<lsi1 żacy lub 1chłrovcy 
mnrstcrkowic przez: cały a<lwont. A budo
wali ją zawsze wedle jcdnag-0 plami. Z 
.fil\.vóch ·stran da:chlU wystrzelały smu:klc 
Yvieże. daich nakleiano :zewnątrz. klosalili, 
w naśfadowało strzechy wiejSkiej swby i 
-.. ystmgiwano mtsterne figurki, które wy
.stępo:waJy "W tych szopkach niby ak1lo:ro
wiew teatrze. W gtębi szopki leżało dzie
ciątko Jezus, obok 1kl~cz.alai Najświ~sza 
Panna, stal święty Józef. a zdała wól i 
{)Siół... Ruchome ~aś figurki przedstawia
ły pastuszków znoiszioących dlary, 
Trzeich Króli, których db sropki wio'<ila 
1wr:a~dia; niezbędny te:ż był żyd, król łie
'ród, jego hetman, anioł, śmierć, <ljabli, cza
rownica ai czasem i inne komiczne figrurki 
iwk: węgLer, mazur i t. d. 

Gdy prze<lsta\vienic sic slrof1czy. ~eden 
z cł1J'opców 'bierze czaip.kę w rękę i jJdtzie 
między widz6wt zbierać zapłatę w 1 prz.ed .... 
stawienie i śpiewaj~c przy tern 

Prosi dziadek {) cwancygierka, 
Bo mu się zdarta' na glowic magierka. 

Podczas g-dy o·n zbiera pieniądze, inni 
-śpiewają tymczaisem kolędę: 

Pr'oWbieżeli d'o Betleem ... 
A g;d'Y chłopiec zbierają'CY pieniądze 

d{)1 czapki obszedł już 'vVSzystkhch, wtedy 
na za'kGń.cz·enie śpiewa1ią: 

STRASZNY DZIADUNIO. 
Pawfeść Maryl Rndziewic.zównej. 

(Ciąg; dalszy.) 
- Czy ja długo spałem? 
- Trzy doby. Doktó-r aż się zfo;kł. 
- Osioł. Spałbym dlrugie tyle. Gdzie 

~aczeln i•k? 
- W S\V-Oiem mieszkaniu, \V biurze. 

Dziś będzie 'x. idki bal; juir-0 przyjeż<l'ża ca
la kornisya. 

-- Czegóż. tam chcą (),dem111ie? Brak
nie tancerzy, aLbo i-akaJ ininai bieda? Dali1by 
mi pokój. Niei:h się ba.wią, i I>rZ:Y~mują 
choćby sułtana saune.go. Odstąpię im w
~zczytu i przyjemności. Brr! jak tu zi-
1nn-0. 

- D\\·.ad'Zieścia trzy stopnie. Upał iak 
·w piekle. Pa1n może chory? 
~ Czyś ty dtoktór? Wrncai1 i po

·wiedz, że zaraz idę. Marsz.! 
Nadrnbiając einergią, chłopiec StG por

'var, zlat głowę wodą, trochę się przebral 
i mszył. Nogi mu ciążyły jak ołowiame, 
zataczat sie i choć szerdl wolno, dysz.al ze 
i:m~cze.nicL Coś się z nim dziaro niedobre-
~o, z czom się szamQtał z cafej sity. . 

Oknai 111aczclni.kowskieg-0 mieszkarna 
gorzały świaitten;. DŹ\, ·ięki strojonych in- , 
stmmentów zwLastow'a4Y rychł'y początek 
~abawy. Na. górze \V salo'llie ·snuli się lo
kare1 llw1lCząic przygotowainia; przed 
dl'ti'\dami byf tłum robotników, gawiedzi, 
i;nteresantór\v; ''° brurzc panorwal gwar 
mnóstwa 1głosów. 

Nai widok Hieronimal robótnky i służ
ba zrobili szpaler; 'vs~ <llo sieni, a ztam-
tąd do kancełahri ~eEn~kai. · 

N.a ie~o widok umLlkta qtywiuna roz. · 

Z woJny rosyjsko-japońskiej. 
Wiad'0rmQŚĆ o ucieczce rasyijskich lo

dz1 torpedowych z Portu Artura dotąd nie 
po:twler•d:zono. 

Ucieczka ta przy nie zbyt ścislej blo
kaidzi·c japoń-sk~ej nie jest \Vcale niemozH
wą , chodaż łodziom tym \V najlepszym 
r~ie nie pozostanłe nic mncg"O jak ro.zbro
jenie w1 najbliższym porcie nautraJnym. 

Wiadblmość ze źród'fa jaipońsldego do
na1sl, że admiral Togo z<l'ecydJo\\raił' s.ię 'Za
czepić eskadrę rosyjską dlo'wudw'łlą µrzez 
admirała Połkersahma a opuszcz.aią,cą o
becnie mo.rzc Czerwone jadrnajspiesz:niej. 
za nim cna się zwróci ku połuidnio'\\ni, by się 
polądzyć z drugą częścią d:owodzoną przez 
Rcr.ldżest\Vcflsklego a plynącą na 1akół 
P rzylątd!lrn Dobrej N a<lzieli i. 

T<Jg10 wysłał już ki'Uka ze S\\·ych szyb
ki-eh 'statków, by śledzić ruchy stat;(ÓW 
rosyjsikich. 

Z Portu Artura doncsz.ą do londyń
skich d1ziem.ników z Tokio, że w dniu 19 b. 
m. Japo1kzycy złapali dwa parowce han
dlu-we angielskie, które wiozfy kontraba:n
dę w·-OJtenną dfa Rosyi. J edlern z, tych stat
'kmV1 „NLgrdia" dą;żyl z kontrarbandą do 
WłaJCl.y.wost<Yku, d'rugi zaś parowiec airugiel
ski „I(rół Artur" chciał przetamać bloka
dę Port Artura:, c-o mitt się przecież nie uda
ło. 

Donoszą z Sz.amgaju, że nie wątpią, 
tam. iż ka1pitan mzbrojone.go1 rosyjskiego 
kontrtorpedbwca ,.Grozowoj", byJ na ze-
1bran'YlITT przez Ja.pończ.y;ków okręcie „Ni
gridai". Ka:pitan miał przy sobie waiżne 

mapy i piisma. 
Okręty schwytane 01dMa'\vroino do Sa

seho, gcfaie spraw.a zostanie zbadaną. 
Z Mand'żuryi oono1szą, że banda Chu-n

chuzów, lircząca 10.000 ludzi, operającai w 
dlOlinie ·r.zeki Liao podi \VIQdzą; Jarµońsikkh 
oficermv, zmalała ctio d\vóch trzecich czę
śd, pooiewa:ż Jap011czycy nie d'otrzymali 
umowy co do żoJ'd.u„ 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich Warmii i Mazur. 

l(ościerzyna. Sejmik pawiiat-0wy u
chv.ralil' <lako zapomogę na: p}amnik Bismar
ka, który niebawem mai stanąć na górze 
wieżowej, ja:h."Q naij-...vyższym pttlJlk:cie Prus 
Zaicl1o>Cl1nid1, 3000 marek. 

mo\v•a. Inżynierowie koledzy oo~nęH się 
uai stronę; ktoś syknąl jakby hasto. 

PrzeC!Zucie czegoś Il'iefo1iuninego prze
szfo dreszczem po liieronimie, ale z ieaJą ' 
śmiałością czyste.go sumienia przystąpił 
do 'biurka, z.a którem siedział posępny, na
mairszic:ziou1y naczelnik. 

- Pani po mnie przysyłał - rzekł 

Hieronim, klaniaJąc się grzecZ!l1ie. 
- Istntnie, potrzebuję pa1na dlo rach'U!l.l

ków. Co to znaczy, że mi żyd przedstawil 
w~ksli 10 1 25,000 wyżej, niż jest w rozcho-
daich. Nic 'Zaipisaleś pan czego? 

- Ja? Zapisałem wszystko w do 
grosz.a, podsumowałem z kasycrem księgi, 
diochód' i mzcho<l. 

- Ifa. cóż to znaczy \\ 0 takim razie? 
- Co, panie naczdn ~kui? - spytal 

łiieronim, blednąc. 
- Ta przewyżka.? to nie fraszka, t3k:i 

suma! ' 
~ Jaka suma? - nieszczęśliwemu po

czynaJ'o się 'kotować w zbolalei gł'Olwie. 
~ Cz.yiś pan nie słyszał? Weksli jest 

o 25.000 więcej, niż rozchodu! 
- Wszakże zapisano, Hem bral ! 
- Tai Sllmai nie jest zapisana! 
Chłopiec za głowę ·się porwał. 
- Odizież-bym jai ją podział? 'CO panu 

się m.iade? Wsza.kżem nie waryat ! 
- Może tylk·o lekkomyślny. OtD księ-

gi, a {)to i weksle. Licz pa:ni srum. 
. - Bez się obe·Jdę. Mam przy sobie 
t w n-0tatni1m datę i1 cyfrę kaMego ()biigu. 
, Będ~ pan'U dyktowa.I, pan raczy sprawdzić. 

Driącemi rękami wyj~ z kieszeni wy
. sza·rzaną książeczkę i czytał o.we daty i 

cyfry. 
Nikt s~ nie cdzywa1, ale. i· nikt nie wy

· ~hoo~lt ch'Odaz tego wymagafa d~łikat-

Zbfowo. N!czameżna E „v1 Klesze\\ skr 
z Czysa, zl>lerając suche ga..lęzie Wl lesłe 
zblityła się zanadto do robotników, ścina
jących drzewa i ~fa prz.e'Z wałące si~ 
tfrzewo tak pokaleCZQna:, że w dwie godzi
ny pa w;••padku umarla. 

Z Wiei. Ks. Poznańskief<>. 
Rozdrażewo. (Zak~ -policyjny). Na 

~yczenie ks. proboszcza Bron~sza pcnvzię
lo tutcisze Towarzystwo Robotników pol
skich za.miar urządlzić na sali p. KaCZl!Ilarka 
przedstawienie arna.Wirskie ,,Genowefa". 
,.Gaz. Ostr." d-owiaduie się, że komisarz 
ołrwtodbwy odmawiai poz"\volenia na1 to 
przedstawienie, ponieważ podtug je~o z.da
niaJ sala; nie 00powiadla przepisom policyf
nym. I(iedy przed niedawnym czasem odi_ 
byłOI się oo tej samej saln prnoostawienie 
niem.teckie, przepisów policyj1nych nie sto
sawa:iro. 

GniezJło. Lain!dratem gniieź.nieflskim u
sta:niow1a.nym został poza'Służbotwy asesor 
rejency8ny, teraz właściciel dóhr rycer
sJdch d'r. Dyon1sius, który od pewneg-0 cza~ 
su urzqd tm pelniI w zastępstwie. 

Szamotuły. Cukrow1nia szamotulska 
w kampanii oo dopiero ·ukończi0neJ przero
biła: 454,410 -centnarów buraków - w rnku 
izeszlym 615,950 centnarów. C111k111 wy
p1wukowaoo w tym roku okot,o 81,000 
po1d'w ó1nyd1 centrmrów. 

PoznafL Nieba'\vem skofrczy się że
glujgai na Wa !'cie. W resz.lym ty;godtniu 
przybyto ·kil·ka parnwiców~ ze statkami, o
statni srntek w środę diobi.f oo Po'Z'OOITTia z 

1różnyn1i towarami ze Szczecina. W ctiro
dlze znajd11je się jeszcze statek witOZą.'Cy na
ftę dla Tmvarz;ystwa nafto'Wego \V Staro
lęce. Z tIMnb-urga, Berlhn.a i Magdeburga 
nie oczekują tutaj już niczeg·O. 

Z PiozJ1ainiai wy:sylaino d'o' stacyi nad 
Waitią w ostatnich tygod1I1iach tylko n1e
zna:c.me transporty. Do Szozecina i Ber
lina wys{a:nio kilka statków1 z m~ą. 

ChociaJż ~ok 1904 dlai żeglugi a1.a1 War~ 
cie wcgóle nie byl pomyślnym, ~e<l:nakże 
przyznać trzeba. że w ostatnich 6-8 ty
gicxDniach sbostmk.i byty zadowa:hniatlącemi 
aJ ceny odpQwiednto się Polcl!niosly. Szy
prowie choć w malej cząstce wynaigro!dzili 
whie straty, iakie mieli w zesz~tch mtesrą
cach. 

Inowrocław. Lan~rat inmvmc.IMvski 
Qgłasz.a: w ostatnim numerze urzędlot\vego 
tygodnik~ powiatowego, że 10-dltądl miasto 
i powiat maj~ nazwę „Hohensalza". 

Jarocin. Prawo eksplotacy~ poklad-Ow 
\Vęgłal bru.mtłneg.o w BogosJaw.i1u i Cikzy, 
"\V. pov.1iecie jarociflskim, otrzyma! książę 
Raidblin, airnba·sador niemiecki w Paryżu. 

Wiec w l(robi -przeciw usfawie osadni
czej odbyt się w niedzielę po · p0iludniu. 
Za!gal{ obrady p. Fr. Ma!ćkOJWiak, a prze
W10dlniczyl p. hr. Żółtowski. No\vowy;bra
,ny poseł' db parl'amentUJ ks. pratat Sty-chel 
m.ia.f ·mlOWę. 

Z ł:ol~; p1·zcm:t\\'l:1'i g.c;!ip.0-dt:rz 17:!:11 fr 
Jędryczka z P~ zac~~ ~ 
tr.z~ si~ ziemi ojczysteJ, a p. MaBtQ_ 
v..ialk mówił na temat: Swój do S\\"~o! 
Na koniec uchwalono rcz.olocyą, protestu
jącą pnredw nowej 11staiwie osad1l'iczef, 

Wiec dla powiatu wschowsłdezi> ctd
-był się w niedzie.}ę w1 WłlOszakowicadr. 

Zagai! ohrady, jak pisze „N. Czas•· 
p. Faibian Grycz, dizierżawca probostwa ; 
W~sza!kowic. W krótkich slow.ach ~1-
ja>Śnil cel zebrania i OOczytal porządek o
brad. Przc\v10dni:czącyru ())brano p. J fuefa 
R.uc.ff1sklego, oodleśniczegoi z Niechloou. 
do pióra powolaoo p. Bolesława Gozesie
ckiego z Bukówca. 

Po przemówieniu wydawcy ,.N. Ch
s.u" p. Bobow-sikiego p.rzystąpiono do W'y

borw Komitetu pow.i:atowego, skl.2 daią.cqa 
się z 21 czlonków. Delega1em WJllbra:b:y 
Z'OStaJłl p. Prandszek Kaczmarek, wiloś'cia
nin 'Z! BreMa. 

· Przy wiolnych grosach przemówił '· 
r. Booowski, zochęcaJiąc zebranych d• 
płelęgnowani:ll Języka oucz.ystego i twai.rd:e
go trzyrmainia w ręlm ziemi ojczystej. 

Zara:z. po zebran1u o<llbylo się posiedze
nie 1lOlW'O utworzonego Komitetu. ilała
twi01110 niai nim na·stępujące sprawy: Wy
brano. prezesem Komitetu p. R.ucińskie20 z 
Niecllloo'U, za5tępcą pana Mkhafa W a'śka 
z I(onraidlowa, sekretarzem pana Stefana 
Kalbz.ę z: Golanie. zastępcą p. Jana Sztwai
kowskiego z. Miastka , slrnrb11J1kiem ·p. f'r~n
ciSZ!ka Kaczmarka z &kówca. Uch~l0-
no o<lbyiw'ać pasiedzeni.a komitetu co kwar
tat, w niedzielę. po 15. styczniu, kwietniu, 
lipcu i paźd~.i'emiku. Na naJbliższem J>O-
sie!dzenin nia:stąpi zamiano"\vianie mężów 

z.aufania dla: \V'szystki-ch mj .:;.jsc<JW\ości, w 
których Pola1cy siq znajdują, <laleil zapad11ie 
uchwała, ·wl których inie.tscowościaclr po
' :v iatu wscho.ws.kieigo pozaJdad!ać na~ef.cy ~0-
waT'Zystwa polskie i czy1el11ie ludowe. 

Poznań. „Przyja'Ciel Ludu"', który 
p1tteszedl na własność Drukami i Księgar
ni sw. Wojciecha! w. Poznaniu, wychodzi 
teratz: 3 razy tygodniowo. 

Prócz tego jak ·wiaJdolfl1o wychki!dei 
bardizn poczytne pismo V{I Tomniu pod 
tytulem „Przyjaciel·'. 

Drukarnia i księgarni-a1 św. Wojdocha 
· rozpoczęła obok „Prz.ewiodnika Katoltckie
gio" wydawnici""O nowej gaizety podJ ty. 
tufem „ROlbołnik", który będ'zJe organem 
towa•rzystw robotniczych. ai ·k<jmitet dtye
cezyałnyi ]}ędtzie nadai\vaJ kieI1llt1ek pisma. 

R.edakcyę ob4ąt ks. kan. Adamski. 
Lieszno. We Wlosmkowicach za.f.ooo

no T 01wa:rzy-stwo ,.J oornuść", do którego 
przystąpitOI zaraz 60 cz.tanków. Towairzy
shvl() takie było tu h.-x>nieczne. gdyż Niem
cy oonuz: bardziej uisitują zge1manirować 

i sprotestaniYZ<Y\Yfrć wieś i catą o~olice, 
co w1yka1z.uje n-alinowszy wypad1ek. Komi
syai koiotnizacyjna sprowadz.iJa ~ okolicy 
Czaimego morza kolonistę Kirsche, który 
jest katolikiem, iona jego zaś luterką. 

1110ść. W gł'wches ciszy słuchało· ca~e gro- wią,c glos, paralizują-c wszystkie ucz.utia. 
no zmęcz.onego, głO'su Iiieranima, przep1a- Stal jail\: slup, nieró-woo ch:wytają.c powie-
tanego szelestem papieru i krótkie.in ,~jest" trze. r millcz.al, Z\.Viesiwszy -ciężką głl{)iWę. 
starszeg-o. · Ha, więc był wiIJowajcą. 

Twarze wyrażały złośliwą ·deka- Między inżynierami puwstal ruch i 
\.\1cść, niepokój, lub kompietną obojętoo'ść. szepty; Qd-sunęli się jeszc,izc <l01'ej, jaik ()d 

Posądzenie, idóreg{} jeszcze a:1ie rozu- tr~diowatego. Pryncypat tylko ani się usu-
miait Hierunhn, a Ol którem wzmiankował wa.f, anr tryll!mfowat Odez:waJ się pier-
nieznacznie naczelnik, byto a1bsurdem dla \vszy: 
kaJiJdeg-0, kto znal' BiaJapi()tr-0·wicza; a jcd- - C6ż, painic Bialopi-0trowicz? To 
nak ... kto- \Vie, może. pański podpis? 

Zawrstni drżeli z niecierpliwości, inni l\jie byfo żadnej .odpowiedzi. 
słuchali przebiegu śl-edzitwa ze zg1:1ozą i -0- - Mcie pan zapomni.aleś o jakim wy-
ba11z:.eniem, kiUu1 zaledwie 111ie \Vierzyfo datku? 
stanmvcz.o nawet w prawdopodobieństwo - Nie! - wyrwało się z plersi nie-
Whny jakiejkolwiek, .czuli w te:m brudlne, szczęśliweig-o. 
ni1\1Czemnc osz.ustwo. - Cór.i więc znaczy ten weksel? 

Hieronim skof1czyL Otairl pot z czola, Przyzn.ajesz: się pan oo nie.go1? Mote to fal-
sp.ojrzał śmlałiO· w o·czy naczelnika-\\ i. szerstwo, pomyl'ka? Mów pan, oo? 

- TP· i wszystko' - rzekL Na ten wyraiz )alszerstw:o" tlier0ini111 
~ A ten oto! Pan g-o cpuśdl, proszę opamJętał się nieco. Podniós.I oczy, 1chci:ar 

czytać. coś powiedzieć, .ale nie zdlołaf. 
Podal nm śwtstek stemploweg10 pa- Oczy te, pelne b~z:brzeżnej 1~ow&Czy, 

pierw i śled'Zil pilnie grę wrniżef1 na twa- podkrąZone czarno. zaognione bezseruno-
rzy. ścią, by.ty tak nieszc'Zęśliwe i smutne, że 

Iiiemnim ruszył bn.\'iarni i ramionami, hrty:nicr nie pytal dałej. Opamiętał· się i 
jaikfby mó\vił: 1nk Q nim nie \-Viem; wtziął oni takie. 
SpOlkoinic papicrr pochylił siQ mud lampą, ~ Nie martw siQ tak bardzo - za·cząl 
przebieg-ł oczyma U\\».<ld.inie raz, <lrugi, i pobfarżliwie. - Młody pan jesteś, lekk()-
trzeci. myśli11y ! I(ażdy rz, nas pra\\°ie \.\r tym! wie-

z 1J'.Oezątku widać było zdumienie na kw może zrobić glupstw.o. zapon1lnieć się. 
Yego. wyniidzr1iałej twarzy, potem na·tęże- Weksel zapłaciłem. Bądź pan spokojny. 
nie pamięci i namysJ 1głębol\'.r, potem nagle Je--.leliś pan pleni'Cl!dZi! strndł, dla·l1l!!e, daru.ie 
zbfad1, zzieJenlal prawic~ przez oczy prze-

1 

"bez żalu, z wia:rą1 ż.e się tn d1·ugi' miz nie 
szfa bezrniema groza, prawie oblęd; utkwH : powtórzy. 
je rrierttchomo w. kresach podpisu. Upu- ttieronint i na to ni:c nie odpowiedzi.at. 
ścif pa·pier, zadJ11gotał cafy, ja.le rzt1oe0ny :Byt. rów.nie nieczuły na w'Spa:niaitomYśl-
iskrą elektrycz.ną, odstąpił o krok, ręko- '~ t {lOblażanie, .ła!k TtaJ surowy sąd. Na 
ma 9bjąl . głow~ krew. mu usłąpibi na'\vę,t twarzy i,ego zatarfy się \v'Sielkie wraz.e„ 
z \V:trg. a · w rń~r.sL szarp.a.ro s!ę ' coś., . -ctła,„ . . iflia;. byla ·pnai t\\"a;rda, zl~rrna jak kaor}.e.ń:.· · „ 

i •. ' . ' ·~· 
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k~ ie, jak pien.vsze, ochrzcić w kościele 
t;t'flJ~ickim, a do chrztu trzymali je Poracy 
l{afołicy. l(rótko potem otrtzymal 1(1rsch 
od komisyi kołoniza{;y}nej oświadczenie., iż 
t"t trzy tygodlnie może spakować manatki 
i \YYrI<OSić się. Ody I(. wyslaJ oo poz:na!1-
słdd komisyi zażalenie, otrzymał list a 
~a·razem przybył pastor, który w imieniu 
komisYi cś'\viadcza, iż odda wszystkie dzie-
1.'t rta• protestantyzm. I(. nie z.godził się na 
to, ł acfpowiedziaJ, że woli po<l protem mie
$kać. aniżeli poz-\viołić nai zrutrzenie dzieci 
. .swoich. - Oto, do czego dążą „najserde
c~rejsi''. 

Z innyclt izielaie Poliki 
Warszawa. Donoszc tu ztąd do ,.Beri. 

~'ątibł.": Obecnie wystąpili także Połacy 
;z I{róiestwa d'O msyjskieg:o rriJnistra spraw 
·"ł.;ewn.ętrz:nych z żądaniem. aby im udzielo
lfd r.rch samych ttrządzei1,· Jakie istnieh1 w 
34 prowincyaic.h ziemstw. PmedJ'zy.Łyh ool 
jak pisze ,.Beri. Tagebl.", nasTGpujące żą~ 
cmirtła ~ 

l) Przywrócenia języka polskieg.o w 
szkohrch, s~daich i nrzęd!ach pai'1stwcrwych. 
2) Przywró-ce11ia pra,~·a Polaków eto pia
sm\va1niia1 puiblicznych urzędmv w l(róle-
rwie Folskie.m 3) \Volno.ści sumienia: d1a 

kafioHkmv 1·zymskich i Unitów. 4) Udzie
lC'nia· samarząd'u' miast i ziemstw przy ró
"l\·lt'oczesnern, utrzymainiu gminy wiejskiej. 
'~.!. --

Rodacy! Kupujcie wszystko, co tylko 

możecie u polskicłt kupców ! przemysfow. 

ców! 

Wiadomości ze świat a. 
Niemcy. W-obce cplakanC'go stanu fi

nans•o\veg-o Rzeszy niemieckiej domagają 
się Hiemieckie stronnktwa ludowe opodat
k-0\Wmia bogaczy, którzy z.e sw~ strony 
~ą za z:apro'\v~niem podatków· na arty
kuły. ŻY1\v1ności, by glów11y cięiar S!J:~ti{ j:c.t 
du<lnidść ubogą. W S\\ ej .J~.lt. \\ 1..._-;li·. -d.v.;:' 
ho:gacz·e grożą, że, .gdyby kh fy,~o ,1pr,J<< ,
ko.\\ a·rno, l·O osiedlą się po prcs.,, ·_.,! i~, :::1ii_,~ 
i tam będą zjadali zyski /~\; S\vf·.:li i i li.~l · 
siębi-0-rstw \V krwi u. Są t-.:.„ Li .,pali ;yG._:· 
niemieccy, którzy bezustannie ga·rdfają za 
Z\\"iększeniem fundUJSzów antypo!skich o ... 
ra-z. pomnożeniem floty i wojska. 

- „Berl. Pol. Nachr." donoszą, iż spół
.ki z ograniczoną poręką z całą pe\\"11ościq 
:z.ostaną plQtdciąg"niętc oo poo'.a:tlnr do·cho
,d.01weg1Q i t-0 pfzy S'Osobnośd rcwizyi pra
wa 0i podatku dochodowym. 

Ga!zeta tai d!onosi, ·że .chodzi tutaj t~k
. że o ,Jff.bemię'', którn jest spół-ką z {)gra
Tl icz:o.ną poręką. 

Z Anglii. Do11oszą z liulł, że dD owe
_.g-0 1niasta przybyli taJni anenici rosyjscy, 
którzy chcieli przekupić świad!ków· kata
·stwf y n~r morw Niemic:ckiem1 ażeby ci 
rybacy i a:mrynarze z).Qżyli przed k-0rnisyą 
mi~d'Zynarocfową w1 Paryżu fa.łszywc świa
dectwo. a mia1110\dcie, ażeby zeznali, iż 
P-Omiędzy rybakami a Jap-011.czykami ist
niał-0 tajne porozumienie i że statki rybac
l<le angidskie 1zakrywały torp'edowce ia-
poflskic. Af,'.'2nci r-0syjscy \\ pa'Clłl przecież 
w zn~(:zni·~ „:~st:i·wione im pul.apki. - Dzi.ę
id ten11u ryb~:, _y i marymuze a11!gielscy na
gromad;~jl; lic~ny materyał -dowiQldowy, że 
jstJotnie pcdh.to usiłow·ania przekupstwa. 
Ten mme-rrat dm\"Od-0\\ y będiZk prz-erlfo
Ź'0.111'· komisyi mię.dzynarodiowej \V Paryżu. 

Z Rosyi. Posiedzenia ziemstw, pro
\\ in-cyonaJnych które rnia~y się o<libywać 
w· tym właśnie ozasic, zostaly odroczone. 
·wY·\\riolal10 to niepokój w Q:Pinii wspókzn
iącej 1z ·obecnym ruchem wolności-0'\\'Ym \\ 
:Rosri, pi·zypuszczano bo\dem i nic bez
pad'sta\\11ic, że p.asiedzeuia te odroczono 
<lałtego, aby nie tl.ać możności wyg-0wie
<lzieć się na nich ~ólm\' i ziomian w -duchu 
1 1 chwał petersburskich. Aby uspDkoić ,opi
nię, wszystkie d.zknnrki petersburskie ()
Klosiły wyJaśnłc-nie. że odroc·z:enie po.sie
dzeń ziemstwa ,\. niektórych guberniach 
łl'Lai kc.f'Y'Ilie za, powód powołanie .żołnierzy 
zapaso„wych, gidyż ·wielu czlonkÓ\\ ziem
St\va będzie musiał-o doglądać mobHizacyi. 
Ocfr:oczcnre zresztą ma patrn·ać nie dlużei, 
jcd\ mksic1c. 

Z Austryi. Wszech.nietnicc Wolf <Jd
krrwa tutaj z.i1ó\\" .część swych brudów. 
W -ubłeg~ym rnku skntkiem ska'l'gi, \.VU1ie

.staneJ do sądu, żo11a posł~ Volfa otrzyma. 
1a. rozwud, przycz.e-m sąd stwierdził,· ił 
Wina }est "Wyl.ącznie µo stroni-c męża. 0-
hecnte wniósł Wolf prośbę <l:o. ·wiedet1skic
~o sądu kraj owego o pa.dJęcie procesu roz-· 
W-001)\\'~ego i ofiarowat dbwoo1 że ~ego 'zo-· · 
tta: ró\.\·ine~ iest '\vłrlną· w ,tca· ~praw4e.;, Sąd 

krajowy po prz pro\\ adz~n~u ob-szerncgo 
postęi:mvania dov.uci'<J\.\"ego przychyLił s:it; 
do prośby Wolfa, ale wyższy sąd krajowy 
'oo którego wniósl rekurs kurator ron; 
~olfa, _Z'lliósł orzeczenie sądu krajmvego 
i podanie Wolfa odrzucił. 

Z różnych stron. 
Bochum. Przypominamy R .dakom 

„Swiętojćzafacic". K.asa jego niemal Pit

sta, a po Nowy1n Pcku kilka set m~r 'k 
trzeba będzie płacić, a nie \Yi:!dzicć skąd 
ie brać. Spodziewamy ·ię je-d1lak. ż..: ja!· 
po inne Iata , tak i htoś podczas obchodćrw 
gw iwzdkowych. Roda-cy pamiętać będ'tl o 
Swi~toJózafaciu''. 

Dortmund. l(obowik Aug. l(uha'Cki. 
pracujący przy mv!:.-..rz~ch sp.ad~ z dr~t·biny 
izuacznie się pokaleczył. 

Letmatbe. Sta·w11ą picczart; .!Dachcn
hohle",zwie<lzilo \\ ci<wn 11bic~głc~o bt:i 50 
ty ięcy ludzi. Piecz.ar<.; mofoa, teraz także 
zimą Z\\iedzać. Jest 11, uki st:ile 14 sw~d 
CclzyuS!a. 

Bochum. Vv kopalni j ,;rnnenbaum" 
;. -r.~stali dw·Bi g-órnicy J':asypan :. J c.dcn zo
stał zabity. 

Z powodu Ś\\· i~n. 11. J ;.J;/ · 1wsręp11y n11-
m~r \\ c wtorek na ~; rod1~ c„ ;: wyklym c ;~ Ct·· 
sic. 

l(reitz.n:ich. C,~el .12uika rzó.llk.ki~gD. 
na które.go IKt1dfr [Jr:deir;:"'.mk . że zabi! ks. 
pro bo. Th 1Jbes':i ~d. ::,z .u\·. :t~i :; \\ l\irsdn-o:h 
przy Mcdde:·sc'--:r 

Bo~bmn. N::'j l:r,·Jtsz: dzi.!i'1 \\' rnld1 
mic!iśrny \\' ~1·0 ('.G. D ;~ id Ti wat t) lko 7 
godzin i 34 :i. :m:t. \\i c;. \\·anck u v.;c<lzini~ 
7 rano ZQc/~GL: s i~ 1xir~- z:imc \Va. Pic-r\\ :·~· y 
tc:1 d~dct'1 z:my jest ju-;:~ ·O rnjtHttQ dl n~: szy . 
t. j. 7 gndzin i 35 minut. 

B.nclmm. Na1;czyc icle {)dip.u\\ iada~ą za 
bczpiecze!1srn 0 dzieci szk<0l11ych, jak te~o 
dowodz.i przy.kład nastc;pujący: Zd~ 1 zylu 
się gdzie~, że nauczyciel p-:\\ i..:·11 tl a ł 1..:i!ł u p
com p:od'czas wycieczki szkc\!ne.i zrwne p-t:i·
p~erki d-o strzclani:i. Podctza•> tej za ba\\ ki 
wpa{U prc·cll z papierku ,,. <iko icclrn:mu z 
clJl'OP·CÓ\\ i zranił je tak 1 Żć chłopiec na nic 
za11iewidz.ial. Na rl'i'ocy prawa {) <lhowi~l7.
ku odpGwie<lzialt1c1ś·.:i skaml sąd nanczy
cida na Z\ ·rot kosztÓ\\ <Jper~.q i i lecz.(.Jli::l, 
.ia'ko też na icdnorn?.O\\ c 'Jdszkodm\ <mic \\ 
ilo~(;i 10 tys. marek. 

Ni\;m-cy \\ ypi,ia1i przed d\\ udzicsrn b-
, ty śrcd11io po 70Y~ litró\\ piwa w r1oku 11~1 

jed:n:.1 gfO\VG. Ilość \\ ypijaneg-o piwa cią
gle jednak 1'0s.;a, tak że \'. roku nbicgtyrn 
pnzypa:dalo średn~o na jedne.go oby\ -ateb 
po 97~ litrów pt\\-a. W roktt L1bicglym (w 
por<rwmmiu z rnkicm poprzednim) \\ zr.os!a 
ik;ść '' ypitcgu pi\\ a o jedc11 litr na· jcd1q 
głowę. - Nie na.śladuirny i-eh! Bądźmy 
JJołe.:czc!1stwem trze;~\\ crn ! 

Z Wiesbadenu cl.on·osz<i, że crnerytu
v·:any puHcO\\ nik .Hirmi11~ . obecnie komi
sarz kąpiel-owy ,,- „Scl1langc11had", za
strzelił się ''" lesie \\ icsbadcl1ski111. 

BerHn. \V ubiegł~ m tygo·dni11 p{l-

chwrci1a znown P·oliq a \\ f3erii1de 8 bic
d11yc-h s?·Oł\\'a;drn'· \\' "i _ku -od 8 dD naj\\ y
żcj W lat. Chłopcy, pisze „Dzien. Gcrl:', 
nic rozumieją ani sJm\a po niemiecku, zv 
stali więc \,, i·dccznic niedawno tu spI'O\\ ~
dzeuL latrzymani b<:;dą w 'areszcie, dopó
ki 11le zostaną st1\ iertlz-oqc <:l'<lrcsy ich wy
zy-skiwaczy. Po-dczas gdy z czterech po
przedrtło ujqtych chlop·.:ów nic można\\)· · 
dostać alli s!O\\ a ob_iaśni c11ia. przypnszaa 
µolicra ze skąpych zcn1ar'1 drugich· czte
rccl1 chiopcó\Y. że przc<lsięhorcy ich, ld{)
rym poJi.cya unicmożli\\ tła nie.cny h~mdcl 
w samym Berlinie, lecz kt&r:rch \\ ydc•liĆ 
nie 1nogfa .. ponic\\ ·M: są naturalizowani, o
siedlili się na przc-dmi-cściach. Jak tyJl·o 
St\\ ier<lzi poliera ich nirejscc zamie-szka'l1i~. 
od2ś!~ ufiary \\ yzyskn ct:a o!.:.zyzuy. 

\i\. łoS: o kolumnie i'1ickiewicza. Mc
<lj olai'tski ,.Currkre ddl<: Sera"' z.ami~ś·.:il 
\\ ' ih1st1\'1\\ an:rrn tladatku tiiedzieJn:.nn ,,no
mc:ij..:a del Curri..:::rc" 1rdobiznc; Jy, ·- 'skicj 
kol11m11y m:ckiC\\ łl'ZC\\-Skici, oraz ar,_.-! ·1~: 
. ,il momnnenta a Hn gra!1 po-efa· pol-a..:._J··, 
{Po11111ik wielkkgo poety PDlaka), \\ ht'i
rym jest pmi.any życio-rys \YL~_zcza- i \\ y
micni-One utw'ory jego. „Ccm·rricre'' pi-s.7c, 
że w uroczystości odslanięda p-.o1mdrn 
,,uczestnk:zyły serce i mózg Polski'·. 
Nadto czytamT tam sł<Jwa: ,.Kolum11a. 

. st1't:.cłaiąca w ~ nkbo, Jest. nieiaik-0 · sh\:-łer·. 
dzeniem~ wbrew smutnym koleiqm ło.st~, 
.łJ1irz.enfa o wuhrośd pbłskiejól. 

ar z osi Sybir 
Za.grzmijcie trąby, pcrzxmy·~ 
Wieszcze! sla~ie hmę ca~! 
Niech zabiją serc nńliony-: 
blIBsiooa1 Sybiru kar:a1! 

Już odtąd żaden polski patfyota 
Nie będzie krwią, s'W'ą śniegu Sybiru czer

wienił, 
Nie ~d:zie koll3.ł sybirskiego ztota. -
c~-tr łasy jego mmicnil. 

.lei.di Polak :w te ziemie ·~atl;1tiz:, 
Ta z wfasnci 'WOll, -
Już s:td na Sybir go nie ()Sądzi. 
Car 11:t• to nie zetzwo.li. 
I po7ostnną tylko bielące kości 
h~.rccrzy Bam; 
J tych, co Ko ~duszki bronm sztandar.u; 
I tych, co szli er~ \~ oln~i 
W listopad-ow:i IKJ-C: 

I ty-eh, oo moskit:\\ sk:, chcieli. zdbwić moc 
W styczniowe dni„. · 
Już zmza pólnocrnL C{) !~ni 
N((d lo<l(rn światem. 

Nic oblck S\\ ym s.karfat.:m 
Trnpó ,- oknty h \\ ka·i<l.a11y. 
i jnż do Pana n~d Pany 
Nic Yaniesie 1-c1k z piL zyste.i bieli 
/'.ad~n gin:\<: Y / nhclH. 
Od t;łcl P olukn z·1 mi kl ś.'.: \\ ·D; ioś-::i, 
Za serc paryw:\r 
Będziesz ii1ż tak s~ c7.Q~liw:. 
2c w Z\\ J klyc!1 kazaimtacll złoiysz swoje 

Już ci~ nic .z111ro1i sybirska zima . 
Ni -eiG rozgrzeje sybirskie Jato, 
T:\· LG'd1:ic~z sicd:r,!:il 73.' krat<1 
\v.mlz:i ~ po ści 8.aacli 001,ynw; 
I nic uczn jesz bkl.; i-t nq.;o nidJ~l. 
Tobie \\ :dokn nic trzeba 

kości. 

Ni ró;irJ\'."Cff{l k\\ ie.'i'., ni ziclrn1ej sosny. 
Car \: s·: .. ~ ; :3~ka\H;ści 
l(zccz ca; ;l · t : P"~iśd!: 
On d s:, hir ~: " , ·j \\--ol11ośd. 
RJękitu i l ·~·)):; n<:t\\' Ct po-z.:i.ztlrościl. 

1.:yć C"Jiąd b; .I? '. ·sz \\ ciemnicy 
\V k;· :1.b1:, si 1!y _ _ 
I tylko skrzyp szubic11kr 
I tyll\•O Ś\\ iszcz•tcc knntj' 
l echa kafoi % im\'icszczc 
Dadzą ci pozn~ć . że żyjesz .icszcu. 

Z~lgrzm;jcic tr~by, P117-0l1Y ! 
\\ its::r..:zf' ! s!a'\\ cil: imiG cara! 
Nic{:h zabi.i<t serc miliony: 
Srbirn zniesiona kara. 

O~ Reflkd,•;yi. 
Do Hursihausc11. Prosimy iwm króilw 

przed umczysr-n~.2i'1. przypoJ1111ic~: . a jeżeli 
nnżli\\ e, przybędziemy . 

W kilka stron. Nadcstanc: korcsp;crn
drn •_:y~ i spra\\ ozcl-ai1ia zan icśi.:irny 110 

świctach. 

, ~:1 ~ 11i:~1.1i:i.k k, :W ;;rultu: :t- 'l'w. S,:l-.:qn11;t I m. 
( \\ rrri · ".i). 

.K:~dzit'ln , ?.) gru1 1 · ~: :t . H •fo :Xarndzmic. ( \Vł.l
sriwil'_l. 

S ł \) ń r> ~> ; Wflr'h~)<l.7.i 
,Jutr) , ~- S lU. [ ~ 
PoJuHr.t1 /! · 8 P.J; i ;_; 

t:' • ,, .!! l ' , , V u rl y; \V pląt k 
po •:ict1·t1! , "{\ , "n ho'.tl t:lkŻ<'. 

f.ll.· ~ l!) Ó:&J , 

g. 3 m ~? 

~· a. . rn 
(",:Vy <~tie!' la<be 

·,: e : ro ~: n1 ,, t i' w~,kflzvwuł WCl':• tri!-; 1~ l' 

połndnJ•~ •) t:tnt'll' R. '~:."i;r\i' "'!'fil.. 

;~abo~~ nsfwo polskie. 
Bochum. 

W klasztorze ua Boże ~arod;r,enic wysta
wienie Pr:r.cnaj~w. SakramcHtu przez "szy
stlde J dni świriteczuc od 5 rano ai.. do w ,~~zo-
ra. 

W niedzieli: (25) Msze Ś\\· . bez przerwy od 
5 aż do l l, a ~o tem ~odz ina adcracyi ,dla Po
laków. 

\.\' r ~ :1'.cdziałek (26) Msze św. o 5, (), 7. S. 
9 i ll , :;( •• r m ~o<l'.llna adnracyi dla Pelakćn.\°. 

\\ t. \\-to;·ek (27) Ms;.: c Ś\\·ięte 
o ~'i 6, 6, 7 i o, a tid 12 ~odzina •~liorJcri dla JJo
łaków. 

O d p n st ;;upelll:\' przez te .3 d11i po spo
wiedzi i Komunii sw. 

Dortmund. 
\V kościele Ś\\. Jó~~cfa J\'1 ·za .~\\. o 

w dz„ 7)9. Po P'':, P J 24 nabożd1st \'. <J z 
ka1rn11ic:n1 pols!\iem \\. picrn ,-; z~ Ś\\ !('tv. 

Derne . 
V./ drnp.;;c g,,·ic;t{J Rcżc~t' N<~rndzrnia 

o g'odz. ?~4 po poł. n:rb-ożc!L t\\ o polskie. 
Hontrop. 

Spowicdi św. w sobotG 2'4 grudnia p-0 p-ol. 
i w r1lcdz:clę ra1to. l(azau:e po Smnic okolo 
~ot:!z. 11. 

tan~cndrecr. 
S-ro't';ic-dź św. (}d r!INlzie!i t?S) ~o p~t ka

r.ani.a w ponle<l;,,falck (26) o 5~9 i n ·f~(<.l:~. 
; , · Witt~n: . .·.: ~ ;'. · . . . 

~powicdi s\L od sobot.)· 2'4 s;rndnia r-at10. 

Kazania :1.· R:edzielt: i ponicc!zia1ek ~ot1z. 1I 
i o ~4.. 

Watte«9ChW. 
IJ)OVledż św. od soboty 31 eru.dnia ruę. 

Mazania w niedziele 1 stycznia o rodz. 11 i o ~. 
Altebocllam. 

Sposobność do spowiedz.t §w. od Z4 w so
i.otę po poi. W Boże Narodzenie 6 godz. 7 
Ms2!a św. z kazaniem, (wspólna Komunia św. 
Tow. św. Józefa i Bractvn1 Różaiłca św.). P 
pol. o i;(odz. 3U nabożeństwo z k~zaniem. P<> 
tern nabcr.tel'istwie będzie krótki czas sposob
ność do SJOWiedzi ŚW. 

~' „~. c .: ·,~,; ·" „. 1~ .... „ ' 

Tow. św. Wojciecha w RohJ~hausen 
PQ<i3te swym czlonkom do wiadomo.śct~ 
zar~zcm krewnym i znajomym, iż się po
dcb:i · P·mu Dcgu pmvnłać oo wiecznuśĆ'
nasze~'> czkmk:a 

sp. KAIWLA 1'\, JORCZYK 
z J<uhlin~m11 , 1. 

F(:.;.{acb ·~bę izie ~:~ ..?6 tm. p ~J p 11; . o 
g.r,tlz. 2. O li::Zlly U.{tz·a~ \\ ~ p.o~r7ebic 

PttUktu<1.łne srnwie!1ie ;<: upr:i za 
Z ar zą d. 

Baczność okręg IX. 
Zcbra11ie -okrc:g.o.wc c,jbędiie s; c; dn ;:i 

6 st· ...:7.nia 1905 \ '' święto Trzech Króli '' 
./\r\a'rten. n.1 sali p. !~r. Kort1~ :w :1 po poi. 
godz, 4_ Pr-oszę prezcSÓ\\ i m . .;·' t:l11iku\I, 
o pm1km::i!n~ st:nv;cnic si~. ;,cnk'.'. ~:'Ż bc:
d:cic c bór n8 c:~e!1 ika ckrę!tt 1\\ . '2 . Cz-0 -
krn ! 

B. Zmudzh:ski, prc/„:s. ,J i, n,.:u IX. 

Towarzystwo św. ,Józefa w 'R~!5&e 
do 1:1. i s·;. :rrn szall. -czl-onlrnm i \\ szystkil• 
rc.u.'.:'1 om z ~mi f ·". ... ka!ym \\' l~c se i ckaii
cy , iż \\ ti;;i i:: r'1 1 10'\\'ego l(nkn obchodzirny 
!las?ą l~t n si;ł ~' 1;rzdkę, rw. hH1q s:rni :. 
człon'·ó1\ z roli'zmami się zaprasza. Pr{)
u;ram: Od r~cdz. 4 d:) 5 zebranie. petem 
<ltworz llic itroczystoś.:i przez przc\\•o<lni
czącle\go itastepnic rozmaite pidni i <l'C
klarna.cyc_ Od go.dz. 7-8 rnzdani~ g'\\-ia
zdki. w k·:1'11.:n pr;:cclstawienic tcJtraln~ pod 
tytu!'. 111: N:una to, iak h~rndel vód'ka''. () 
Iic2113· udt i~lf prn~i - Zarząd. 

Tow. św. Jan4t1 1 rep. w frhttrop 
d-o.n·osi szan. czlcnkmr i I~odakom, iż ob
chód gy:iazcU-d c<fbcdz i ·~ si~ w <lrngic Ś\\-ię
to dnia :?u gnidnia po µ·atudnit!· o godz . .:I 
na sali p211a lWcmeistra. O liczny 11dzi111 
npra~-z1 ZarząQ. 

lT ,,·:: ~:-i.. Znraic,n d-011-<Jsi111y szanu~ 
\\ 11ym czlonkcm, i) walne ·zebranie otl
b~dzic sic; w Nowy Rol: o godz. 4 p-0 iXii. 
- - ---·· ---

Towarzystwo iimn. „Sokół" w Caitropie. 
Roczne w~lnc zebr:mie odbędzie się 25 bm. 

ti. " drn~ie Ś\i'iGto Bożego Narodzenia· o g-od:~. 
3 po pot w sali p. Szulte-Bcckra. Porządek 
ciz!em:v : J. ~pra'\: ozdanic pó-frccznc i roczne 
sekrctarzJ. 2. Roczne sprawozdaHie skarbnik~i. 
3. Roczne sprawozd;i.11:C bibliotekarza. 4. S.pra
\\'Oz:danic !a\\'ntków. 5 .\\pfata mcisięcwa i 
wpis nowych drnhó\ ·. 6. Obór WydzaHu. 7. 
Q.hr~<ly_ 11ad _d~!.ISZY]'.!J- ~rac~~~i_p~r,_~~o raz_ u
f#.- •'~:;., "/}Jt • . \.. .... 'lL ~~ ~!' 'O}!~ ~;~~· :~•~ "'le _,,•-, ,•t.. '-'•· 
~.,.;' ~ ... ~. ~l~" ·~6~· ~~~~· ·.~„ )' 'S't:: -~~ ~.il~ ~~tt~ .J' ~„ł: >~l: ~1·~ 

Twwarzystwo św. Józefa w Ress~ 
~f\11~d:t s \H m11 SZ<il!. prze\\--o·dnk.:q,~t'.!1111 

SZCZEPA1 'OWI KURZA \VIE 
\' dniu g·cdliy ..:h Imie!1i11 2!:> !,?;ni'laia jak t!aj
scrdecZ!l:~isl'.c życr.cn i'l zdt :w: ia. sz1.:-7~
śc i a .iak 1w.il....pszc1p. i jak 11:i. .idłuższ':go 
JHO\\ adzcn la to\\ ar.zyst \rn. Po trzykroć 
wykrzy1rnicmy: Nasz s:~an. Prz-:wc<l.J1i
cz<1cy nicc.11 żyje!!! ~~: ::ale Rcss~ ż~~·drży. 
T ego ''Si ystkicgo ŻYLZ<1 
Człvnkcwie Tow. św .• Józefa w ResS'.2. 
~!i'~„~r.~.~' J';~ .:i'~-2'1 ·„.-'i.~ ~. ,,. ··~~-~~~'"·~.:i_~ 
,~,~ 1:,~~ „,. ~, ~r .... ·„r\łf .,.,..„ - • -„.„. · ... ,Ił,-.- "f:„-v ... ,~..., 
- · -- ---- --- ---
?:'~:.;,~ ."'.'~XZf!,t- , . ' ·' iĄ;;·'.'kV.w.:,~:. ~~~ 
l~t:_ ?'4 \ - ·. ~ I f-4~ ~J t!~\ ,r jl ~~~ ~, ~~-t·~~~~ 

W d:i il i godnych Imienin 26 grudnia 
;-:~syłamy lmchancnrn sz\\·agrowi i bratu 

STEF ANOWI TONil(OWJAI(OWI 
J~l·- r~ 2ttszcurszc życzenia zdrowia , szczę- • 
tcia i bfogos!Q\Yief1.st'\\ a Bo.żego i tego 
\\ szystkie1.:i co jest pragnieniem serca 

' T\\' (~ ~ ego . i wszl'fki j fort:my. a PD sm1cr
ci zlott.,i kor011y. Tego Ci ży-:zymy 

99999999999 raz_' "> krzyk11_iemy: mój 
SZ\\·a~ic·- i lil ('j br~cL 7.1:k JJiccł: żyje, ::- ż 
• i1; cc!KJ e j l<arn ~: p de Wiclk:c,i Lę·ki cdbii ..! . 
Tc~G G ż yczy x:t.·a:dn :j l to? W. Ł. M. T. 
~~~ -~.{: 1 ,;~~_,:'.~'.' :\':/. ).;~~ · .;:i, „ ~~ . ~ ł' .., ~C:,~~.\~ 1ft:f_ 
r.fl r · T., 1 ~ .f: . • , ~~!.t.l"'"'1 "-~;.!{"' ' ~<Jr-;• • „ 'T, ;.. ' Fi~ j.~~ ·~ 

·1 i u ro obr o n v µ r a~ ·n ej 
Us'tn:rch rad i \''Skaz:·'nn:k udziela ll

r;::Qtln~k ob ·m1:r rmrn nej od 9}'.'.! do 11 ;,.~ 
od .:i 1 ~ {kl 51 .?. 

~,Zjednoczenie zawodow~, r,olskie". 
- - - - - - -- ---

. \VieHd wiec polski ,,~ I~i~g. 
W ponic<lt..!akk, dnia 26 n-rudnia w świi;to 

św. Szcz~p~na o iiOdz . l n~ odh~d7.i; sic wielki 
wiec w bn:i:,'. ll<'l sa.t; p. L\cdr. Jic1mcrn w ~elu 
ou~ów.ieni:i spra\\-y opieki dnchowncJ \\ p0l
sk11n 1czrk11. Prosi Si<: sz~111. f~odakó\\· i Roda
c;r.ki, foby slG na_ ów w.kc ,iak najliczniej s·awili„ 
si;dr.Z _bartl'w . "·ai.n:· I ~' ~d.;i"':.c spr~i,:y · ~d<t 
omawranc. ł(om'.tct. 



Jan Fra b, 
ski d garderoby 1nęzkiej 

podług iary 
w E,.")SE~·, ul. Tunn8tr. m·. f4. -·w--... 

Gwiazdor: Sh1 1 ~}rn j. .ie ozL tki ·co w"m dri~ opriwiem: 

Brucht1 

Zbliżcie się do mnie, ob tąpcie mnie kołem! 
Niosę nowinę wam bardzo radosna,, 
Ze was ncieszE; tak, jak ptaszka wjosna,. 
Q~ói. u iedługo gwiar.dka się nam zbliża~ 
.Bądzcie pi:nemi, uczcie si~ pacierza, 
Po polsku czs tać, śpji:·wać, deklamować, 
R1}dzil:6w kochać? bliźniego szanować. 
Gdy zawBze g;z.ecznemi pozostać pragniecie . 
T•) śliczny p 1da.rek odem.nie odb erzecie. 

Co dziadu~ niesie nam tu coś nowegi) 
W torh1e IH1 plecac•h, w ręku zielonego? 
Czy to wsz,Ystko dla nas, co dziaduś z sobą dźwiga, 
Dla taty i marny czy już wi~cej nie ma? 
Oj moje dziat.ki, w-~zystko ~ ię pokaże, 

Tata i mama gwh,zdkę też odbierze, 
Gdy będą swe dziatki po polsku uczyli, 
Odhforą także to~ co zalOMli, 
Bo mnie dziś k ażdy je.st bardzo przyjemny, 
Czy stary kawaler, my dz i adzi~. już siwy, 
Czy żona.ty, czy ma w r~omu dzieci --
Dia wszystkich r. tej torhy coś z3raz wyleci. 
Mam ji.\ tu w tej to1·hie wiele elementarzy, 
I trzy 1y~dące śdenn:; eh polski\':h kalendarzy, 
Obraików i ksi '%żek w wielkifj iliJści, 
Sprowadzone od Pobka prav.dziwej krwi i kości. 
Z mojnn zamówienit-m się !'ie opóźniłem: 
Bo jahlek i orzeszków także zamówiłem. 
Pierniczków z P olski h!ż 11ie z.1ą>om11.fałemJ 
O OJiłatkach z Bochum takźe pomyślałem. 

Dobry dzladnsin, hardz i) się c eszymy. 
Powiedz uam jeszcze kiedy to odbierzemy? 
Gdzie sję zgromadznn> czy ll cię dzia.c. uniur 
Poz \,rnlisz li am Pię bawić w twoim domn? 
Pt1)szę was wszystkich pi zyjdźcie śmiało rio mnie, 
I opo~, iedzcie waszym <ijcum o mnie 
Drzwi są ot.warte. l{ ażdy kto przybędzie, 
Ten raz~m z u ami ko l~dQ 8piew:ić będzie . 
Dajcie pDgłoskę w caH oJ~· : licy, 
Ze mie~zkam nnmer 14~ ty przy ,,'rnrm' · ulicy. 
Znierzcie ~;ę lk zuie ltt z oba wy cHngif·j , 
W dzieit Nowego H.oka o godzinie drugiej. 

Ja„ ł~r. Cił „h. 

e~~ OłJł~ h • 
Brach, dnia 24: !?rudnh\ 1 9 · 4 r. 

la7der Jla.loła, piekarz pol~ki. Forcllsta· t„ud wił< K~~ hiaci;yk 1 sldad. ekwia 
ulica Harytl.ńsk&. 

„am ~hnn.·cm, mistrz krawiecki, ul. M1.1ryań&11a. nr. 17. §tr.-J)islaw Nowicki, 
skład kok1l 1&lnv, Nowa ulico. nr. 52. 

Ffllik8 ~1,;ynutń-.kł . księgarnia polska, ul. Ma.ryańska nr. 14.. 
&ateai fUbih11ł.i, skład trumica, Grulbadatr. nr. U. ,J.„n fłl•knłl'Djf'll';:-.:.k B'Rłn.d 
piwo, 111. Boclmmska. nr. UL A..łllfU"'''" fUłohler, mis Ni plekn.rski, hlar7a~ka 

u. Dr lT • 
.Jómof Po.a.I, miatra rzeinicki. nL PQrellatr. ar. 17. Jao Zttrek, skład h.olt>n.ial

n7, llaryańska ul. nr. !i. 
.Ja11 !ilrf bOrttwicz, mi11trz E!łewski, ul Dt' chumaka u. ~(). 

Jlr . .Jna l'Slii, skład town.rów Rpomywez7ch, ul. Mar,\nń-1 t o.. Zitha~ Pietr7ga 
fryzyer i kapelmistcię, al. Mar~aii~ka ~6. 

I D.ziękując .za dotychc7-asowc poparcie, prosimy i nadal o DAi lt~n 
• "- .1 ; ';1/,i 

pam1ęw.c. f f 

~®~~(-j 
'" J\'I • JIOłf 

I. Piekarz polski w Kastropie I w;ic 
Sw6j do sweg'l ! Swój do swego! 

Szan. Roclacz1rnm j Rodakom w Kastropic, Ka- ~ 
tcnburgu, Rau~·el, Habrnghorst i okoliey donoszę niniej
szem jak najuprzejmiej, iż po długoletniej praktyce w 
pierws:wrządnych piekarniach) z dniem l stycznia 190!) r. 
otwieram ,,,. Kastropie 

int,eres p1ekmrski, 
i dostarczać będą chleb, cfa~fo, forty, i ·wszelkiego 
rodr.aju pieczywo. 

Mam nadzieję, ie szan. Rodaczki i Rodacy 7. Ka
stropu i okolicy popr.zeć mnie ;;r,cchcą. Na. iyczenie od
stawiac b~dQ wszystek towar w dorn. 

Dobry towar I Rze.telna usfoga I 

Andrzej 
piekar1.: pol81d 

w Kas.tropie, lilica Vidome~tr, nr. 27a,. 

~-ł?'Q~~~1 - ------ ·--....--~ 

Wtadysł !riW Dankowski -ca ® 
w Poznaniu, : 4) 
ulica Wrocławska 8. =-:a ~ 

Fabryka wyrobów mięsnych pędzona siłą elcli:- r:» ~ 
tryczuą. 

Wielki wyrób szynek i serwalatki. !!; ~ 
Specyalność kiełbasa polska i kietbaskl wie- C'D ~,,.. 

deńskie. ;;: A 
! ! Najtańsze źródło zakupna dla sprzedają- =» w 

cych z drugiej ręki ! ! en ~~ 

inteR·e~ W)SJłkowy~ ?3 €~-: 

.łi!t< ... &.„A~~ .... .d~~~ ~~li;. ~J~~~~~~!~,.._ "lifi ~.JW~ ~' ·/·~ · ·~~ qW 1',1'$' ·if~ ~·· ~,f_lf" ~.,, "if&I~ ·i'F ~ 

t~ Szano mJym moim odbiorcom oraz • 
• wszystkim rodakom życzę, ~ * szczęśliwych i wesołych świątr ~~~ 
~~ Polecam zarazem mó i bogato za.- * * opatrzony skład w wszelkie • 

· towary sp©żywćze ~:tt. 
także i pols · ia wina, ":i- gar:v i papierm1y, ~!t-..· 
wi:zystko najlepszy tow, r i po tanich -~
cena<·h. Dzię uję za dotych<'zasowe po- "1it· 
parcie i prn ::;zv szan. rodaków o dalszą ;_(JJ\ 
życzliwo~ć. "' 

-t.'>!'~ 

.~, Józef SłbSi1flłkł" ;r. 
•°il~ .Bao.kąu, :::3tefanstr. ~1~ 
~ ~~ 

CH~i}4j.~~i~~~'ł-~I:~~ł~'1~~~·~~·~~~~ 

Polski skiad 
1~.1.1ke·owy. 

Lena, to ski I Dą 

Talarczyk, 
Her e, 

Dziękując szanownym Rodakom z Bottrepu 
f okolicy za dotychczasowe poparcie, ośmielam 
się i nadał polecić moje prze<isiębiorstwo. 

Polecam książki do nabożeństwa, od zwy
czajnych aż do najpiękniejszych. Książki po· 
wieśc.owe i historyczne, Żywoty śś. Pańskich . 
krzyże, figury i obrazy, który oprawiam ~ 
wlasnym warsztacie, przyjmuję także wszelkie 
pracę w zakres ramownictwa w chodzące, do 
wykonania. 

Dalej polecam na gwiazdkę portmonetki, 
cygarniczki i wiele tnnych towaróiw krótkich. 

Wyroby papierowe np. wiąz.arki polskie. 
bardzo tanio i karty wszelkiego rodzaju. -
Noworoczne karty przy zakupnie większej ilo· 
ści ~r:ze<laię po cenie hurtownej. 

Ludwik Trzoska, 
Księgarni, p~)ls~a w R<>ttropie 

przy nowym kościele. 

•• • 

BOCHUM, 
ul. Johanniterstr. 

~~1f •'• Q\~,~- . 
~~~~~~~~~--~~~~-1 

[{wity pros1my dać 

i zachęc , ć ich do zopham~ Pr 

., Wiarusa Polskiego·' na I K war1 ~~r 
tał 1905 r. 

PostbesteHungs-Formular. . 
o~ 

Ich bestelle hiiermit be1 dem Kaiserti· 
choo P<>stamt ei111 Exemplar der Zeituil1 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeittmg1· 

preisliste 128) fiir das I. Qu.artal 1905 tdld ten 
-tA \V~ zahle at1' Abonnernent und BesteUg~ ~za 

1,92.M.k:. !ki 

san 
Obige 1,92 Mk. erhaiten m h~ bCi 

tcbetoigt, r, 

• • • I I • I f d. I li • • 
(afserl. Postamt • „ • 



Jr. 297. środa 

nar od. ·w m, po~it: ·zn 

~ \VJtehodzl codziennie z ~yj~\tki~m. dni .Poświątecznych. 
f'Jffi'Dpłata kwartalna na p~czc1e 1 n ltstowych wynosi 

1 mr. 50 fen., a z odnoozemem do domu I mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" .zapisany jest w cenniku 1>oczto\\'Yrn 

W Imię Bozi za Wiarę I O)cz~znę l 
Za 'nst.:raty placi sie za wiersz Retytov:y 1'" ien„ a za 
0Rfosz~11 la zamieszczone IJrzcd in cratami 40 fen. K1 
czcsto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać ,„ ni h dokh d-

" ' pod znakiem „t. połnisclr' nr. 128. nr eidres piszącego. RękOt>isó r s :e nic Z\\'f' \,~(. 

-~'--- Redakcya, Drukarnia i fL:ięgamia. .znajduje Eię w Bochum. przy nlicy 1\:faltherstrnsse nr. 17. - Adres: „ \Viarua Polski", Bochum. ~·-

Rodzłee polscy! Uczcie dzieci Gwe 

1twłć, czytać i pisać po polsku? Nie łest 
pałałdetn, kto potomstwa iwemu znłem-
111.t 114 ·pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Zamierzone zamachy na cara. 

1
,Berl. Tgbl." doniosi z Petersiburga, iż 

rzą<l' ·rosyjski otrzymat z, zagrani.cy; bardlzo 
zc1..eg6lowe i auien:tyczne. rnp-0·rty, że 
y~tm,vują się z.amaichy m życie cara 

j]{io.taia. Wobec tego oświa<llczył r.tąd 
r~J~Ski \vszys.tkim łnteresowa!l'lym sf e
rom1 że, gdJlby i1stotnie próby zamachów 

al}~ vtejść w życie, wstaną pod'i~e nad
wiycza.}ne śwdki ostr~.tności) które z na
ury rzeczy pociągną za sobą rozszerzenie 
i wzmo:c.nieni e wfa d:z y p.olic y i i żamhrrm e
ryi. 

órnJcy w Langefldreer JJrotestują przeciw 
pr.redłuieniu pracy w kopalni „Bruch~ 

stntsse". 

Dziś, w wtorek 'o:d-byl się. wiec gómi
&w zatru<l!nio11ych w , kopalni ,,Bruchsitra-

ssc", llKli którym uch\Yalo1no rewln:cyę pro
cs.faiącą przed\v przedłużeniu pracy~ Na 
~ it>cn tym by! jako d'elegat ,.Zjedlnocz,e
l!;a za\v1~Kl-0wego polskiego" druh Brze
~.ot, przylącz.ając się \V imJeniUI cz!-0ników 
. .Zje<lnoczenia" doi protestu. I(omrsya o
hranai i PZn.ana dfJJWTiiej zbiera podlpisy 
górników. Pnleca: się Bałakom. by kl()mi
sy~ tę p1opicrali. Dta P-0Iakó\\· -0c\lbęcfaic 
się oooibny wiec. który jeszcze ro:Sta1n1ie o
gto'SIZOny. 

Dążność do lrnnstytucyi ogarnia w Rasyi 
coraz szersze koła. 

ęl W pi.ątek i0dbylo się w MosJrn·ic ze-
branie towarzystwai rólnkrngo, które rnia-
1o przebieg bardzo bM·zliwy. Jedieiu z 
cołioit1ikóiw przeczytar ośv.riadczenie, w któ
rem 28 czkllników wyraża swoją izg<ldniość 
z rerolucyą. przyjętą nai kongresie przed
starwideli ziemstw w Petersbmgu. 0-

. śwfa.<lczcnie zostal-0 prz.eczytane mimo, że 
a przewv<l1nicz.ący nie chdat się nai t•o zgo
l <lzić. Obecny prz.edstawicieł od<llziahl! K()-
. trcmskier;o oświa:dczyt wśród okbsków, 
że i tenże P•O'W\Zią: IJi()id10bne uchwa!y i d.o
maga się ukończenia \\"Ojny. Prze\\'-0<ltni
czą1Cy Opll'śdl salę. Zebrnnic d1omagał o się 
~bon1 przewndmiczącego z liczby zgroma-

" uronych. Obra<l()waTto eto póL..nej nocy. 

t''i<'1e 'i! e g ~ 0 ~1~~ ·u' 
•~\ ! AQJ. A.!fll 

I ·~ "~ 

· To fi:! o. Armia oblężnicza pod Por
d tem Artura zajęta w piątek wzgórze na 

WieMd od l(oj'angszuku. Jak jei1cy gło
szą Poadli rosyj§cy jene..rał.owit'ł Kondrateń-
~kł I llma, ranny jest jenerał' focli:. 

Tok i o. Admira~ Togo donosł, że 
lrłększą część ~pońskich okrętów wojen
llych cofnJęto z pod Portu Artura. 

Drezno. „Bed. Tagebl." donosi, 
da:wniejsza saska na5tępczyni tron.a obce~ 
n);) hr. Montigno~m PQpełnifa w Bmkseli 
samobójstwo. 

Według innych wiadomości przybyła 
r. Montign.oso do Florencył. 

Londyn. „Daily Telegraph" donosi 
Zwycięzkich potyczkach jap<>ńskich na 

oreł. 
1 N owy Jork. Wedtug depeszy z 

awu (na Filipinach). napadli krajowcy 38 
0tnPanię strzelców i zabili l porucznika 
37 żołnierzy. Połotenie jest flrotne. 

Bor I i n. Narady w sprawie trakto-
11 handlowego niem!eclm-austryacldego 

P'Oczęły s~ już J odbęillt się Po święłgch 
dalszym ciągu. . . 

Polacy na obc.zyźnie 

Bruckhausen. Towarzystwo śś. Pi<l'
tra i Pawła\\:~ BruckhausC11 odibykl w nic
d:Zic.lę, dnia 11 bm. roczne \v<iluc zebranie, 
na którenl' obrano no\\ y z.ar.iąd. Na przc
w'OdnicząceglQ obrano Adama Sł-omę, :1.ast. 
Jakuba· S.ekulskiego; sekretarzem Mi hala 
Rosz.ail\a. zast. Kaspra Szypurę; skarbni
ki-cm Bartlomieia Siv,-ka, zast. Mi.:llafa 
Strzelczyka; bibliotekarze~m Wok ie cha 
Susia 1 z.ast. Andrzejai Gómólkę; rewizorami 
kasy Pranciszka Kamyszka i Jama Droz
dmvs!kiego; chorążnym Jana Dudziaka, za-
stępcą Pelfksa Sekul-skiexo, asysfontami 

Józefa l(rajel\).rskrego i M'1!rcina Jus.zeza:.. 
ka, :zastQpcami Szczepana Ulbrycha i Sta
nisława Mroza.; lawnikami AM.ornego 
Woociechowiskiego i framdszka Jankow
skiego. - Zebrania o<llby\.vaią się w dn1-
gą i cZ'\vartq ilriedzielę w mi.esiącu w lokalu 
p. BuiS.sa. 
Ad'anF S!oma przl3w. Mich. Roszak, sekr. 

Horde. Sprawozdanie z czynności 
,,Sokola" \V ttorde ()d założeni.a. Nasze 
gnial1Xlło zostaJo załoiżone 24 lipcai 1904 r. 
Doi tego czasu dal10 si~ zapisać 52 drruh.órw. 
Z tych jest 28 wYPfatnych i 2 honormvyich. 
lnin'i są n1ewyplatni, od3echa1i w stromy oj
czyste a kilku d1'a zmiany pracy, a restZia 
z nie'\viadQinych przyczyn 11ie plad. Po~ 

~iedzeń odbyło się 5, 1 wydzialu i · \'alnc. 
Cwiczenia odbywają , si.ę oo tyd!z:ief1 w<!, 
wtorki o godz. 9 wieczorem. Na Ć\vkze
niai uczęszczają n.a.j\Vięcei 30 druhów, a 
najmniej 8. Dnia 13 t:stup:iida miala sie od
być zaba:\va, na: którą policyai nie pozwo
liJa, z jakioj prizyczyny, nie wiadomo. 
,.Sokót" z po.'\vodu tego miał duiż.o ko
sztó\V. Na ostatn'im posiedzeniu drnllowie 
uchwalili, że po Nowym Roku chq przy
stąpić dio. 11Związku". Prze\J..'ooniczący 
druh Maksyrnilia:n I(arnifiski zfo:żyt swój 
urz~1dl dla braku c7.,(hSU!. W je.go m;eJjsce ZIO·

sta.1 na przev„c<lniczącego obrnny druh Jan 
Domina, sekretarzem poz.ostał Stanislaiw 

stali obrani: Szczepan Rajczak prz~wo
dnk.--zącyn11 .Marcin Ziemkowskl zast., Ka
sper Wawrzyniak sekretarzem; Józef Mi
kolajct~ak z.ast.; Andrzej Janko vski kasye
rem; Andrzej Staszewski zast. ; J ózei La
ooch bibliDtekarzem; Stanisła\\ Michalski 
zast.; .Michar Na,,•rocki chorążym, Józef 
Nadolski zast.; Stan'islaw Wil'.lmiwski i Wa
knty Przybylski asy.stentami, Andrzej 1(0-
terba i Józef I(aźmiercza.k zast.; Michal 
Patełski i Tomasz Wyrzykie.wkz rev.ilzo
rami chorych. Mkhal Patelski zamdeszkulie 
nai Moiltkestr. nr. 14; Tomasz Wyrzytkie
'' icz ul. Sed~nstr. 13b. Lokal posiedzeń 
jest u p. l(aróla Uffelmann'a ul. Roflbruch
straisse. 
S Raiczak, prze'~" I(. Wa\nzyuiak, sekr. 

Wiec w Ewing 

w1 spra'\\'fo opieki duc.00·\\J1ie,ł tamże, od'byl 
się w1 dmgie Ś\\ ięto Bożego Namd!'Lenia 
podl przew10d1nictwem p. Pmimskiego. U
ch\\"al10no wysłać pi0010 db! O. Bazyiego, 
aby ,zechciał sprawować opiekę ducho.rw:ną 
w .Ew'ing, a2by sta.tego kaiplana umietiącego 
po )10!slm wla<lłza ducho\V'r!>a. w Ewilllg usta
roorwila. Usunięto też 11a wiecu zatarg, Ja.ki 
pa111owa.f nJ\iędzy I~odiakaaru w Ew1Jng, bo 
to ty1'1m urtmdinialo starania o polskie d11sz
pasterstwto. SpiOO'ziewamy się, że gdy te
r3i'Z ogót parafian z Ewi1ng pioprre sta
raJtia k<>mitetu. Rodacy tamtejsi nieba
wem ()Sici.gną, czegio sfu5:znie progną. 

S.1::cz.eść im Boże w tych starani.as.::h ! 

„~~fi ·zte 
Jl-OWinien i~ć zaraz każdy Żapi~ć 
,, i~rt1sa obf·'egou 

na I. kwartał 1905, kto nie dai pieniędzr li
~-towemu. 

Na czwartej stronie załączamy 'kwity 
do zapisania gazet. Prosimy je wycią~ i 
dać znajomym, zachęcając ich rówoocze„ 
śrrie., aby zapiS2li sobie "Wiarusa Polskie
go". 

jest d\o cdplynięcia, ahy1 się JKlł czyć z 
eskadrą bałtycką.. PoX\\ olenie na to od
P!Yini.ęcie bytnby nie.slychanem naru ~ze
ru em ~raw ne11trah10ści, gdyż „Diana" zo
stala roz:broJona. i zneutrałi!Zmvaną aż do 
ukończ.enla1 \\'()jny. Wątpić teź nnleżv 
czy . rząd francuski pozwoH jej oQdpfy11ą~'. 
g~:vz. czyn ten wywclalby ze strc,ny Japo
nH metyl~o protest, ale i kroki 1:epresyjne. 

Jawnska eskadr.a, złożona z pierwszo
rzędnyich krqio\\1Jlików po<l dowództwem 
Kam1mu.ry oo}ecł1aila lfil polurd111ic, celem 
sPQ'tkania się z frotą bałtycką. 

„„. Rodacy! Kupujcie wszystko, co tylko 

możec.ie u polskich kupców i przemy slow. 
ców! 

Ziemie polskie. 
Z Prus Za eh od nieb Warmii i MaztH'. 

~da~~· <?'b<lukcya cfala 17-letniego 
uczni.a cr~elskiego W eyera:. walezkmego 
w MQfaw1e wykazała, iż popclnil cm s.aorno
bóns~~~. Do kroku tegio: popchnęła. go je
dynie me.chęć nieuczęszczania do szkoły u
zu pelniającej. 

Susz. Przed kiLku dniami znale-dono 
Posiedziciel.a Zimmennanna powiesronegQ. 
Przypuszcz.an(), że 1zaszl() mordcrst\: o i 
b_Y z.astrz~-ć ślady, po spełni-onym czynie: 
c~.afo .za<\v1cszo1ro na stryczku. Se'kcya 
c1~.la .Jed.n.akow10iż wyk~aita, iż sam p.ozba
w1l SIC ZYcia. 

W Wierzbołowłe zmarl w tych c.l'.n!ach 
szwagier tamtejszego aptekarza Buła :vski 
licząc 108 lat Zmarty stucha4 do roku 30~ 
go medycyrny, następnie skazany •zostai na 
18 Jiat 'Clio robót przymusO\\"ych 11a Sybir 
i~ko politycz11y przestępca. Po odsiedlze
nru kary d10zwolono mu osiedlić się na Sy
'heryi jako lekarzowi, zkądl przod! trzema 
la.ty wrócH <lb Wierzbo.l-Oi'vVU. - B. p07;0.sta
wit "OO OOO rubli. majątku. 

Olsztyn. Przyznanie na fożu sm1er-
Kra\\ cz.yk, skarhnikie!ln Piotr Jakóilxrwski, ~~~~--..:.~~~--~
naczt!luikiem Wiktor Domina, podn.aCJZel-
nikiem Stanisław Ciesielski. Cro·km ! . l Z W1:jny r ) ~~:~J~~~[i ·j& )()fl.„k tc.,j 

ci. Prz.edi 18 laiy zostal nauczyciel Mihha
Ier z Misken pod Dryigallami zamordowany 
i obrabo\vany w ooblizu sweigo domu. P-0~ 
diejrzcnic pa'Cilo na pocztyliona Olsze N'Skie
go, które.go wzięto też do więzienia śled
czego, lecz dla: braku dowodów musiano· go 
puści.ć. Teraz, po 18 latach przyZnal się 
Olszewski n~ l()IŻJU śmiertelliem, 7...e zbro
dnię pop.eln il i zaraz PO! t0011 zeznan.iu. 
zmarl. 

J. Domina., przevr. St. Vrn\ ·czyk, s.;;kr. I · 
Z Czifn cfonio·szą pod datą 21 bm.: O

kręt „Lady Michel" pod ftagą ~111giełską , 
lee~ z: ?.atogą norw":g'S!ką, dlotarl podczas 
silnej burzy do Portu Artu-ra iZ la<innkiem \ 
dynamitu i rurnrnn icyi. l 

Diissel: Towarzyshv10 Ś\V. Wujcie.cha 
\V DiisseJ na przesziem posiedze11iui wałnem 
'" ybratD do zarząd'u: Andrzeja Orobelne-
1go przcwoclniczącym, Józefa Dorodaka 
z.ast., fr. Walkiewiczai ska·rbniklc:m, Ant. I 
M'°kromnvskie·go sekretarzem, Ant. Wal
kiciwicza za·st. , Jana Bcd'narka bibli-ote'ka- I 
rzeru; Wotic. Jankowski zast., fr. W-O!itysia I 
cho_rążym , Ant. J~ll'ko~vskiego i Wal. Bo-
rys1~il<.:a padichor.ąz!u~: · Z a r z ą d. . j 

łfolsterł:!ausen Sp;awozcfunie z czYilł- · 
n<lści Tow. św. Ma.deja w Holsterhawsen I 
z roktr· 1904. Na począuk"U roku liczyło 
Tow. św. Maci ei a 39 czynnych ałonków. I 
W d~gu roku przystąpilo 71 czlonkmv. Z 
powodu niep.taceniia Sikladek micsięcLJnyc.h i 
wykreśl()no 9, z po\v1od11 zm;any pracy ! 
wystąp'ilo 2, do \Yojsb wstąpiło 3, w oJ- 1 
czyste s.trony powrócH 1. Porostajc na j 
rnk 1905 95 czynnych cztonków. ~hG
du mial<J tow. w ubicgly:rn roku 693 m. 97 
fon. ,rozchodu 539 mr. 40 fon., pozostaje w 
kasie doJącz.ając piarostalość z lat poprzed
nich nai rok 1905 212 mr. 78 fen. Posiedzeń 
Z\Vy(:z.a,jny1ch odbyto się w reku ubieglym 1 
17. kwairtalnych 3 i jedno walne. Towa- I 
rzystrv.ro święcilo g"viazdke i święoonke. I 
WystęJ>O'\~·Ii~my z chorągwią nia UrlOCZY-1 
stiośdach i·.nnych towarzystw 3 razy. Tow. 
brało udziat z coorą:gwią w przybyciu ks. 
biskupa w Eicklu. Dnia 27 listQJX1dn odfbył I 
się obór no\vrgio L-Urządu. Do za·]';'Zą·du. ro- ! 

z :e. Ks. Poznańskiego. 
Japoń zycy musieli zaprzestać ata•ków 

mi fort k .(:sza11. z powodu silnecro ognia ro-

1
~ 

syjskielgo. Je.n la·? Nogi mfla.l z.a.7.,ądać 
60 OOO ('?) lu<l'Zi posilków. W osmitn1ch Gniezno. Proces p. Chocisz<'"W'skieg-0 
dniach przy byly dlo obozu armii othic,żn·- za.1ko1iczyt sic 22 bm. , pomyślnie, gdyvL. Izba 
{~zei i,naczne ocl<lzialy \\'l()USk. karna gnfoźnic(is.ka U\HYlnilai oskarż.nncgo 

Zajccie fortu Kik:wa;n mai dm Japioń- oo w iiny i kary. W Jarocinie zabrała pOi-
czykóv.r '~·ic1kie zn:aic7,.enie, gdyż ~"Clrlo Iicya u p. Wichrmv'Skiego różne pocztówki, 
ono im {firoge Po <lrugicj stronie lfYso1dc- pomiędzy tt.mi uznano 8 kart za zagraża-
go pagórka i umożliwia przc<l'Slę\vizię- jące państ\V'U niemieckiemu. z tych osta-
cic ataku nJJ G:ZCŚĆ wsd1oci'nią, linii fortocz„ tcc1.nie trz.y, t. j . Wandę podług obrazu 
nea. - z 7 fortów mają już J a'POtlCZycy 5 Piotrowsk'iego, Sobieską z synami i <lwóc 
w sw okh rękach. So~ów, podwjących sob·e bratnie ·10 lic1 

, Daily Tclegraiph" donosi z Sz:a.ngh.a- zda.in.Lem prokuratora. są bard.w nieb czpie-
tu, że J ap·.otficzycy fortyfikufią Dalnc. czitlC! dlat0 go wyt(Kizono proces p. Choci-

Podróż jaipońsk'icgio posb w Poti-nie szew.sikicmu, jako nakla<lcy tych 3 poczt~ 
<lo Tokio uwafają za ozuakę, że toczą si~ I wek. Za ~tooow.aon groźny dla rcdakto
nowc rokowania między Chinami a Japo- j rów § 130, który grozi karą, clio 2 lat wic:
nią zmierL-<1'iące d() ściślcJszcgio zespolenia I zien ia z.a podlburzanie klas łud'ności, czyli 
interesów obu pru1stw. "Wyrażając siG jaśniej, za pod'burzanłe i za„ 

Japończycy zaj~ wae.ne pozycyc w • chęcanie icto gwartów Polaków 'przeciw 
zatoce Gołębiej . I ·Nic.mcóm, g<l}"Ż bardzo rzadko a może na-

Telogr:im jenerala I(urop.atkina z 21 wet 1i'gdy nie oskarża si~ Ni.emców 0 
b. m. ®nosi: Wc<llug opowiadań chiń- g"Wa.Hy przeciw Polakom. 
sb.:h z Portu Artura garnirov.owi u<laio Oskar:ż.oneigo bronił świetnie p. mece-
s:ę od'bił Japo.f1czykom , wzgórze 203 ni.'' I ll1:aJS l(arp!iński, dlatego nastą.pit.o uwołnie„ 
·.vraz ze _z.nakl11_iąc2mi si_ę tam. dzialami. . 1' ni~. ~~ia.ż prokumtOr wniósl o pól rokll 

, Daily Ma1l" doncs1 z Sai.gon że ,.D1a- w1qz1ema. Ja~m znawca w~tępowal p. 
ro:' nąbrala pe.lny la.dunclc węgla i g-otOWa l Oiiruther, urzQd'r1ik p-0{i.cyjny 1& Poznani 



:l''"ierdzil ten1 pan, ie Sokoli łńaią tunrzyć 
za'"i~ przyszłej annit polskid. Pro
ces zakończył się późno wieczorem. P. 
Cłoociszev.·ski stanie jeszcze rax prz.ed 
kratkami sądmvem'i z pO\\-uda gier: Lecha, 
Odry. i Podróży Po ziemiach polskich. 0-
ska~nego broni p. Dziembowski tZ Po
.zinania. 

Poznań. Za nieprzyjazne usposobie
nie dl~ niemczymy skazany zostal przez 
izbę karną w Pozuaniu uczeń szkoly uzu
:pelnia1ącej Ryszard Pi-otroiwski z Rog<lŹna 
na 10 marek ·grnywny za to, że pod1cz.as 
ro'Zmaitych patryutycznych <>bchodów 
"\V'~rania~ się wznieść okrzyk ·na cześć 'Ce
sarza i śpiewać „Heil dir im Siegerkrainz.". 
Początko·wo chciano m'u v.i-ytoczyć proc.;s 
o abra.izę majestatu, ale oskarżenie nie dało 
się P'Otftrzymać. O postępo\vaniu Piotrow
skie.gQi dloniósł \Vfadzy nauczyciel jego p. 
Jarzembo1wski. - Widioczn1e szkolai pruska 
nic umiala w·poić ,,Vaterlandsliebe." w ser
ce ucznia. 

Poznań. Ksiądz E. B .. który pier
wszy piaruszył w „Kur. Pozn." spra1wę ks. 
Prandkegio, za, oo g-o spotkała! kara ze stro
ny Wiładtzy duchowmej, zamieszcza w „Kur. 
Po.zn." O'bszerny artykul, w którym pod 
adresem „Germanii" porów111uie p-ostęp·o
wanie księży,-hakatystów i księży Pofa
kótw. Ksiądz E. B. przytacza fakta, W'Orh~c 
których trudno się bę.dzie „Germanii" sia
nem wykręcić. A fakta są obu·rzającc. 
'Artykul swói 1ksią<lz E. B. tak lmf!czy: 
Choć sarm w!óazony p:Qi sądach. karany 
'1:rzyw1naimi i fantowaniem, - przecie.i nie 
zdobylbym się na to, aby odmawiać ka
tDilikom niemieckim te1gia, co im się z pra
wa stuszrności od ·ich duszpasterzy należy. 
Wszakże dio grdbowei deski sta\vać będę 
w szeregach tych, c-0 na drodze leg-alned 
zwalczać będ:a. germanizacyę przez kościół 
i szkolę. 

Inowrocław. Donieśliśmy ślllŻ, ·że Wil
helm II. potwierd1zit zmianę nazwy miasta 
nai „Hohensalza". W inowrrncla1Wskim 
oręd10tWiniku powiat10\vym z d!nia 21 b. m. 
<JgtosU land'rat p. dr. Buresch jak .następn
ie: 

„Jego mość król raczył najwyższym 
rozkaizem gabinetowym z d11fa 5 grudnia 
1904 r. r-0zporzą<l!zić, że miastu Inmvro.cla
wiowi i powiatowi iniawrod. w 1 miejsce 
tejże! nazwy nai przyszłość ma być naxłaną 
nazwai Hohensalza. 

„Poda1<ic niniejszem tlo publkznej wia
domości o tei zmianie na.zv.ry celem zasto
sdwania się dalszego wfadzi i mieszkai1-
cóiwl miaista powi:atowiego i powiatu, w1zy
\Viam ·w·szelkie wladz.e. 'i ll!rz.ęd111ików; po
wiialtu1 a szczególnre zarząd)' gmin, (magi
straty, dominia, i ·urzędy soleckie) i wła
dze miejscowe policyjne, ażeby1 zarządizlo
no konieczne zmiany piecz.ęci ttrz,edl{)1wych1 

taiblic, ozniac:zatią·cych mieisCO'.WlOść, '<fr.ago
skaz-O:w~ itp., jako też: sprostowainie spisu 
micisc<»W''Ości, rejestraw i akt 1d!owodowych 
o ile nrożności po:spieswie. Star.w nai2lwa 
miasta i powiatu nie mai ·być juiż z dniem 
dzisiejszym W' 'l.11rzę<lach tttżyWaną." 

()dlnlQśny nwmer orędoi\vinika pow1.ato-

STRASZNY DZIADUNIO. 
Pewleść Maryl Rodziewiczńwnej. 

~ { Ci~g dalszy.) ' 

z -Oipuszcsz-0n~mi rękoma sluchal i 
zruosil' wszelkie dosy, cD mu gruchotały 
.życie; nie bronił się rue przeczył, tyllro 
'\Vcią.Z patrz.yt n.a imię swe i na:zwisiko, 
skreślone u sri-0du nies~częsnego wekslU. 
Ten tylko szmatek papi,ern występowar dla 
11iego wyrainie, e:rozumialc, z catego oto·
czenia. 

Było to .,Mane-TekeJ" Baltazarnwcj 
uczty, była to zatrata! 

Naiczelnika widocznie męczyła ta sce
na. Ruchem niecierpliwym zigarnąt weks
le d•o1 szuflady i \\'staJ: 

- Dosyć 0 1 tern. Nie d:O ta·1ka teraz 
panu więc na bal nie proszę. Wygląda 
pani ~męczony. Prioszę ·odpocz4ć. Daję 
panu nieograniczoną swobo•d-ę~ Panów 
pms~ę z sie)bą na górę, do dam i muzyki. 
M1aja1 ż.ona pewnie się niecierpliwi. 

Hieronim oprzytomnfał. Spodrzal po 
1Zebranych sktonil si·ę i wyszedł, \vśród 
rozstępują~ych się skwapliwie kołegów. 
Nikt mlll nie podaf ręki, nie przepro\\adził. ' 
nie rzekł słowa 

Gdy byt iuż za progiem, za:cz.~to1 roz„ 
mawiać i śmiać si-ę, gdy mU<l'l dom, z1'<>hił 
si<; ruch w sal:ona-ch, a w1 pól' drogi dl.o ntie
szkainiai p:oslysza.ł' pierwsze takty waka, i 
mUaJy go wdąż po·w·ozy z d'amam1 i resztą 
tmvarzystwa. 
· On szedł' w, ·czarn6' noc, ule pod'oosz.ąc 
~=- · ' 

Wego opatrzony jest nal?iSenJi; 11Hohe.nsal„ 
z.er )( reisblatt". 

Dla polaków lnowrocł~v; pozostanie 
loowroclawiem. 

Z Bukówca w: po'\\ie:cie wschdwskim 
piszą efo ,,Nowego Czasu", że we wtorek, 
20 bm. odlbyio, sie talm zebMnie, na którem 
zailożony został „Bank Ludowy" dfa Bu
ków~ i o1rolky. Do Zarządu wybrani zo-. 
stati p. Marcin P<>loch, jako prezes, p. Bo
Ieslaw Grzesieczki, jako kasyer i p. Piotr 
Lll'rich, jako kontroler. Przewodniczącym 
J1atly na1clzorcze'.i wybrany ks. proboszcz 
Jentsch z Krzycka, a jego Z&Stępcą pan 
Ksawery Speichert z .Popowa. Orga1J1em 
Spółki obrany został „NGKVYi Czas" z Le
S2trla. Doµooiagali dlo zalożenja Banku 
Czdg.odni XX. Patron Wawrzyniak z· Mo
gilna i Wikary fad.omski z Przementu, 
którzy na zeibramiu dawali odpo!\\.iednłe 
wskazówki. Noweli Spóke voJskrej seT1de-
1czn;e „Szczęść Boże!" 

Poznań. Redaktora Dd1powiedzia'1nego 
,,Dz. Pozna:i'lskiego" p. Stacli()l'\\llSlkie:go ska
eafai izba1 karna na 10 mr. kary tub dzień 
więzienia, za przekrocz.enie § 11 prarwa 
prasO'wego. Umieszcz-0no w „Dzienniku" 
sprostoiw.anie d'yrekcyi prowincyafoeg-0\ to
\V'arzyst:wa zaibezpiecze11ia odl ogniai w ję
zyku polskim, za c-0 \~:ytocz:o:rm p. Sta
cłro.w'Skiemu proces. Sąd' lawniczy mrnl
nił oskarż.onego od! \Viny i kary, lecz pro
kurnwr z,af·oży1 przeci\'\·ko temu wiyroko
v.ri apelacyę, a sprawa· toczy.tai się pono
wnie przed tutejszą izbą karną. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Przeciwko polskim Bankom Ludowym. 

Z 1gazet nietmieckicł1 dlowiadudemy się , że 
p.owiat katowicki uchw.alil zalio:żeJ1ie oso
bneig.o Bainktu Bu<lrnwlanego. Bank ten za
mierza ucrziełać ta1~ich pożyczek na1 bU'do
wle i pracować tylko z Niemoami. Gaz.ety 
niemieckie, a iSZc'Ze.gólnie wr1odawska pół
urziędowa „Schles. Zeitung" iak naP,vyraiź
nieJ ktaicl'ą na to nacisk. Cen1m1Wa „Schles. 
Volkszeitung" twienl'zi za.ś, .ie Illnwy, nk
miocki Ba'flk budowlany będzie miial ten 
1ceP, aiżeby polskim Bankom Lud'l{)l\Vynli u
,szczurplić zakres ich dtzia!aJności. Sprawą 
tą za1mo1wał' się kat<rwicki se!imi1k pol\wato
wy. Wniosek odnośny na tymee setimiku 
ZJostal pomiędzy innemi w taki sposób trza
saicfu1fony : 

„Ażeby wystąpić przeciw:k.01 d!ziałal
rności połsklch Banków. Lwd~Jwych, ni:e IJO
z.asitaje nic imego, jak 1ylko ut\Vlorzyć na
wą o·rganizacyę. fako taką µaleca wydział 
powiatdwy zalożeinie ban.Jen: kom.una.Jnego, 
i to Banku budorwlanego jako urządzenie 
powiatowe. Teg-oi 11odza~u banki XI1!aUcfLrią 

•się ruz W1 kill{u więksizych miastach. npl. w 
Dyseldorfie. Ba:nki1 te okazaly się dlabre. 
Bainik powiatowy miaił'by, naj,pienv ta za
danie, ażeby udzjeJać tainich PolŻY~zek bu
d10\.Vlanych. Dalsz-e rozszerze ie J~goi d'Z\ia
la.Jna.ści zastrzedz snbie należy na przy. 
sz.ltość. W przedwiel1stwie dQI pmviiatowej 
kasy osZ1CZęd1rrości (Kreisspa:rka5se) ptze<l
stawiałby Bank ten \Vięcej Po ikuipiecku 

·gl·owy, nie patrząc , nie slucłrniąc, jak htna
tyik !'ub obląkany. 

VII. 
Dziad Polikarp. 

Podczais wizyty u naiczeluika Ba.zyli 
rnlłSia-1 byĆ w mieszkaniu; z.a palił lampy, 
usta!\vil wieczerzę i odszedł wów. 

Troskl1wr0ści tej nie !zauważył jednak 
Hieronim; oo go o:bchodlziło światf,o lub 
noc, co go o~hoo'Z'ita wieczerza? 

Jak drzewo ·zlama;ne burzą, runął na 
pierwszy spotkany fotel, ręce \1.mu·rzył w 
rozta:rgane wtosy, skurczył się, jak robak 
zgniedony stopą; coś niby wycie, -czy łka
nie ,do:bywaro si~ z gardla. A za.tern, ta
ki byl kres. taki! Jia, ha! Stal się zfo
dl.liefr.em! ta:k, tego nie <lostawali0 jeszcze 
w rozkoszach j-ego doli, przyszfo i to po 
kolei, nic nie brakło teraz! 

Był złQdzieiem ! W·z.iął s:abie i stra
cił cudze ·pieniądze, jeszcze udawaJ, że nie 
rozumhe, nad'ra·biał miną, a.ż się przyznał 
pod naciskiem fa:któ\.\"! lia, ha! z,ostal e:lo
dziejem! 

Slyszeli .koledzy, zapewne już wiedz.ą 
żydzi. czen1 mbotni'cza, kto ż111ie, iu tro do
wie się minister. Tak, dowie się! Z ma
leg--o płonai Hieronim BiaJvpiotrm\ icz b.ę
dzi·e b'-0haterem iutrzerszego dnia - złQ
dlz'i-e~ ! 

Na:piszą o ninli przecie gazety na.wet; 
diobil się smutnej sla'\.vy. tta. ha! przebył 
wielki post, miał swoią 'Wielkanoc, o któ
·tel nieda'\Vno tyle marzył! 

Nic mu nie brakło, .nic! 
Kor<l\'\todertt jędl? tlukły się myśli po 

:e~aszce · m~ę~łrwca... Czasem z uie\\'Y· 

prowadrone przedsi~biorstwo. Nie byłby 
też w śrUdkach tak ograniczony, We kasa 
oszczędności. Miatby więce3 S'\vooocty oo 
n1ieJ i móglbJll ud'Ziełać więcej pożyczek. · 
W tamach dlozrwo!onych grank nastąpiło
by też v.nzajenme popieratriie kasy oszcz.ę
dności i Banku budowlanego. O łra-pital 
~akfadlCYWY na!eży postarać isię w formie 
pużyczki1 podtug potrzeby. Na pierVi"SZY 
początek starczyloaby pofyczik.31 w1 wysoko
ści 134 miliona marek. Bankiem buduwl.a
nym kiero;waJby wydział P<Jw'i.atowy i 
landrat. Gdyby wydzial pOl\viatowy mial 
rza wiele pracy przy Banku, natenczas u
twtorzyć moi.na osobną 1romisyę, która bę
d:zie srę z.aJmowala kierowaniem banlku. 
Przypwszcmne zyski 1naJ.ą: w pierwszym 
rzędzie słll'Żyć na to, aiżeby stw0trzyć Po
trzebną nezerwę i umarzać za;ciągnięte po
życzki. Dalsze na<lwyi'kr o'ddane wstaJ:ną 
wydziatowi powi<l!towenm ITaJ ·cele komu
nalne". 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. Liczba kas 1w państwfo 11Jie

miech~m wynosił a w tistopadz.ie r. b. 
3 427, ·w Prusach 2 266. Za'beizpieczonych 
b-y't{)) w cafor I(zcszy 2 958 622 mężczyzn , 
I 118 757 kolbiet. 

......_ Rozp0rządzenic ga·b ~netow c z:aiprD
w.adz.a1 zmia'!l'y w u-munidu' 1~0 \vaniu u.rzędni
ków ko-l1et-O\\'ych. 

Z Grecyf. Mi.nisterstw:o podało S'ię d-0 
dymisyi. Delyamis ma utwnrzyć nowy 
·gabinet. 

Z francyi. Zapowfodziany proces o 
zamordiol\:vainie Syvet{ma maże przynieść 
crufo n01\\nych niespodzianek. Jak wiado-
mo· bowiem Ojciec Syvetooo nie wierz;y w 
sa1mobój-stw101 syniao i wni1ós! 0 1 wytoiczenie 
śledizt\va i prncesu: o zamor<l101wianie syna. 
W związku z.e spraiwą Syvetona wył•onHa 
się we Francyi nowa sprarwa ta1emnicza" 
Dzienniki nac}'lOnialistycz.ne pot\vtar zatlą 
po1\\,iarzają wiaidomość. pooaną przez pr
STnOI prowinc}"01flałne „fourniaiE de Seine et 
Oise", że sekretarz kny wtolnl()lIDufarskiej 
„GrapiCli Orient", BHdegain, który za mi
li-0111' franków wydlał nacyonaf.istom kore
spondencyę loży, ziginąt w Kairze tajemni
cu1 śmiercią. Jak wiaóomo, korcspond!en
cyia loży „Grand Orient", sprz:edan;a przez 
Bildiegaina naicyl(}nalis.tom., pQsluiyłai depu
towa'l1lemU Villenieiwe 'dlo po<l'niesienia spra
wy o demmcyacye w armii, prz.yczem <le
ptutO!Wany Syvełoin wykonał żoony zama\ch 
mt' mini'Strai v,r!Qjny, And're'ego. Bildegain 
uci~kl ero Kairu i tam znadezi:ono zwłoki 
u® wiszące na ganku de<l'n·egOl z d!omiów 
koI:o szpitala.i J(asrelehn. Z l(airu cłrciał Bił
degainJ pJ·e:niądze 'Zwrócić n·acyonialistow1

, 

ale prz.yfader jegOI sprzeci:wil: się teti·J, 
skutkiem czeg;o wywiązała się pomiętlzy 
tI1hni· gwaltmvna sprzc-cZika. Na dełe Bil
'C!'elg'aina1 małezionu ranę klutą, piollcya są
dlzi więc, że Bildlegarn dlOpiero po śmierci 
został po~ieszony. Kto zaibhr BildeJgaina, 
stwler<llzi dopiera śłediztwa. Zresztą dlotąd 

'ni~ urzędb.rwej w~ści a j~ • 
'Cf. 

W Rosyi nłewątpliwłe do kon&t}'t• 
lflie przyj&zie, nie należy nawet oczek 
rozszerzenia kompetemcyi rady Pmi' 
ałe stanQWCU decyzya jeszcze ni-c za 
- jak piszą oo qOlosu Na·rodu" -. i 
wclopounbnie nic prę:tko zapadnie. 
<hv:arsko-urz.ędnicza, której W'PlY\"1' c 
IOlWl()I przeważitią, chce lawirować i z 
kaić, żeby nie imwiększać wzdratżnien~ 
gó1tt~go. Z jednej stmny boi się rząd p 

.gas1ić młgle wszystkie nadzieje, z dru 
nie chcą. Zflob~ć stan.awcz~o k 
aby nie angażować przyszłości. Osta 
.demanstracye stłumione z; wielką brut 
kią, dia4y bro~i w rękę reakcyonrstctm, l 
rzy strasz.ą cara wid'mem rewolucyi. 

To też najprawoopooobniej w naj 
szej przysztości nic się nie zmieni. I( · 
Mrrsid będzie dalej prow~dzH swn!Ją 
g-oolnią PD~itykę, zasady Jednak ns.troiu. ~ 
stw1owegio pozostaną te same. W żad1: 
zaś razie nie będzie rozszerziona wofo 
praisy i stowarzyszei't. Natomia'St na'&'· 
gruntowna zmiana ustaf',\"iO>dawstwa; w 
ściail.skiego, które hamttie rozwój eko 
miczrry rolni.ctwai. Projekt reformy cdn 
nej !jest iu'ż przygoto\\ any. , 

Co1 doi Krółestwa PoJs.kiego. ni e ms1 
tam ~bwlutnie ża<lna zmiaia, dio1}óki Cze 
kmvi poz-ostanie na urzędzie, a choć i 
odwołania· moż.i1a \\ ła:ściwie lada; dzie;·1 

czekiwać, nie wykluczoJJa jest mciliw~ 
że po-zostawią go w 'Warsz.a\\ ie, do 
choroba· cukmwa, którc:j już da\vno ul 
pozw-0!i mu się ruszać. 

Z Holandyi. W parlamencie sccw 
sta Troelsira interpe~c\val z pO\vudu szp. 
g'Owania rosyjskich delegatów na, mi~dl 
naimd'owym 'kcrn'grcsie socyalistycszni 
.Mhnister sprawledUwości c<l-pio!w iie<l:ziaL 
·komisarz pialicy'i \Y interesie porządku 
bliq;neg"D, a: nie w celach os·o:bistych, 
walż.ał zai stosowne zdją6 fotografię ucz 
tnikó:w kongresu. Z pnv,-·od11 obecrnl 
StO:cyaHst6w i aJJa·rchistó-w· rosyjskich, 1 

rosyjski prosił -0 cznwanie nad111iimi; rot 
wania: z: rzą,d'e.m rosyjskim ''"; tetl spra 
nie d>0tyczyiy ·wcale kwestyi polity-czn}\ 
Mi!nister po-chwarn zachorwanle się palk 
p'odiczas kongresU' i z.aznaczyl, ż.:! ter 
niemai żadnych po-O.staw ero szczególny 
zarządzeń. 

Z różnych stron. 
Lanf;tendreer. Adlmin tsi racy ai l(opa', 

„Bruchstrasse" o.gfasza. co' nasi.ęµuje: 
„Zamierzamy \vJTcł.ać dodatek do d:· 

c11;yd11 przepisów 1•oboczych, który mH· 

bowiąZJll\Vać oo 1 lutego. Nirnejsz~m oi 
j{}.fil}/1 tzatrudinirnryrn u nas pełnoletnim r 
botniNrom sposobność do za:z'Ilaczenia S\H 

g'o staitl!O"Wtska WIQ.bec zamiem:mych rozpr 
rzą!d'z.·::!ń i wzy\vwny tych, 'którzy chcą 
teg-01 sirorzystać, by się pisemnie zgłcs' 
do podlp~sa:nego zarzą<lUt w czasie aż 
4 'g'°dziny pu południu, a!bo też ustnie S\\ 

zd!aa1łe kazali zapisać do proto•kólu , najpó; 

ra:ćnegO' jęku wyryiwa:t się: wy.buch krót- .co przytomności; pototyl go przed s 
kiego. śmiechu·. Chychorra!a1 rozpaicz -- i zamyślił się. Była to sroga męka i eh 
szalał. żlca: poktlfilli. 

Knrnr hu-lafa po pulsach, trzęsła nim Czystym szedł na; śmierć, a potępi! 
g.orączka, a zarazem oigamiatai czlonki o- się tym faktem ostatecznr-e. 
kr:opnai nf:artw10'ta, jak rozbitka, co bez sil Ludzie powiedzą, że byl pyszny i n 
już i na:cruiei ·opuszcza ramkYna, czekając znióst winy, więc się wbit ize \\"Stydu. 
śmierci. Żebyi choć kto jeden µ-0wat pra"'d. 

- O Borże, Bo-Ze! i 'vartoż był-O ty~ choć jed1en gio zrmumia-ł, oszczędził. 
pracoK.vać, żeby tak slm1k'zyć - ohydą, Już ręką sięgnął d:o pióra, ale się c 
wstydem! fnąl. 

.Wartoż byf.01 tylę znieść, by do:bić Gdiz.ie~ i0fiara! w takim razie? Cze 
się rdo losu takiej zapłaty - ztodzłeł ! mmż nie rzekł nic wobec oskarżenia? Nie. 

Marzon~ zfotai dolai! ha, ha! Domki będ.zie milczał <lin ko!1ca; niech gio wszJ· 
karciane . Wieść już poszła . ch\vycona scy potępią, byle nie \\ lasne sumienie 
przez zazdrosnych l\)olegów. J ut1~oi 1mt nie matkai - tam! 
żyć lepiej! Nie żyć! Myśl starnęła przed Był iu·ż teraz zupełnie spokojn·Yi git 
tą furtką wyzwolenia. Nie. żyć!... Albo wa tyl:lro bol1ala go wrnz gorz.ej ; to ni •. 
to oo złego·? Żyć teraiz: nie sposób. Dosyć zaraz przejdlzie. 
tej próli;nefJ •walki, dtosyć ! Dobył z zana<lrzai medalionik z 1JJ.' 

Torttrrowany nai kole pożądliwie P'rct- tczynemi ·wl·ooami, pocalowaii ·go, wzią 
gnie jednego jesz.cze, i0słatniego1 obrotn bro11, przyłożył d'o1 skroni i spuści! spr~· 
'gorby, to koniec r żyinę. 

A zyć po oo, d.Ja ·kogo? Oni sam! Kur~k spaidl bez strzału. 
Ża.l gio c'hwycil, sierocy fal, i w g.ar- - Przeklęty - wyrwato nnt si( 

d!e stainęly gorzkie Izy; po za; życiem, tam wściekle. 
z lepsze! strony, byla matka', Z~bba, wszy- Rewolwer by! nienab~ty. 
scy - tw byfa pustka i srvm dlo21gcm!lly. Z nerw1owym pośpiechem zaczał Jl~· 

Wstał. Nogi mw się. ch~Yiafy; zata- ktaida.ć naboje. Nie słysrnr szrnent U '\\'111' 

iezaiją1c się, dloszedł do biurka. Było1 mu ścia i <kroków. 
straszni-e siabo, gJo.we mzryw·ał ból, rę- · MO'Że td Bazyli? ZatJóźn~ !· Tylk 
ce 1Się trzęsły. . jecbrr. nabój, ale ręce s.ię. trzęsły, ładnnl 

Dołbył kluczyka. le'dwie_ izdołał ·OhY-0„ potoczył się ;na ziemię. , 
rzyć szufladę. ; ·zebrał w pakiet róiżne lrsty Hieronim sięgnął po itm'.V. Cidw; kto 

i pamiątki, w·ziął i·ewotwet\ spróbotwał drzwi otworzyl. Obrócony ·plecami ilT!i1: 
cyngla. nicr nte Zl\Vaiał lła' to1 kofrczyf swe prz~· 

Strchy trzask s.pręi'y'JliY' wrócił mu ·nie· i(lltowania. . _, .:.._.,„;. , . · "~" · ;:.! . _. >J .<. 



nid do 28 grudnia; 1904. Do&teić ztttieinia 
§. 8, jak nastepilfe: 

Dla robotników, zatrudnionych pod 
r,.i~ trwa szychta poranna Z'\\r:ykłe 00 
g>udz. 6 du 2, szychta pot.ucfu.łowa od 3 do 
Jl, a nocna od· .010 d:oi S. Czas wjazdu 
zostooie w ten sposób zmieniony, że wjazd 
t regully rozpocznie się goctz.nnę med! rce
pe.cz.ęciem się pracy, a wyjazd' rozpocZJtie 
się., gdy się szychta skoflczy·. Dla robotni
J<.d\\i na ·wierzchu pracujących, a za1rudhio-
11ych bezpiośredni'O\ przy wyjeźd'zie trwa 
\v1 regq.~le- pra.ca· ran111a ·od 6 <l:o 6 po pot, 
pohvchl:l-Owa od 2 d~o 11. Dkl: irnn·ych rob-0-
tnikITT.v na w~erzchu trwa praca zwykle od 
6 rana do 6 po {X)lu<lniu1. Rc:zporz.ądzernie 
to· ma obmviązY1\vać diopiero od1 l lutego 
dla tego, a·by górnicy, którym QnJO się ni~ 
pod1oIDa, gd'ziei.nd'ziej pracę znraleźć s-o
bie magli." 

Siroro kopa1nia s.ię nic cofnie, ,,, c..sta
i11)ej dt\Yili, 1noże latwo wyibuchnqć bez
rOhiOde. 

Dortmund. \Vożn~_ca jakiegoś ·nkioli
CZJtefg-O wlaśdciela cegiel;ni pęd.ził w mło
dego koni<!! i prze.te.dial' d\vioje u'Z'.ieci. Po
Jicya z.a'pisala. jego· nazwisko. 

Alstaden. Zarzą!Cl! kopalni ,,Westende" 
ogłioisH, że zamiar przed!użeniai pracy 0 
0 gQd'ziny z dmiem I stycznia, zaniechano. 

Drezno. Da1\n1ieisza następca:yni tro
nu saskie.go, ks. Ludwika, checnie hr. Mon
rignOtSD, przybyła d'o Drezna i usilO"\\-:ala 
dostać się eto król0wskiego pałacu, aby 
d-zie-ciom sw10im wręczyć podarki św!iąte
cZ'lle. Zamiar ten, u<laremnil.ai policya, 

O przybyciu hr. M<.mtignoso dla Drezna 
zebnmo1 obecnie następuj~ce zupełnie ctn
klad!ne szczegó~y 

Hr. Af.01ntigooso prn.1ibyła \Ve środę 
wiecZ:01rem do Lipska, d:o swcigo ad'wokata 
dra Zehme i oowfad-czyia mu, że ma za
miar dlOstać sic; do pałacu króle\\ skie(goi w 
Dreźnie, .celem wręczenfa· swym dzie.ci'om 
po'darków gwiazdlmwych. Dr. Zehme 

w1yjechat również do Drezna n.a kilka go
d1zi11 przed1 nią i wy.najął dla nieL dl\va po
koje: \ VJ hoteiu „Bellevue". 

ttrnbfoa dastala się do· lmtelu niepo
znana. Ok-0!0 10-tej rano udafa sie ku oa
lacotwi królewskiemu. KróP bawił właśme 
na pi.olowaniu w okolicy Drezl!la. ttra1bina 
była czarno ubrana, pod płaszczem ni'Osła 
pod:a1·ki dla1 ·dzieci. 

Tymczasem pGlicyai 113J podstawie Hstu 
anoin1nrowego dowiedzialai się, o przybyciu 
i zamiarach hr. Montignoso I oibsa:dzila 
ta.1nymi a.t~ntami wszystkie wejśx:ht d'o; pa
/ac.u. ttrahin-ai byta już, bliska pałacu, gdy 
!Xl'ZI1ał ją komisa!l"Z' polkyi d'r. Unger, pny
stąpit dlo niej i grzecznie, ale bardrW sta
lllOJWCZiO PO'Pl'OSU ją, abyi pow r6cita drOi hote
lu. ttr. Moutigno's'o z:aczęfa. go prosić, aby 
iea jako matc.e poizwolil sPotkać się z d'Zieć
mi i ·wręczyć im podarki. Unger oś'\via<l
czy! tledirn~ikże, że jest to- 11iemDiilirwem, 'i że 
\\~ razie jej opram będzie zmus.zionym we
zwać pooro.cy ajentów, kt6rtzy ją, o.dpr·o\v'a
d'zą, 

.Wobec tego hrabina powrócila cLo ho-

światło Bota. 
(Z Życia górników). 

Gócrnlk Mitawai pracowiar µrzy ,.bor
maszyince" na dwudziestym poziomie w 
g!ę.b'okośd okoł'o 800 metrów. W czasie 
krótkich dnJ· Uesie1111ych i zim{)!wych z po
wodu, że przed świętem „n.ai szychtę" \VY

clrodiził z diomu, a już o zmierzchu z niej . 
w.raica~, Mitawa tylka w nied•zielę i świę
ta· Gglą<lał świaUo Boże. Catfy ramek spę
dzał \V; kiościele, z rodziną. moid'lil się na su
mie gorliwie, ale i poocza;s pacierzy odry
\\'ial się często myślą o.dl siów, które po
wtairzaly je.go wargi i wlepial oczy w tę
czowe witraże gotyckich okien, przez które 
sączył-OJ się skąpo tłumionym gru.bą szybą 
P.tiomieniem świaUo dnia. Mitawai uk'cchal 
to światło. Było mu ono nad' wszystkie 
dary Boże droższe na· świecie. Wieczorem 
\Vi 1niedizielę, kiedy inni już. ·oddaJ\Vna sie:
dzieli w pełnych zaduchy i dymu szynko
wniach, an n zacłrod'zie st01icai stawał przed 
SWIQlją chatą nai W'1.lgórzu, z; które'go miał 
Widlak szeroki i nie zesizedt z~ swego sta
I1'0Wiska, póki -0stalni, . złocisty pr-0miel1 
bł-ąka.l s~ę iesz1cze. zapadającym w rnnok 
nieboskłonie. 

- Tatulo: już żegnają; sff{)nko, m&\\'ilY 
d!z.ieci, obstąpiwszy go wiankiem dokoła. 

Mital\va że~nat się ZI n.iem istotnie, jak 
z bratem, tlak z przyjacielem, }ak z osobą 
b~rid'Z'O sercu drogą. P-O±egn.anial tego . \V 

ll~ękin-e sława sformulować nie. umiał1 po„ 
i\vtarzar tylko w, dtl'Chu·: 
· . .:_ -Bą~ 'lldrowe sknic~ złote1 światło · 

t~u. ~ \\ ł~ściciel tegoż dbpiero wiedy do
Wledz.ial się, kto u niego zamk·szka..l. 

. Równocześnie poficya podjęlaJ \\"SZei
kte śn;xiki ostrożności, aby utrzymać po
rządek, gdyż młeszka11cy Drezna symp.a
tyzuj(\ z hr. Montj.gnow. Jednakże wiadlo
mość o jej pobycie rozeszła się wnet po 
mieście i niebawem na placu teatralnym 
zebrały się trumr, wnosząc na Je& aześć 
okrzyki. 

lir. Monti~oso odiechafa o g. w:p61 
do 3-deJ do Lipska. Przed odia!Z:dtem po
"iórzyly się znowu demonstracye ludno
ści. Również i w Lipsku· powitano ją de
mm1stracyijnie. 

W Lipsku miała hr. M. przenocować, 
ale zm:ienifa zamiar i w k'ilka godzin po 
przybyciu; ()djechałai pociągiem pośpiesz
nym do Wloch. Powodem mia~ai hyć ta 
okoHczniO'ść, iż król, uwiadomiony o jej 
przybyciU' oświadczył, że teraz spotkainie 
się jej 1z <l~iećmi jest niemożliwem, jednak
że jeśli hr. M. niezwłocznie optUści Sakso
nię, pozwoli jej wkrótce widzieć się z nie
mi. 

Wiedei'1skie pisma ooiawiają szeroko po
stąpienie hr . .l\fontiigooso i zaznaczaóą, że 
zach()l\vanie się króla saskiego może się 
\v1prel!\\'dzie wyda'\\"ać 1okrutnem, ale raocya 
stanu nie J)OZW-Ola mu inaczej po1stąpić. 

Wiedeń. Zapadł uuż "yrck w procesie 
Jen nera. Jennera skazano na 3 lafa., Wa
da wal Oottsteina na: 2 Iata, Franciszka 
Schódta na' 1 rok, a· Maksa Beuchbuchnera 
na 8 miesięcy~ ws1zystkich ciężkiego wię
zienia; d'aleo Le:opol<la Sch0dl1a• na 3 mie
sią;ce, Lud'v, ika Flicka· na 5 miesięcy zwy
ld egio więzienia. J ózefai Gottstei·na, Wikto
ryę Auer i Anto:ninę Beuchbnclmer ll'wol
niono. 

Paryż. P-0licya tutejsza aresztowała 
pe\v.nego obcego pod'dane;go, rzekomo bar
d'pzio wys1oko postawioną osobę, która z 
24 banknotów pmvycinala1 'kawa!ki i utoży
ta z: nich nowy baink.not. PoHcya tutejsza 
.airesztmvala! taikże pewnego lekarza i a
gentów asekurncyijnych, którzy za pomocą 
szalitJ.ierczych machinacyj wytudzili oo To
warzystw asekurncylnych 6 milionów 
franków. 

Londyn. Gęsta i ciem.na; mgła, która 
za1wisłai na<ll Londynem przed trzema! dnia
mi, trwa; <laJlej. l(omtLnikacy.a uliczna! ·bair
dzo u.trudniiona. Fociągi kolejowe z przed
mieść przybytw~ją ·z wielkiem apó.źnie
niem. Okręty, które mialy. odpł'ynąf do 
Calais i Ostendy dnia· 21 o godlz. 11 w no~ 
cy, molglych Ddplynąć dbpforo 22 bm. o 
igod'z. 2 rano. 

RoJmaUości. 
Swiętokractwo na cmentarzu. ,.l(u1~ 

Warsz." d'Ooosi: W tych ·dniach niewy
kryci dotychczaisi zl-0frcz.yf1cy dlopuścili się 
ohyd1nego1 świętokradwa na. grobach ro
d1zim1y·ch hralbiów Potulickich na cmen~ 
ta:rzu W; Slomczynie, w brrninic J cziorna, 
w paw~ecie \Va:rszawskim, Wyłamal\.\:1sizy 
kratę w oknie, dosta.Ji się on~ <:La grobu mu-

ty Boże, już ciebie oczy: mo.te przez ty
dzieJI caly oglądać nie będą; już się nie u
cieszą twoim widtokiem, ty piociecho, ty 
-0sfo<l-0 zyda, ty skarbie najdroższy. Ze
gaaJJ mi kochane, promieniste, cudne, cud
ne slo1ke ! 

Z początku tygodnia było jeszcze pół : 
biedy, jesz.cze znosił jako tallro1 brak dzien
ne.go światła. 

- Kiej musi tak ·być to musi; przede 
nie wszyscy lud1Zie mogą, praicować na 
świecie, bo ktoś jego dary. Z1 głębi' zietmi 
wy1dobyć p-0!\Vfoien, bo na: chleb dla swoich 
trza z.a'robić - tlumaczyl sobie. 

Ale już z. koiicem tygodnia, to go taka 
czasem brał.a tęsknoia1 zal tem świart:łem 
Bożcm, że go to gryzto, jak choroba jaka, 
że rady sobie dać nie mógl. 

Praca przy maszynka'Ch -db wiercenha 
dziur strzelniczy·ch w taikiei, 1ak'. Mitaiwa ' 
pracowat glęookości, byla bardzo ciężka, 
bOl diOkuczalo gorąco i d'uszność podzie
rl1!Tla. Z odwiniętymi rekawa:mi, w k'°sxuli 
zupelinie n~ piersia-ch rozpi~tej stawal do 
ro!b-o1:y, a mimo1 to nieraz pot kroplisty zle
wał mrn cale dafo. Przysypany< pytcm 
maszyny ś·widrowej, zczernialy od kop~·!::i., 
zlarny p'Otem rzęsistym, był' bardziej dlo P-O-. 
tępie11ca z Erebu niż do cztowieka po<lo- : 
bny. Nie- przedsta1wiał tez sobie inacszej : 
piekła, jak \V formie takiego ciemne;gio, dlu„ 
giego chodnika, na1 któreg-0 k-0i1cu jar.zące 
sic krwawem światłem lainpkj górnicze w 
otoczeniu złocistych pierśtieni, na tłe mgły 
powstalych, zdawa~y się być ocz.amt s~ata„ 

- Jeśli nje piekfo, to przynai)n11ni~i 

rowanego, gdti~ znajduje ·e pe'\\'lla liczba 
tmmien ze .z ~1-0kami Potulickich. Przy
puszczają·:. że znajdq w trumnach koszto
wności, \\~.jednej z niclt, a mianowicie 'kry
jącej zwroki zmarlej w roku 1855 ś~. Ka
tarzJ.ilY z Miellżyńskich hr. Potulickiei, ·v.ry„ 
rąbali duży otwór w zewnętrzeni trunmie 
meta.IO\vej i we:wnętrznej dębowej, lecz 
czy cokolwiek skradli, .na razie stwierdzić 
niepodobna. Są ślady, iż zloczyiky. usi
liowali w poóobny. sposób rozbić trumnt; 
ze zwłokami śp. Kaspra ł Urszuli Potul~
kich. Zabrawszy d :va świeczniki oraz 
roxbiwszy lampę wiszącą, ztoczyńcy, 
splosxcni zdaAe się przez kogoś, z.biegli 
bez śladu. 

Kościół św. Marka w niebezpieczeń
stwie. Niektóre dzienniki .donoszą wi We
lh~yi, że wedle spral\\"'Ozd:anła wydziału 
konserwaitorów, sian kośckila Ś\V, Marka 
w Wenecyi jest groźny. Podobno stwier
dziono., że główne muryi osiadają się nic
rdw11omiern1e. prz.ez c-01 gl6wnej kopule i 
dwom sklepieniom grnzi po·ważne niebez
pieczeństwo. Wydział kons.crn atorów 
żąda natychmiastowej napra\V'Y, której ko
szta- oblicrw1101 \V' przybliżeniUt na1 200,000 
lirów. Buc!:oiwa kościora św. Marka roz
po{:zęta• się w roku 830. Kaśdót spłoną/ 
raz. i wtedy odbudo:\.\'ainy zostal \\·cdlug 
odmieJnne-g'o planu, Po<l!obnie jak „kampa
nma", którat runęła, kościół ś''"· Marka, 
stoi nai pil-0tach, które pod'cz.as restanracyi 
w roku 1880 badano i: uznano za niena
ruszon~. 

Kalendarz„ 
Sroda, 28 grudnia. Jana a?ostoł:i. i ewang. 

(God11isław). 
03wnrted:, 20 grudnia. Toma.~z• b., Twfila. 

(Gosław błoJ.). 

S ł o n e ti ; w1cbodzi. udwcls1, 
Jatro. g. 8 m. 13 , g. 3. m. 50 
Pojutrz.e. g. 8 m: 14 g. 8. m. 51 

B ta 11 p o go dy; W -pouiedziaitk cały ddci 
ładne po .detrl!le. We wtorek taki~. 

'i' e r m o m e t r wekll2J1wał wczoraj 12 • 
południe 1 1topni R. wyżej zera. 

NA I. l(WARTAL 1905 r. czas najwyż. 
szy zapisać 

,,Wiarusa Polshiego" 
Prenumerata wynosi tylko 

l MARKĘ 92 FENYOOW 
na cale trzy miesiące. 

,, Wiarus PoJs.ki" jak dotąd, tak i zaw
sze w przyszłości wiernie pracować będzie 
dla dobra ludu polskiego na obczyźnie, 
choć au za to różne spotykają przykrości. 
Dla robotników polskich na obczyźnJe zo. 
stał „Wiarus Polskł" założony, więc tei 
zawsze wspólnie z nimi działać będzie dla 
Ich dobra i dla dobra sprawy naszej nar•· 

, dowej. 
l(ażdy, kto na przyszły kwartał zapi

sze sobie „ Wiarusa Polskieao" i nadeśle 
nam na dowód kwit oraz znaczek 10 łeny. 
gowy ba porto I dokładny adres, otrzyma 
zupełnie darum 

' cz.yściec przechodzę za życia - myślal 
nieraz: Mitawa. 

Jakże zaq;d'J"ościl .wtedy tym WSZYt
st'kim, co choćby, jak ciężko, choćby w 
tkr.wawym pocie cz-01.ai pracują ,,na po
wier,zchni zieini'\ 

- Jui .co' świa1tlo Bo2e, to światlo1 i 
tego nic ci człowieku nie zastąpi: anr z.a
rabek lepszy, ani znQśnieisza d{lla:, nic. nic 
na! śwliecie t 

Czasem wśró<l roboty s.tawat i: zamv
śral się glęboko. 

Ot teraz wtaśnie sąsiad! jego, co ma 
szmat P-Ola, idzie za sochą czy za broną 
przy. s~e:wie oziminy, a drugi wiezie "'ola-
mi drzewn z, ooru, a trzeci wyje-chał kolnni 
na inny zarobek. Ptact\VO na<li nimi śpic
wa1, derkacze, bekasy, kszyki z. bfot się u
noszą, a ot tam wśród szuwarów i wierzb 
pochyłych lśni się powierz.chniai staw11 jak 
źwierc'iaic.Uo ziemi, w którem słoiice cafo 
swe zlQte ·od'bija i0hlicze. Zlote słońce. jak 
ooo im teraz świeci prosto1 w ! oczy, ruż. J.e 
przymrużać, arż przystamać trzeba. Po co 
to? po C·O? Niech wpada, oo duszy prosto, 
niech się w niem kąpie cafa, w tern u'kocha
nem Bożem świetle. 

Mitawai miewal czasemi takie jas11e 
świetlane wiz.v;e. Kiedy usiadł' na ław~~ 
wi kątku, chwiloW()l w porze śniadania 

przymykał często DcZ}'f i widzia1 wtedy 
fai.le mót kołysanych leklkierni tchnien'iem 
Wiiatru, który odsłania! ~ podf schyiunych 
kłosó\v purpurowe makii i modre blawa
ty; widzial ląki kwieciste ciągnące się w 1 

dal s-zeroką, , a na nkh jak ruchome pmmki 

LAD Ą KSI>\~ 
J(t-0 naddle nam 5 k-wftów i 5 ZJtac7JUSw 

otrzyma 5 książek I fedelł włe11d kalen
darz. 

Wszyscy abonenci otrZ}'ata~ ra~em 
z 1azeł4 płękl&Je wykosany 

KALENDARZ SCIENNV. 
Można td posy lać „ Wiarusa P•lskie. 

10" krewnym lub znajomym do P o I s k ł. 
Trzeba tylko nadesłać 1,92 mr. i do.kład~ 
adres, a auetę JJOCu;le pnekaźeaay. 
~~~~--,-~~~~__;,~--.-~----~ 

Towarzystwo św. Barbary w łlambom 
po.daje swym złonkom do wiadomoś .... i , iż 
spodobało się Panu Bogu Powołać do w ·e
cznośd naszego gorliwego członka 

g, o. J a B a W i n k I e r a. 
Pogrzeb od'będ!zie się ~, czwartek o · 

godzinie 8~ raoo z. domu żaloby ul. Brc
moostr. 14. Sz.an. członków prosimy ~ li
cz;n.y nd:iiał w pogrzebie. Członkowi~ win 
ni się sta\vić w -0znaka:ch tow. o godz. 8 
na san posiodzei1. Zarząd. 

Wielki wiec '' Ho1·de. 
Wiec „Zjednnczenia" D'db~dZ.ic si ę w 

dzielł No.\\ eg{)I Roku o giod:z. 3}5 n.a ali 
p. Lammanna, <lawn. Baumbccka, przy no
wymi kośdcfe w1 łić:irdc. Na· p icr\\'sz~1n 
t~m \Yiec:u naszej o-rganizacyi omaw iant: 
bę<Fą sprawy robotnicze, orga1niizacyi w
wodov:ych, oraz spra,,·y organizacyi 11 Zjc
dni0czenia zawndowego Polskiego". 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność mężowie zaufania i delegaci. 
Uprasza' się ni:niejszcm Szan. mcżów 

zaufania i delegatów, abyi z.naczki 1 książki 
i t. di. dotyczące ,.Zie<lnoczenia za\\"Odo. 
wego polskiego'', ·z piowod11.i z.miany ksią
żek kasowych najpóźn:iej do 1 stycznia do 
biura1 przystać zechcieli. P.o nowym roku 
otrzyma.1 każd'yi 1~owe książki i maczki. 

, ,Zjednoczenie zawodowe polskie,·„„ 

BACZNOSC GÓRNICY! -
Z pawod11. że kopałniai „Bruchstrasse'•, 

\V La'nigend'reer eh.ce przedłtrżyć czas pra
cy, uprasza. się, aby1 ża<len górnik w tej 
kopalni pracy nie przyJmo1\vat 

„Zjednoczenie zawodowe połskie0• 

Wlelki wlec ZJudnoczeoił 
!1-ł.'I ~ w Dellwig. 

. W niedzielę 8 stycznia w pofo.dnie. o 
g·o~. 11~ ad~zie si~ n~ sali p. Hesse. 
przy kopaJ'nj „Prosper I" wielki wiec „ZJe
·cfuocze.nia zawo'Cł. polskiego". P-011ie\v.at 
na wiecu tym -0m'al\vi:a:ne będą sprawy gór„ 
nicze, knapszaftowe i organizacyi z:awo'd.o„ 
we.i po1'skiej, dla te~o z.apras~ się wszy. 
stklch :Rodaków <l Delil'\v~g, &rbeck Prin
trop, Bottiiopi i okolicy. Na.i wiec~ bQd.ą. 
f.t zemawiać mówcy: z.amiejsoowi. 

„Zjednoczenie zawodowe ~lskie0 •• 

sują:cy się smugą dłtrgą nai kra.in nieba· ru
de buki, ciemne d~by i świeiiki ziełan~. ~ 
A wszystko to za'\vsze oblane potokiem 
jasnego sto1neczr~go światła. 

- liej ! 'byt tam teraz nru tym pięknym 
świeck! i pefni\ piersią. oddychać i żyć 

• # • • # ,.. 

zyc, ai me um1erac. 
l(ied:y byl jeszcze chłopakiem malym 

i usłyszał od· księdza, że szczęśliwość wie
cZJia w niebie, to mai być ogląd'.anie obli
cza Boga.i i świętych Pańskich i Aniol ów 
\\11 zl-OCistem, jak monstrancya świetle -
nie mógł tego zrozumieć. A tera.z 01t to 
wszystko pojął dobrze, teraz. zrozumiał, 
że większej szczęśli\\ ości oo Ś\\ iaUa Boże ... 
go, Stwórca wy:brany111! rluszom daić ni.! 
m~że! 

Nieraz. gdy go taka okr~tbia napadła 
tęsknota, chciał porz.udć swą pracę i na 
prostego iść wyrołmika byle tylko żyć od
tąd ,:na świecie". Ale Mitawa mial liczną, 
rodzmę, miał .i.ako górnik tyle. lat służby, 
która go uprawniała do pro'Wizyi. Godi'ziż. 
si~ tOI wszystko porzu-cać dla jaldejś tam 
gh1piej fanaberyi, którą rozumni\ jego ko
ledzy za\\·odowi nazywali tę nieprzepartą 
tęsknotę za! slońcem... Bylo to zwykle w 
sobotę. 

Okola· poJudnia już go tak wzięła tę
sknota rozbierać, że mu aui rusz. dziś nie 
chciaila iść praca. Zacząt Ją Q(f stuw ulu
biooej sw<J&ej modl"itwy: 

Kiedy ranne wstają z.ohie ' 
·Tobie ziemia, Tobie morze ~ 
.Tc-bie śpięwa żywiót wszelki~ ... 
B~dź pocbwa:łon Bote wi~łkt 1 •

1 

pasące słę bydk> I m""Ce0
; .wktzial bór. ty„ 1 •• {Dok<llłczcnic uutiu>H. 



,. Tow. Ś\\' . Ludwika w Histel11-Scticrleheck. 
Dn;a 1 St) "'"l-nia <'di>ęd~,i e &ie Walne 1.~

branle, na którern ~~arząd zlo:ty s;ua·woz<l1me 
ze swych czym o~ c i za ubiei?:h' ro k. poczcm na
stąpi oMr nowe~~o zarzą du. 

Karol Mitko. prezes. 

Dziękując szatłownym Rodakom z liottt;(lpu 
i okoHcy za dotychczasow15 poparcie, o'mielmrl 
.się i inadał polecić r.1oic przeds ic: b!orsiw9. 

Polecam książki do nabożeiistwa, od 'll'INY
czainy ch aż do naipięłrniejszych. Ksłąiki i>e· 
wieśc!owe ł h1storyczne, Żywoty SS. Pańskich, 
krzyże, figury I obrazy, który oprawiam w 
wlasnym warsztacie. przyjmuie także wsf:ełkie 
pracę w zakres ramownictwa w chodzące, do 
·wykonania. 

Dalej polecam na gwiazdkc: po-rtmometki, 
cy~arni-czki i wiele innych towa rów krótkich. 

Wyroby papierowe np. wiązarki pofskre, 
· bardzo tanio i karty wszelkiego rodzaj•. -
, oworoczne karty przy zakupnfo wlękSl',ej ilo
ki sprzedale po cenie hurtownej. 

Ludwik Trzoska, 
Księgarni J, 1rnlska w Rottropie 

przy nowym kościele. 

···=····· ---·-------·----------- ---
DOM 

w mieścei powiatowem na Kuia\vach, w któ
rym jest interes koloniialny oraz skfa.d drzewa 
i węgli, a dający pewne utrzymanie rodzinie, 
jest z po\v-odu działów familijnych tanio do 
sprzedania, najlepsza sposobność dla rodaka. 
Bliżs·zych wiadomości udzieli 

I. Mikulski. 
Jnowroctaw, Pr. Posen, Toruf1ska szosa 62. 

BACZNOSC! 
Rodacy z Gelsenkirchen, Ueckendcrf ł eke.łicy! 

Księgarnia polska 

Dzi eń dobry Jasiu ! - A, dzień dob~~~~ 
dobry Stasiu! - ~tas iu: Jak sie mamy? - Ja
siu: Jak o siebie dbamy . - Stasiu: U ciebie sie 
tylko kpiny tr zymają. - Jasiu: Kpiny i nie kpi
ny się trzymają. Widzisz mówię iak o siebie 
dbamy i jak S\Voich popieramy, boś ty to pe
w11ie innej myśli, ale za przeproszeniem, byś się 
tem nie obrazil, ale patrz, co od Janowskiego 
niosę, niosę polskiego oleju dla moiei żony. -
Stasiu: Od Janowskiego olei u polskiego? a tam 
co masz w tern wielkim koszu? - Jasiu: Ta
kiś ciekawy, to z niego ci bede wyciągal po 
troszu , Oto niech ci naprzód powiem, że mi 
się powiększyła moja familia o iednego synal
ka. Nakupilem wiec wina polskiego, czerwo
nego, żóltego. Samos, szynkę wyborną, kielba
sy polskiej, serów różnych gatunków, masla 
od krowy. - Stasiu: Masla od krowy? - Ja
siu: Tak o·d krowy. Dalej iablek smacznych, 
gruszek, śHwków i t. d. Co jeszcze nie pamię
tam, ale patrz tu jest wszystko spisane i jedno 
po drugiem dane. - Stasiu: A tam co to jest 
za karteczka? - Stasiu: Jak widzisz. zamówl
lem paczkę dla rodziców, i to trochę sloniny, 
kielbas}', kawy, cukru, karmelków. wina. o.rze
chów i t. <l. Janowski mi to sam odeśle bez 
mojej fatygi, a o rodzicach pamiętać, toć to obo
wiązek nasz. - Stasiu: Myślisz, że mi też nie 
stanie na paczkę d'la rodziców? ja ta·kże za
raz pospieszę do .Janowskiego i zamówię 5 
funtów kawy, 7 funtów sloniny, 2 funty karmel
ków, pudelka cygar „Mexyko", czekolady, o
rzechów, wina, a dla ojca zapisze „ Wiaru.ia 
Polskiego", a dla moje.go malego braciszka ele
mentarz. Co mówisz J asiu, bcdzie dosrC? -
Jasiu: Toś ty się jeszcze lepiej okazal, jak Ja, 
ale się wrócę i zapiszę także dla ojca ,,Wiaru
sa Polskiego". - Stasiu: A teraz, aby się żonie 
przysluiyć, kupię także od Janowskiego oleiu 
pol~kiego, powideł polskich. twarogu, kie!basy, 
polskiej kiszki z kaszy, bo lubi żona z kapustą, 
ilaszeczke winka, a dla mnie tabaczki do za
żywania, bo od Janowskie~o bardzo dobra, pu~ 
delko cygar, dla ojca 2 funty tabaki, dla przyja
ciela polski żydek oraz cy~ar i papierosów. -
Jasiu: To doskonale l - Stasiu: A teraz sobie 
zaśpiewajmy chociaiż tak: „IieJże, hejże i:iie 
żartujmy, kiedy moina to od swoich kupujmy, 
boć i oui nie żartują, a w czem mog4 to nas ra · 
tują , Aby has.ro swó.i do sweg-o nie v,.rygasJo l 
- Jasiu: To mnie cieszy, podajmy to do „Wia
rusa P olskiego", a Janowski niech zaplaci i 
basta. - Stasiu: Tak, to zrob imy, podpisz za 
niego. 

Z szacunkiem 

f rzu1cis1ck J a n ~wsk.!j 

Biuro obrony prfiwnei 
• u 

znajduje się w Bochum przy ulicy Vi-ciU·· 
mes tr. 16 i o twarte jest we \.Vszystk<ie dni 
po\vszednie od r:;od'z. 8 rano d{) 12 po PO-: 

ludniu i od god ziny 3 do godz. 7 po po!. 

l.FD\VII( KRUSZEWSKI, 
stolarz p..'Jlskł 

i skad mebli gotowych. 
Na f!Otówkę ! Na odpłatę! 

B 0.C II U lv1, 
ul. Joh<cuuiitcn;tr. 

J 

Diirlwpp'a 
maszyny 

Sl\,fad .!i do szvea 

~p••t jf~ 
f.J lfM !~' .. • ~ 

masz151 
do goto w ani11, $żye,i. '.l 

l VJidżyrnani&, 

-:-· Slel!d.d1 spnerow km:hennvch 
1}0 q~mrnh jab na.jt81~ttiz:;t· <'h 

'l:·ik i:i i'l rh'. rz•czy ,,cL"iol'ł1via. ·n i'r1oko 11.> domu. 

Za __ ~otj~:~~ ! Na odpłatę 1 
li 

Pie~~v \1 do ogrzywa:n~t 
anko'A>ia ,t 

Hepar:i.eye w:<Py

s!kieh ~Y"tPml·w pr~

dkt• i ~sni'" 

Pnszuktt.ie 
iH>1<1o~n i„,-. 

gnili r ko· 
f r \ Z\e ' S17 ;-J _< 

J:.>O !)g r, .,1yc·11nin l ~I i ·" 
n9. Rtll ł l'l ;:a•rri<i ·~;<'P1• 

„Przvjade!•i 
wychodzi \V Toruniu trzy razy w
groniowio na wielkim arkuszu i ma naste~ 
pujące bezpfatne dodatki : Rodzina Chrzie
śdańska, tygodnik, Przewodn.ik Naukowy 
i; Literacki, SZ'kótka Polska, Oospodan., 
Kupiec i PrzemysIQwie~. MieSiięczniki : 
Ogrodnik i Pszczela rz kwartaJn1k. 

Nad to -Otrzymują abonenci „Przy jaeiie
la" od cz~su d10 czasu ~nne doda tki, jak ze
szyty, książki o Polsce, zbiory p i eśni poł
skich, obrazy ad. 

l(ażdy, kto zapisze sobie „Przyj~.c ! ela" 
o trzyma. na Gwiazdk~ zupełnie darmo 
wielki Kal endarz na rok 1905 p. t. „Rocz
nik Maryańsk4, Kalendarz katoLldw-polski 
d'la wszystkich sta nów ", zawierający mię
cy innemi historyę l(alwaryi. Wejhen::rw. 
skiej obrazy, przed'stawJające k21plke kał
waryJskie itd. Nadto ctostaJ11ą wszyscy a
bonenci ,,Przyjaciela" na G·wfr~dkę razem 
z kialendarzem po trzy prześliczne obraz~ 
Nałśw. Panny Marryi i ;inne d:Odatki. 

JeżeDr aiblonent „Przyjaciela" umrze 
wskutek nieszczęśU.wego wypadktI zamaz 
lub jwa tygodnie po wypadku, wyplaca 
.,PrzYtlaJCiel" zwykle, z dobrej wo.fil nie z 
obowiązku, pozositalei rod-zinie 150 marek 
jako -~:spa1rcie na pogrzeb. 

P ostbestellungs-F ormular. 
kh bestelle hiennH be& dem Kaiserli

che.n Po.stamt die Z~tung ~,PRZYJACIEL" 
aus Thorn fiir da I. Quartal 1905 undi za:h'Je 
an Aboo'nement 75 Pfg. (und 24 Pf. Bestel\
gefd.) 

Obi.ge 75 Pfg. (und 24 Pf. Bestełllgel~ 
erhałten zu habe.n be.scheifl!t.gt 
....... d ....... 191 .. . 

Kałserl. Post • • • • • • • 

~,Robot11ik Pol~lrih 
wy.chodzi w Bochum ·2 razy tygodni-Oiw:-0 
z bez.platnym dtidatkiem re!igijno-lpowqeś'
cimvym pod' tytuJ em : 

„Posh12niec katol~cki"a 
N::i, cały kwartał , iuż . z p!'zynos:teniem 

do domu kosztuje „R'obcmirlć Po!ski" 

tylko 68 renir.aótf A 

R<0dacy ! ZapI:suicie i wz.sze.rzałcie 
11Ro botnik a: Polskiego", pismo tanie, a do
'bre, bo szc'Zerze nar-0dowe. · katoHckie. 

- -- - -- -·· --·---~--- ---I..:...>...--~-----· --
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Ich bestcHe ł-;.i ermit bei dem K::..i.:.. c:- r. 
iicł1cn f"ostarnt ein Exe.mp!ar der ? c :~ ~: n !< 
"Robotnik Pols?d" aus Bochum for c~as· i 
Quartal 1905 und zahle ;::n Abcnriea;,ei: t u~ 
~estell geld 0,68 i\1k. 
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Obige G,6G Ivlk. e.rimiten zu •Irnb.~ 11, be-
schcinigt_ , · 
.. . .. .. d. . . . . . · 190.„ 

Kalserllcbes Postamt • •· .„. ' • . 
---------
~,Gazeta 1~orońs1.a" 
I(arżdly pmwy Polak powiinico liliic.ć w 

d~mm , ,Gazetę Toruf1 ską" . Kto reszcze 
me ma „Oaz.ety Toru ń.sldej" , iliiech ją scb.ie 
zapisze na nowy kwarta/. . Pu..edpla
ta n.a dwa miesi.ąicc w.yinosi .tyko 

i markę 50 icnygów. 
Za cd11()szrni,e dJo domu przez tlsvnve

gn dopb·ca się 42 fon ygi. 
... Ga.zet.a T~ru(lska" wychc-d.ii szd~ 

reny tygoonicwo na wielkim arkuszu· i ma 
nast~puiące bezp/a•tne dbda•tki:: R<:.<Jzi: na 
Chnn.ścia·riska tyigodnik . Prze\\··odl1i'k Nau
lrowy i Litcraicki, Szkółk~ Polska. Gospo
darni Kup:oc i PrzcmysJow~cc . m;(.'Si~...z
aiki; Ogrodn ik i Pszczr.!-~n. k wTurtal·nr: • 

Nadt-0 otrzymują abO"IkłU Oazcą <Xl 
ci.asu oo czas.u i.im~ dndatki , jak zeszyty , 
ks ążki Q Po~scc.. zb'ory pieśni połsktkh. o 
bra2y itp. 

Kaw y kto h:s z:c.ze te raz r.ap 'sr.e so
bie „Onete Toruńską'\ -Otrzyma na 
Gwra:zAik ę zuµelrn e durroo wlełki K:.demlarz 
na rok 1905 pod tyt. : Rocz.nik Maryaó.
ski. l(aJond a rz katohcko-polsk i dla wszy
stki "h stanów". zaw~'2r :J{i.ący r11 ' ę dzy i.cm erni 
id~toryę •\Hłwary; W· ··iiłero·~· sk ici i nln .:i-

itd. NQ.dto tiostan~. ~'szy~q· abc~ e'.1 : ; l'!a 
Gw.fazdke razem z. kalendarzem f)'1 ~ --~ 
prześliczne obrazy Najśw. Panny .Mac~' i i 
inne dodaikl. 

Jeże~1 1ahcment umrze wskutek me. 
szcz(Jśllwego wypadku zaraz lub \V c.h\.a 
ty.godnie po wypadku, wyplaca W}~d:[!;\Vini. 
ctwo zwykfo z dobrej \voli niie z o'bowiąi. 
ku, po.zostalej rodzinie 150 marek iahi. 
wsparcie na pogrzeb. 

Postbestellungs-:·Formular . 
Ich bestelle hie nnit bei dem Kn~,..-er. 

lichen Postamt ein Exemplar der Zeituni 
„Gazeta Toruńska" aus Thorn fiir das !. 
Quartal 1905, nnd zahł e a.n Abonnemet und 
Bestellgelcł 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhaltcn zu ha:b '2n ~ :~. 
scheinigt. 

• . . • . d. . • . lJO.„ 
Kaiserlkl!c.., Postamt • • • • • , 

---------

~"Wiarus Polski'' 
wychodzi 6 razy tygodlniowo w Bochum 
i zajmu!le się wszystkiemt sprm,vami, które 
dotyczą s11raw ludu polskiego na obczy~ 
źnte. . 

„ W I A R U S P O L S J( I''· 
z tego p.owodiJ.r winien slę znajdować \ ... · do
rrm karż-dlego Polaka· na obczyźnie. 

W ninielisz:ym m1merze są kwit}' Q.o. 
zapisania „Wiarusa Polskiego". Prosimy 
rozdał między znaijomych i zachęcić ·kt1. 
aby za'J)isałi sobie na I. kwartał 1905 r. to 
pismo. 

Wiadomo, iż dio dobrego trud·oo nieraz 
Iwdzi nakltm1ć, przeto prosimy Roda4có''. 
aby odwie<llzaM znajomyich i sąsiadów' E 
tak dltugo fm Uomaczyii Potrzebę czy tania 
gaizety polskiej, aż. zap~ sohte „Wiarusa 
Polskiego". 

Hakatyści i germanizatorzy, a ~akie 
różni inni przewrotni ludzie chdełiby zni
szczyć .,Wiarusa Polskiego"r aby patem 
pomiia1ać robotniikiem polskim nai obczy
źn f~„ bo n;ie byłoby pisma, któreby lud 
[Jolski na wychodźtwie brónilo, iaJk to 
zaw sze &mialo i otwarcie czyni „Wfa:rus 
Połski" . 

.Rodacy najlepszą dacie im odpowiedź„ 
rozszerzając „ Wiarusa P olskiego"! 
- -------- -------

Kwity prosimy dać znajomym 
i zachęc ~ ć. ich do zapisani& 
H\Viarusa Fulsk1ego'' na I Kwar„ 

t ,li '9'}"' ""' f~l. l l.) IQ 

! . - --- --~-----,-· --------·--. -

I Po~tht:i ,;1· i;,l"Jt1 fJ.'f\;·,,, rt-<'ąrmu·· J" :::r I i )..;ł.·'"' "' ..., . "' ""\.) ~ ... , __ ł .v., .• 

I kh hestelle hi-ermit bei dem Kaiserll· 
chen Postamt ein r.xemplar der Zeitung 

·. ~,W1atus Polsk i" aus Bochum (Zeitnngs
preisłistc 12'8) ftir das I. Quartal 1905 und · 
zah'..:-· an A.bom1cment und Besteltgdd 
1,92 Nlk. . 

Obige 1,92 .Mk. erhaHeo w hahe·n bi:„ ~ · 
sch~migt. 

• . . d. • . • • . . 190„„ 

Ifaiserl. Por.tamt • • „ ' 

P~r:stbesteHungs ... Fornm:lar. 
Ich bcstelle hi.enn1t bd dem l' ai~crll 

, dien Pc>stamt ein l:xemplar der Zeitu.r-.~: 
.., Włams Polskr• aus Bochum (Ze1t11ng !'l ... 
preisHste 128) ftir das I. Quartal 1905 und 
,:-;?.h!e an Abonnement· imd.: Be-stellgcld 
l ,92Mk. 

• " fi . « • 1 . o ' d .. t9Dt 
~B·i ~~ -~ ~ ·~ . TY rYr7et.~t;.:iwi~ą.ce k:ipi'ce kahv2T:riski~ ...,, 
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Vychodzi co<lziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
r-,,-Je<lplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fon„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

Bochum, czwart ~ 

·arę I Ojczyznę I 

i.4 

.arod y • pol ty zny ł 

Za inseraty pfaci się za wiersz tłetytowy 15 fen .• a za 
~foszcuia zamieszczone przed inseratan1i 40 fen. Kt 
często og asza, otrzyma rabat. - List_• do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad-

Dl: ;i<lres piszącego. Rekapisów sle nie zwraca. 

-~- R.edakcya., Drukarnis i Księgarnia znajduje 9ię w Bochum. przy nlfoy Malthe:rstras:e n:r. 17. - Adren: ,;Wiarus Falski", Bochum. ___.ll.L_ 

g *f _!!' W WSW_! :.tm!! IB!__iifk*"W _!M 4 -----__ _ 

Rodzice polscy! Uczcie izfoc! 1we 
!!!wić, czytać i pisać po polsku? Nl0 lest 
rr>f.ttfdem, kto potomstwu 1wem11 ~ufae. 
mt gfę pozwoli? 

Na po~zt-: 
p3willien iść ·zaraz każdy zapisać 

„lflaru.sa Polskiego" 
na J. kwartał 1905, kto nie dał pieniędzy li· 
:stowemu. 

Na czwartej sfronie załączamy kwity 
do zapisania gazeŁ Prosimy ie. wyciąć i 
dać znajomym, zachęcając ich równocze
śme, aby zapisali sobie „ Wiarusa Polskie· 
go". 

Z 11ypadtów dnia. 
!\owe zarządzenia wyjątkowe w Rosyi. 

„Berl. Ztg.'' donosi, ż.e ponmcnlk mi
nistrn spraw wewnętrznych Durno:wo, po-
1ecil urz.ędlnikOOł, którzy1 pełnią shtżbe po
.:mową, aby <Jtwfierali wszystkie listy prz,y
cirodzące rz zagranicy oo R()'syii i badaJH .d!o
klaooie ich treść. Wszelkie listy, zawie
rzjące ~akąkohviek. wzmiankę o stosunkach 
•tn11nnętrznych w l(osyi, mają być h-oo.fi-

skowaine. Tylko prywatne Fisty mają być 
dOręczane st ro nl{)IID. 

Wrzen1e pomiędzy górnikami w obwodzie 
pnemysłowym nadreńsko· westtalskim 

w zmaga się. 

Zastawianie prncy w wyda;jnych k-0-
Ja1;rriacll i wydal'a:nic tysięcy górn~kó'Wi o-

,,.. ra~ obniżanie z.aroibkówi przyią.czyfo. się w 
.rmmku dlo ogóllilego upośte<l!zenia .rob:otni 
ka tutaj~zego i spotęgowa~o jeg9 nJeza&o
woien1e zi marnego pol:ożenia Zroiz;umJeć 
więc można, jakie wZibmzcnic zapanowalo 
Pomiędzyi górn~ikami, gdy przy tem wszyst 

t· klem .nade·sziy wieści ztą<ll i· mvąid, że ko
g oa~nie zamierzają przedlu:żyć czas. pracy. 
. 'za:wzięciej z.abiera się do tego kopalnia 
d „Bmchstrasse" w La.ngen<l'reer. Rai.z. ju.ż 
d iei Próba przedłużenia pracyi rm:bitai się 

-O SOJid'a:rność górników, którn }est w tych 
wypad:..~a-ch paid.stawą p·owod:z.e.ntia, teraz 
~vystąpita ta sama: k'°p.alnia pon101\vnie ze 
'W'ym planem. Mamy nadzieję, że i tą ra
ą speiz:nie to na niczem \vtskutek so1idar-
105ci. ru.blotników. 

Na odbytych we wtorek wiecach r-0-
.• tników 1z.atrudniooych wi kop::iJni „Bruch

trasse" przyjęto na'Stępują.c.ąi rezolu·cyę: 
„Zebr.ami dziś na: sati p. Sproc!dta górni

cy. zatrudnienL w kopalni ,,Bruchstrnsse" 
.c1wzięH do wiadomości ponowny ukaz 
{~opalni tyczący się przed'.tużcni:et pracy 
· oświadlcrzają, że żadnym sp.owbem 
.godzić się nic mcigą na przedłużenie 

Pracyi, 
.i lil{rcm.atd1zeni polecają kiomisyi, Pro\\~ar
'.~ ~6Cni·e uklaidóWI z zarządem kopalni i0d
~-' ~śnie ·dyrckcyą, lUib, gdyby do por-0r.w
id ltienia ni·e przyszto, z królewskim u:rz.ę
ld em nadgórniczym, by na tej <l1rodze 

rzesz1mdzić izamierzionemu' przecUu:ie
·a Pracy. 
Nasamprzód jest komisya zoboiwłiąz.a
~ do przedłożenia administracjti kopal
~ listy protestują:cej i starania si~ o od
~Wi e<llź do 3 stycznia. 

.Zebrami oświadczają. p:Dnownie, że ko
•isy~ dażą pelnem za'l1faniem 1 że sto

c· '1a radzcy górnkze~o p.. Remy oslaibić 
~nie mogą." 
~ać tutad chyba 1Itie potrx~, że 

l'l!lcy kopalni .,Bmchstrasse" pewni są 
rcia wszystkich s-wycb mf'ia:i~wa
koJ~ ów. 

Ministe1ryum p. Koerbera podaje się do dy. 
· · misyi. 

W ramęcic austryackim nast~pu]c no
w:a• 'faza. Pan I(oerber \vtraz Zl calem mi
nisteryum przedlD".lY! cesarz()IWi Prand
szkO\Vi prośbę o dymisyę, przy której sta
:now\'ZO obstaje. 

Telegra myli 
L o n d1 y n. Gazety tutejsze utrzymu

ją, że jenerał Nogi, wódz jap. armii oblężni· 
czej ~został ciężko zraniony odłamkiem gra
natu podczas operacyi poprzedzających 

z~ycre wzgórza 203 metrów. 
Londyn. „Times" donosi z Toki.o: 

ł(orespondenci, którzy co dopiero powró
cili z Portu Artura, iwie.rdzą, że Port Ar
tura jest najsilniejszą twierdzą, jaką kiedy
kolwiek oblegano. 

M a d r y t. Donoszą., że sułtan jest 
zdecydowany do zrzucenia protektoratu 
fr:ancuskiego. 

L o n d y n. Według „Daily Mail" ancldo 
wała Anglia ziemię położoną na pohtdnle 
od jeziora Niassa w środkowej Afryce. 
l(raj ten obeimuie oke>ło 2000 kwadrato
wych kim. i Hetzy 20 tys. mieszkańców. 

Trewir. Na ślizgawce utooęto pod 
:.Speiclrer 7 chłopców w :wieku od 6 do 15 
la~ . 

Car · wydał manifest. 
Z m~'lęi{)lną uwagą śle<fził świat cały, 

ni-emniey iny Polacyr wrz.CJ1ie we"Wll1ę.
trz!ne. wt olbrzymiem państwie carn, tę 
1\rYZYs, którą pod 111adskiem wypadlków 
polftycwych w zachQ.tliniej Eumpie prze
chodZi sp-0le<:zeństw.o ros)ltlskie, a której 
rozwój przyspieszy! nieszczęśliwy wynik 
\VlOjny rosyjsko japoński·ej. 

Policya i żand'armerya kierowane hm
talną ręką Plehwe'g'o ni mogty wpoić sp0-
foctzei1st\\.·u zaufaniia- oo samorwladlz:tw& 
Plehwe pad1 ofmrą wlasnego systemu, po 
.nim przyszedł ksiqżę Swiatopetk Mirski, 
o którym glOSJ.A>no, że rozpocznie epokę 
reform. Nastąpily istotnie pewne ulgi, tocz 
d1aly one zaraz.em spo.siobność szerokim 
kotom spoleciefrstwa rosyjskiego do 
wyrażenia swego niez.a:dowoleni'ai ze 'SY
stemu pam1jąc~go w Rosyi. Wszędzie 
odezw-My się gllasy dl()l1Ilagające się u.d2iatu 
w rządach i kontroti nad urz.ędnj.kami, 
których oozprawia, ucisk i :z.dziers.two do 
JJiestychanych doszły gra:niic. 

Ze wszystkich stron kraJu d.Qin·oszono 
o ze1brainiach i rezolucyach vroJają.cyich o 
reformy i konstytucyę. Ludwno się, że 
książę Mirski postara się o konstytucyę, że 
ca:r nie zajmuje stamowiskai nieprzychylne
go. Czekano z niecierpliwiośc ią na stano
wczic skJWl()l cara, o którym d!onosrono, że 
chwiejny, że raz stalle po tej raz. po owei 
·stronie. Teraz car prz.emóv.dl i rctzwiał 
jednemi slowem wszelkfo zludzenia, marze
niai i1 na<lzieje. 

Wykazalo się, że ani car ani książę 
Mirski nigdy o koostytucyi nie myśleli. 

W uka-zic d\Q senatu car rozwiódl się 
tylko o u<loskonalemu porządków państwo
wy.eh. 

Zaznacz.a więc car na•sarrnprzód, że do-
tychczasowe zasady- państ\va, czyli system 
samowladtzy, pozosta.ją niewzruswn~. 

Przyrzekai cair jedynie na<ler ogóf.nte 
pewne reformy głównie spoleczno_-poli~ 
c~nej na1my, .które ro:zpaitrzy lrom1tet mi-
nistrów. 

W pierwszej linii chodzi carowti o na.-
prawie.ni.e :tX>lożenia chłopów. Date4 •sta~ 
nawia car taki program: 

1) Obmyślenie skuteczi:yyclr :zan2* 

<lze(1, by wszelkie prawa wykonywano 
skru'Pulatnie ~ by zniknęla samowola. 

2) Zwiększenie kornpeten.cyi ziemst\\ 
w całej Rosyi, tak ziemstw powiato\vy.:h 
jak gubernialnych i rozszerzenie a.utono
mii gminnej. 

3) Wydanie icdnoMego prawa, by rn
chO'\\ a6 równo.ść wszystkich stanów1 przed 
sądem. 

4) Zaprowadzenie państwowego ubez
pileczenia robotników. 

5) Re\.\rizyę 11staw wyjątkm.vych i o._ 
graniczenie rządowego prawa \V}"1Tliiam kar 
na drodze administracyjnej tyrh."Q do wy
pardlkóvr, w których isto.tnie grozi państ\rn 
niebetzpieC2ef1stwo. 

6) Ustawowe poręczenie wolności su
mknia i religii. 

7) Rewizyę istni~ących przepisów, 
które ograniczają prawa obcukrajowców, 
kraiowców oraz osobnych dzielnic pau
stwa, poz,ostai\v~ając nw przysz.lość tyiko te 
jako prawomocne, które \vyicłrod:zą, !Ila ko
rzyść obecnym interesom państwa i !udo
wi rosyjskiemu. 

8) Usunięcie niepotrzebnych przepisów 
ogra:nkzających wolność prasy. 

Prace przygotowaw1cze p.omcza ~ar 
!komitetowi ministrów, który o niichi ma w 
przep1sarny sposób zdać s.praw1ozd:J.;nk:. 

Tak brzmi w strcszczen!u mainifost s:i.
modz'iercy Rosy:i. Reformy, które car w.
powiada, mogą przynieść korzyści :znacz
ne, mogą też. poz.ostać na rzaiwsze papiero
wemi; jak się cala sprawai rozw-inie, o tern 
o\J'ecnie przesądzać trudno. O rozszerza
niui ziemst\.v1 także na Litwę i Królestwo 
Polskie w manifeście stówka nie ma; ma
my jedynie coś o re.wizyj przepisów. wyjąt
kowych od'!1oszących się do pewnych 
dzielnic Rosyi, jak· w ogóle cały ukaz jest 
zredagowan4: ~ wyrazach tak Ggólr.y·2h, 
że 71 nich absolutnie nic pewnego wywnio
skować 111ie można; próicrz. tego1 że car o 
konstytuc:yi ·nie myśl'i. 

Z tego powodu tcm ·więcej prawdo
pod;obie(!stw-aJ za sobą ma zdanie, że ra r 
d'lai ocalenia systemu samowla<ltzego przy
rzeka obecnie pewne swobodY', lecz; w isto
cie w Rosyi wszystko pozosta!Ilie po <la
wncmu: sa1ITIJ().wola, lapO'wmictwo i brntał
ll1.IO;ść czynmrni.ków kwifoąć będą nadal, a 
Ind się 1będzk burzyl ooraz: więcej. W tej 
na•dz.iei, gazety niemieCkie ·witają ukaz car
ski z w:eikiem ~dowoleniem. natomi.ast w 
klotach myślących Rosyi, które zbyt wiel
kie żywily nadizictie, ccLcZ'\vania się cara, 
\V'Y\V-Olało o,gó~ne rozcza.rowanie. 

Po]acy na obezyźnie 

Dziwne postępowanie. 
łf.o.fstede-R'iemke. Dawniej miewali

śmy tu częściej kazania polskie i polskiego 
spowiednika. Przez pewion czas byf tu 
nawet wikaryusz ks. Klcinsorge, wfadają
cy językiem polskim. PóźnJcj jednak nasz 
ks. prob. Berg ani stuchać nic chciat o spro 
wa;d'.zeniu p.ufskiego księdza. Takie post~
pawanie prohoszoza, 'który ma przecież 
obowiązek starać si.ę także o :zbawienie 
dusz swyi.:::h pol!skich parafian, trzeba na
~ać co najmniej bardzo dziwmem. Teraz 
f ed!nak Zl(faje sie z.mi en il nasz ks. pro
bos:2X:tZ swe zda!Ilic w tej sprawie, bo w 
Nowy RQłk, po dziesięciu coś latach, mieć 
bGdziemy polskie nailJo.żcń-stwo. Rodaków 
i Roidaczki z Rienlke i okolicy uprasza się, 
aby licznie się zgromadZili. 

Przy tej spooobności zachęcić tez mu 
~zę Rodaków, aby wstępowali liczniej, niż 
dotąd' do tutejszego Tow. św. Franciszka 
Seraf., orazi d'o Kola śpiewu „Chopin"'. 
Jed!no i druzie towarzystwo Jest dobre f 

pożyteczne, więc naszym obowiązkiem po-
pierać je. Parafianin. 

.Essen. Wiemy " ·szyscy tu. na obczy
źmie, jak dzielnie nas zawsze brooi ,,\Via
rus Polslct" przed gern1a.1nizatorami, którzy 
go dla teg-0 nienawid!zą i gdyby tylko m-0-
gli, W' lyżce wody by go chętnie uto:pili. 
Nie dosyć jednak tego, że hakatyści i p-oh
'kożercy pismo nasze z Bochum prześla
d:wią i byt mu pc<lkopuią, oo Z'Jtaleź.li się je
szcze różni panicze \vśród Polaków, którz~· 
się wynoszą nad 'innych, którzy sądzą, że 
są czemś wiGcdi, czemś lepsz.em -0·d' na 
·robotników. Ci „szlachcice'· W'estfalSko
inad'rei1scy także nienawid2ą „Wiarusa Pol
ski ego" illa tego, że nasz .,Wiarus Polski'· 
z nami wbotnikami slę łączy, a nie z owy
mi paniczanni. którzy to tak nos d-0 góry za
dzierają. 

Bracia Robotnicy! My po\dnniśmy \\ 
obce teg·o tak samo dlzielnie. się zabrać do 
agit.acyi za "Wiarusem Polskim", powin
ntśmy; agirować, aby kaidy Polak na ob
czyźnie zapisat sobie „Wtaru.sa Polskiego': 
ina styc.zcf1, luty i marzec, czyli rna kw~a·rtat 
pier:\\"Szy 1905 r. Przy wolnym czasie 
idźmy od domu do domu i 'Zachęcajmy na
szy<:h braci" a'by się garnęli do oświart:y 
którą naifatwiei czerpać mog.ą, z. naszego 
kochanego ,,Wiarusai Polskiego". 

Wincenty! Omchowczak, robotnik 
WWWUALat:!' __ _ 

Z wojny rosyjsko-japońskiej. 
Sity obustronne morskie - ·wedlug

obii-ozenia Jednego z wyższych oficerów 
marynatki austryack1iej - przedstawiadą 
się na.stępują.co: 

Jawniai posiada obecnte z tych vkre
tów, z którymi na początku. wojny \Vstąpiła 
do akcyi morski ei, J)311cemiki I. klasy: 
"Mrk s.at (15.362 ton - zbudowany 1900 
roku), „Asahi" (15.443 ton - zbu<l'. 1899 r.), 
,,Fujt" (12.649 ton - zbud. 1898 r.), „Czin
jen" (7.335 tan - zbud. 1881 r.) i "Puso" 
(3.777 toin - zbud. 1877 r.). Pancerniki: 
„Sxikiszima", ,.Jaszima" i „ttatsuse" -
zatonę/y. - Krążo'\vniki pancerne: ,,Iwa.teH 
(9.906 ton - z:bud. 1900 r.), „Izuma" (9.906 
ton - z:bud. 1899 r.), „Jakwoo" (9,800 t<m 
- . zbudl. 1899 r.), „Asama" (9.855 ton -· 
(d:md. 1898 r.), ,,Tokina" (9.855 tan - zbu
da\\"any 1898 r.), ,Xasuga" (7.700 tam -
zbud. 1903 r.), ,.Nishin" (7.700 ton - zbud. 
1902 r.) - Nadto 12 krążowników II. klasy 
pojemności do 4.900 tonn, ()kolo 2'i kano

niene.k i zna<:zną lkzbę fhotyt torpedow
ców. Do tego dodać należy, że Japonia 
juiż pn<lczas W'Ojny w swoich warsztatach 
budowała no\1"e okręty (tak np. powstała 
flntai ochotnicza japońska, o której sile brak 
bliższych szczcgólów), oraz starała się o 
nabywanie okrętów u pai1stw neutralnych. 

Si;y morskie Rosyi obecnie Po zni
szczeiniu ostatniego ckręh1 eskadry portar
turskieJ „Se:bastopol", obcijmui<l eskadr~ 
baltycką i resztki eskaary wladyw-0stot.::
kicj. (III. eskadra rosyijska, jako mobilizu
iąca się .dopiero, nie maiże być obecnie u
względniana.) Rosya posiach zatem: pan
cern .ki: ,,Kniaź Suworow", „Borodino", 
„Orzel" i ,,Aleksander III." (wybudowane 
WI latach 1901 do 1902, o pojemności 13.516 
torm), „Oslablja" (12.600 tonn, '\Vybudowa-
1nai 1898 r.). Okręty lin'.owe U. klasy: „Na
warin" i „Sissoi Wełykij" (po 10.DOO tonn, 
W}'budowane w 1894 i 1891 r.). I(rążo
wnild pancerne: „Dymitr Donskoj" (6600 
tom, zibu<lowane 1891 r.) i "Oleg" (5800 
torHl, zbudowane 1903 r.). Krążowniki IL 
klasy: „Aurora" (6600 tonn, zbudowane 
1898 r.), „Zemczug" (6600 tonn, zbud:owan~ 
1903 r.), „Izumrud'• (6600 ton.n, zbud. 1903 
r.) i „Atmaz" (6800 tonnl zbud. 1903 r.). 



:bkrGtY: „Di~1rn" roz.broJcna :i. Saigrnr 
„1Aslwld" ro.zbrojony w Szanghaju, craz 
nRossya", największy Dkr~t wojenny eska
~ry wlad'ywostockiej, jako bezczynne, nie 
1110gą być uwzględniane w nowej akcyi 
nmrsk1ei. Oprócz tego posta:da Rosya pe
rw:rną Haść t-0rpcdowx~ów. 

Zestawienie powyższe, jakkolwiek nie
izibyt dokadn.a, wykazuje już przewagę sil 
japof1 kich. Nic \\rięc ·d.ziv.·nego, że Rosya 
atle \\ierzy w1 pawiodzieni~ eskadry bałtyc
kiej i zarządZi?a wysłanie III. eskadry. 

Postępy arm4i oblężnkzej pod' Port'2m 
'.Arturn 1 zaczynają wchodzić w szybsze 
tempo. Ostatnie depesze donoszą o pawo-

. 9lzeniach fapof1czyków wzdłuż zatoki Oo
lębicL gdzie obsadzili ooi 'kilka ważnych 
IWZJgórz. R6wnież z.dobycie TunJdk\.va:n
~za111u ma być rozstrzygające:m dla fortów 
twschodnich. P()wo-dzenia te są następ-
1istwcrn systematycz:nie prowadzonych prac 
1db1~ż'niczych i U'POW3:żni.ają do oczeki\Ya
•fa n.agtych a poważnych rozultatów. 

Na- terenie mand!żurs'kim sytuacya nie 
:zmieniona. Obie stmny spędzają zimę na 
•pozycyach i tylko od czasu d!o czasu przy 
chodzi do mniej lub więcej krwav.·ych utar
lCZek. Zapowiedź zatem Ku,ropatkina, że 
iJJrze·ct: zimą, zfie znajdą, w Mandżuryi żadne 
p<>\rnżnieislZe zmiany, spra\vdz.a się. 

.iJO 

Ciekawe wvpadki 
tn:kają, nais \V czasie naib~'ższym. Na da
fekim Wschodtz:ie 

WOJNA ROSYJSKO.JAPOŃSKA 
l'\Vil'e i nle wie-d!ziec, kiedy jej ukończenia 
si~ doczekamy. Ma cna z:aś <llai nas o tyle 
wic;ks7..e ·zu1aczenie, że tysiące brad na
szych z pod Moskala lcue tam krew za obcą 
sprawę. 

SPRAW A POLSKA 
i\\. Prnsicch także ooraz większego na:biera 
:znaczen'ia. Iiakatyści i rząd pmski suszą 
.S\\ c mó21gownice, aby \vymyśleć środek, 
lktóryby n.as radykalnie zd!otal zniszczyć. 
Ni.e udiaje mu się to. więc tem srażs'Złe 

PRAWA WYJĄTKOWE 
obmyślają przeciw nam. Z tego powlfJ•du 
IJl!OŻemy się 

W SEJMIE I PAf{LAMENCIE 
l::ieka\\ ych roz-prnw spodziewać. Rząd 
rpruski zaś nie oofnie się z. drogi praw an
tł:ypols'kich, po· której kroczy. To jednak 
nakłada na nas tem większy obowiązek, 
•byśmy SiG 

ORGANIZOWALI 
aa wszystkich pofaich, ażeby wspólin.emi si
łami broinić się przed·v wynarodlowieniu 
i ogloozeniu nas, <liO czego h'akata zmierza. 

Ody vr&~z tego zważymy, że, czy to 
I\\" polityce ogólnej, czy też bliżej nas ob
i::hodzącei. oraz w życiu narszem polityicz
l!em i spolecz.nem, tyle jest codtierunie zja-

STRASZt1Y DZIADUNIO. 
Powieśt l\1aryi Rodzlewi~artiwnej. 

lCią!l dalszy.) 

Naigle silna dkiń uięla ·g.o za ramię, d'ru
ftta ręka wyn\ ala re\\ •olwcr, ,zanim się D

pamięta:l. 
Obeirz:al się z okrzykiem srniewu. 
i.--- Id'ź precz! - - zawolaił, myśląc o 

Bazylim. 
Spotkał ·Olk-0 w oko przejmu~jące spoj-

rzenie <l'ziada Polikarpa. Tak, był to on 
sam we wfasnej os-obie, żadna łialucyn.1-
cya. 

Olbrzym i, suchy, górował o głi0 \vę nad 
mlo<lziei1ccm i świdrnwat go na \\ skrnś 
oczym;.i. Re'ł.ohver schO\\ al do kie::;zeni 
samodziałowej kapoty. 

- Po co dziad! tu rprZJ·szed!? - \\:Y
bełkotał Hieronim nielud!zkim głosem. 

- Po ciebie przyszed'lem '' samą po
ir~ - odparł starzec zmie11kmym tonell'.. 

- Ja nie mam czasu. Kto dz·ada 
przypwwadzH? Ja jestem chory. 

- Widzę, .ale pomimo to musi'Sz. pójść 
ze nmą. Zbierz siły. Nie miateś mocy 
znieść sromu, on silniejszy od .ciebie. Trze
ba go z:diąć, bo cię z!amic. I t~k w dh1g-0 
leżał ci oo duszy. Spóźniłem s ę o godzin 
parę. Chodź. chl-opcze ! 

Co siię stalo tyranowi i czy on to był 
istotnie? Takim nie zmał go Hieronim; 
patrzył błędnic na twarz suro\\ ą, lecz cał
kiem inną, niż Z\\ ykle. Miesza4o mu się w 
iglowie. 

- Clt{)·d'ź, ! - rowtórzy1 stary, bi·on1c 
co pod' ramię. 

P()szli znów v„- czarną noc. Przed ni
ani nagle a;jawil się I3azyli, świecąc latarką 
i ogląctaiąc się ce chwila. Starzec praiwie 
11iósl wnuka. D1'-0ga1 była niedialeka do 
mieszA<ania naczelnika, które buicba świa- · 

\\·isl· z3jm1(ą~Y J1. które L'a.id:; my~!::i,:y 
Pofa1: znać pQ\\inien, przeto. każdy pe\\ ni~ 
przyzna, iż w czasach dzisi~szych krn1ie
cznie ka.żdy z nas czytywać winien co nai
mn'icj jedną dobrą gazetę polskn. Gazetą 
zaś taką dla Polakćrn~ na ooczytnie iest 
,,Wian1s Polski". ,,Wiarus Polski" bo
wŁem pisze o wszystkich powy.iea wymie
nionych sprawach i sluży Iu<lovvi poEskie
mw na obczyźnie wiernie i wytrwale. Z 
tego powodu spudziewać się należy, że w 
przysz1ym k\' artale każdy nasz dotych
czasowy aboin-ent nietylka pozostanie wter
nym CZJiclnikiem, lecz, że prócz tego uwa
żać będzie za swój obowiązek, aby dotożyć 
starań, ·iż,by to pi;smo także jego krewni, 
znaj-0mi i sąsiedzi czytywali. 
~ ··- .... E?Z a ... _ re 

Rodacy! Kupujcie wszystko, co tylke 

możecie u polskich kupców i przemysłow

ców! 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehodafob Wat'mii i Mazur. 

Grudziądz. ŻO'l1aty szewc, nazwi
skie:n1' Dantkwt1.rth otruł siQ; kwasem -wl
!llym. Do samobóóstwa popchinęly g-o p-0-
<llobno kt,opoty domow;e i nicd:Ostatek, po
nieważ dfoższy czas byl bez pracy. 

Kolbudy (l(ahlbu,de). W st-01warzy-
·SZeniu wolnomyślnych nan.1cz:ycieli, :które 
się tu \\r tych cfuiach odbylo, mial odczyt 
i.many czytelnikom naszym p, Meyer z Bą
km\·.a, w· którym zach\Yalat symultanki! 
To też cafo zbranic uchwalil.o reznLucyę, 
wedfo której szkol.a symulta.runa powimna 
być na wschodnich kresach bezwzględnie 
za prow:a>dioną. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Ostrizeszów. lianidlarz bydfa i ·g•OS.po

darz, fe'ige z Ignacewa pod Kobylągórą, 
z.aJ111Jor:dlowa1 .wfasną siostrę siekierą. Feige 
przyszedł w .nocy z środy •na iCZ\Vartek w 
padlchmielonym stainie do domu i rozpo
aąl z, wną swą klótnię, przycz,em napadl 
J°;ą. czynnie. KQbieta wolając raitunJkUJ lt
:ciekla z domu, a gdy w torwarzystwie kil
ku mężczyznwrócila z;nalazła: 23-letn1ią, sio
'Strę męża w1 kaJuży 'krwi, z.annordlGwaną. 
feige siedział obok z.amordiowan.ej siostry:. 
Morder·cę natychmiast aresztowa110 i odsta 
wionl() do więzienia w Ostrowic. 

Jarocin. Strnszne nieszczęście wyida
rzyl•n się w Bacłl'o:rzewie, w p.owiede ia
roci1'iskim. Niejaikaś Walcz:aikow.ai u<l\a>ła 
się w1 piątek zeszłego tygodmia do mJyna 
vviodnego po mąkę. Ody powracala do do
mu, matiąc mieieh mąki ·na plecach i prze
chod!zą.c Po pornoś.cie, zarwała się tamże 

vn_!_ __ _ 

Hem. Bal fbyl '\V samej pełni , nmzyka gra~ 
ła ma'Z\u:ra. 

Złoty pólimiperyał >Qf\\ orzył im dTZwi 
biura, drugi popęd!ził lokai·ai d:o salonów, z 
wezwanLem samego gospodarza. 

MHczeli obydwa. Młody, dysząc we
wnętrznym żarem, wpółprzytomny; dziad 
poważny, ai dziwnie roopromienilQny. Ba
zy.li zginął przy pmgu d'Omu. 

Po dość dlwgiem oczekiv~nainiu- naczel
nik \\"Szedł. Pomimo licznych toastów, 
chnnurę mi.al :na· CZlO·le; z. pod -oka spojrzal 
na gości. 

- Czem mogę slnżyć? - spytał z 
przymusem. 

Starzec, oiburącz wsparty na lasce, ki
w.nąl niedbale glowt\. 

-- N2f2yiwam slę P<i'lil;:arn Biiaklrpiotro
wiicz - zacząl. - Mam d\vóch wnuków; 
za nich ·obu przychodz.ę nJ ~· braichunek tu. 

- Znam ryllco. o-hecnego tu inżynier~, 
tliernmima. 

- Zaraz pan roz·n~sz drugicg-o. Przy
stępuję dio interesu: przedstaiwiono pau11u 
\Veksle z podpisem fiieronima, których su
ma przewyższata rozchody. Spra·wę tę 
rozstrzygn,ą.Jeś pan \\ •obec setki osólb 
wspaniafomyś!nym darowaniem wfoy, 
weksel wykupiłeś pan od! żyda. 
W~nowajca, ten -Oto chłopiec, z.niósl 
w mikzemiu laskę, jakby S'ię w milcz011iu 
1Jrzyznał doi zlodzicjstwa. Posz.edl do do
mu srun, s})Dniewierany, i wstałem go ot.o 
z rewoh.verem w ręku. Żebym się spóźni! 
minutę, mielibyśmy, pan i ja, śmierć nie
winnego na sumieniu. To ciężko! 

Starzec się zatrzymaA, sza·rpinął swe 
siwe wąsy. 

Inżynier wyciągnął do niego rękę. 
- Pan nk uwierzy, jak mi pnzykro -

z~ząt · 
~ Nie chotlzi tu o przykrość, µall.1ie, 

ale o sprawiedJH\rość -- przerwa! ostro pan 1 

PolTikarp -"" a przed:e,ws.zystkiem o pokry-

nagie i nicszczc;śli\Ya kobieta wp:dl.a do 
\rndy. Uchwyciwszy się belki, trzymała 
jej się wszystkiemi sitami, ale prąd! porwał 
ją i uinliósf jakie 900 metrów, gdzie ją, ubez
\',•fadnioną już i bezsilną, przy;gniotly bel
ki i wcisnęły w głębię. Zwloki ni.ąszczę
śl'iwej wydabyto wkrótce z wody. Wal
czakowa przeczuwała śmierć, bo w onym 
dniu ki'lkakrotnie do otoczenia swego mó
wiła, że ktoś z r-0dziny }ej umrze. Bieda
czka telgo pewnie nie prz.eczuwala, że to 
ią śmierć spotka. 

Brenno, w powiecie wschowskim. Pi
sz.q dl() „Nowego Czasu": D01noszę Wam, 
że i tutaj krótko po wiecu Wi naszej wsi 
urządzonym, na którym z Waszej• Redak
cyi! żeśc'ie też przemowy mieli, zat1ożo
ny został ,',Bank ludowy", al~ darmo się 
upom~nai u sądu o zapisanie i potwierdze
nie. Wszystko żeśmy w porządku po
dług wskazówek ks. Patl'Crna W awrz;ynia
ka uczynili. ale sąd pG\\'iada, że członko
wie muszą im~iona podpisać p-o niemiecku, 
i talk ina przykl.a<l Arudrzej ma podpisać An
dreas! I takim spo1s.obem niby Bank ludo
wy ,iest zaloż,ony, al'e interesów nie może 
ro'Zpocząć, b.01 Jeszcze nie jest w sąidizie za
pisanym. To uciemieżende n1iic od'stras;zy 
•nas - swoje przeprowadzimy i iesz·cze 
bard1zie1j się wdmiemy do dzieła, żeby 
nasz Bank się rozwiną!" 

Ze Śiązka czyli Starej Polski. 
Katowice. Przed d\v1oma miesiącami 

I>Okąisa tma1y wściekty pies w1 Pechniku 
8 •CJISób z iamili wiaściciela Soleckie.go, któ 
rzy na niezn:1czne ukąszenie nie zwa2ali. 
Teraiz c~c'ie\: i d·woje dzieici umarli, podczas 
gdy reszta ciężko jest chorą. 

Prydenshuta. W środę rano z;n.alezi-0-
no prz:yi h.o!dlzie żużli koło cynikmv:ej hu
ty ,.Rozmamdy" tnupa 19-lehniego mbo
tnika Karela MarooJrni z Bielszo:w.ic. M. 
który byl bez pracy i bez dachu nad! gło
wą, urz.ąd:zil sobie uo'Cle.g przy h-0ldzie, 
1-:.cz zacza<l!zil się gazami wy<dobywanące~ 
mri się z hold'y. 

J(luczborek. Gazety niemieckie d-0nio
szą, że Bank Ziemski z. Pozna.inia ;nabył do
bra ryicenkie Breue (?)\.VI IJ'OIWiede iklu:cz
borskim, ()lbszaru SDO hektarów (około 
2240 mórg). W polskich Qd'ezwach, rozTzu 
canych w okolicy, oglasza bank p·olski, 
że dlQbra zostaną ro1Zpaircelow:aine. 

Gazety niemieak1ie rozpisują się z w id
kim żalem ·lla!d tą nową stratą i kurczeniem 
sjt: ,,faterlandu". 

Z iaayca 4zi~!nie Ptlski. 

Warszawa. Dziefl trwogi minąl na 
razie dla Warszawy szczęśliwie. Do tej 
chwW dwa okręgi miejskie dwóch miast 

cie d.fugu. P11oszę o ten weksel. 
TOI m6wiiąc, sięgnąt dlo1 siwej kap:oty, 

dobyl książeczkę, z czekami dla banku, wy
staiwił wtaściwą 'Sumę i po1r0żyl na b1urku. 

Na.igle, na widolk nieszczęs.nych weksli, 
ożywHa się martwa <l'otychcza:s twarz Iiic
mnima, pO'stąipil' o' krok. 

- Dziadku·! - zawolat 
- Milicz, niedomstku ! Dobrocitii swą 

dioigra.tieś się wstydu i ·ohydinego posądze
nia. Teraz ja ·bę.dę dziafać. Do.syć u
stępstw! A ·czy mi jedno, ty lub 011, to .ie
sz.cze pokażę. Gdy płacę, chcę, żeby lu
dizie \Viicdlzieli. za kogo i za ·co pJa.cę. Ty 
się n1e mieszaj do mmie ! 

Znów ieden po drugim weksle prze
wały się w promieniu lampy, aż bystre o
czy pana Polikarpa znalazły ów ,nic
czczęsny. 

T on go potrzymał minutę, \\ dłoni, po
ki\\al gfo\V~l. podat przez stó.f naqelni;ko-
wi. 

- Ni'e•ch pan porówna p.oi;);.sy -
rzekt 

W czwany zatoży! binokle, wpatrzył się 
uwai!n'.e, porów1nat z dm'.[imi i 11mgle por
w;al się za gtm\ ę. 

- Kto toi sfalszowaJ? - krzyk,nąL -
Mów, panie 1iier.o1nimie ! To nie pan pi
saleś, to podrobicne ! 

- Czemuś pan tcg·o nie do.irza!. za
mm go potępitcś, - Gdparl gorzko pan Po
likarp. 

- Czemwż C'll milczał' i tak się z,mie-
szaJ cikropni~? Któż to sfal·szowat? 
Wiecie? 

- \Vszakżcm panm mówiJ, że mam 
dwóch wnuków. A może panu i nieiObe.c:
ny Atbert Bial-0pi-Otrowkz, mąż córki rad
cy B. O nim szero1m mówi stoli'ca. 

- Słyszałem. To brat Hieronima:? 
- To jego bratanek i fałszerz. Przed 

mitsiącem o<llwi-e<lził i:O tn i chciał pienię~ 

.naj\ViQ!~szych \\'arsz:l\vy i lodzi, 1re 
staAy zmobi·lizowane. 

Ogłoszona obecnie mobiłizacya 
po.wiatach Królestwa Polskiego w-y 
pn~epofowę zapasu rezenvist6w, z 
szkafycn w Królestwie Po.Iskiem, g~1 
gól'em jest powiató'\v 84. Nadmientć 
ży, że już po'j)rzednio pobrano rezen\~ 
z: 19 powiatów. 

Nai Litwie i Rusi także :nie wszn 
powiaty zostaly zmobilizowane. 

Przewóz mobilizowanych 
wiedziano na 24 b. m., a więc na sam 
wilii Bożego Narodzenia. „Ladunel{" 
jak się wyrażają dzienniki warsza" 
będzie ·się' odbywa? na stacyach kd 
wych w Kaliszu, lJ·odizi1---Ka:l'iskiej, I\ 
j; Pi·otrkowie. 

Warszawa. Do:nieśli'Śmy iu7 D 1 
sza<lącej agitacyi, którą r.oZ\dnięto \Vi 

mrch w1 Polsce paid Moskalem za ww 
d'ze:niem języka' połS'klego dako urzędo 
go do obrncl' i protokółów gmirnnycb. 
tej sprawie piszą ·z Warszawy do ,,S 
Polsikiego", że .gdy lud polski· d~'W~e<h 
się, tż trzy gminy uch'Walily, aby w urz 
.waniu gminnem w przyszłiości ()bawią 
wal n.a<lal język polski, zapa'111' się m 
do teli sprawy. Obecnie ndbywają s!ę 
bramia gminne w różmych micusc1,r .c 
ściach. 

Kilka' dni temu zwołano zebranie gm 
ne w1 Dtu1gi01borzu cht•o'pskim, pow. fon: 
sldęg•o. Gmina, idąc za przykfadem g · 
Sta•1iofreby, Oralewy i Wychodź, uchi 
lila! wprowadlziĆ język polski W car? em S• .(I 

jem urz~owanłtl. 
W K'ieka·ch panuJc po·dobno1 duży 

męt, \vywolany wiact:omo:ścfami poch 
cemi 1odi chorążych, zna.jdtuiącychi się 
placlii hoiu. I(rąży pi0głoska, że l~oł•o , ' 
Sn<}jairska trzy pociągi z, rezenvis.tami,k 1 

lej no po sobie idące, spa<liy z. naSYl}U ~ 
lejowego i że d111ż.n żiol111ierzy z; Królest 
od:ni'OSło mniej lub więcej sHne o'braż 

~----- -

Wiadomości %~ świata. 
Niemcy. Projekt prawny, dotyiczą. r 

praktycznego rzastosowania· nowej wyj~ 

lroiWei usta·WY koloni'Zacyjnea, ukDl1cWĄ 
jest. jak d'onosi „Tagl. Ru'll.dsrchau" i nieba 
~ Cil111 zostanie ogłoszony. , 

Z Rosy i. Ruch kouistytucyjny, wo/2 
nra za rozszerzeniem \voloości, protes. 
przeciw brutalnemu samowfadztwu wz~ 
·gają się w calem pafrstwie rosyjskim. 
zwłaszcza w glówny.ch jego 1centrach. 

Czfone'k rady miasta, Sz1nidi1cowf, 
pastawił wniiosek, aby ma-gistr.a{ m. Pete· 
sburga: wystąp·il przeciw naczelni·kowi ~· 
Ucyi w Petersburgu i pociągnął go oo fi. 
powie<l'Zialnośd za to, że ten podczas d, 

id!zy. tiierionim ·oddal mu w·szystko, co zi 
roblH z takim mozołem - kiUrnsct :ru1bli.-1 
Była to kr-opla w 1m01tw; żądał więcei. zrtj
biil1 propozycyę pożyczki na paińsk1 kredy 
Iiieto.nirn z.a <lrziwi go wyrzucił. Oto 
wszystko. Żyd dostawca, s'kara11y za i' 
kąś nieakuratnt()'ŚĆ, dat pieniądze, Albc. 
podpisal brat.a i uiciekt. 

- Okropne! Bylem ślepy i w nai\\·a 
i:niteresów .111e spostrzegłem różni-cy! Pan 
tlieronimie, pa1n mnie zna. to posądzen: 
nie dawal·o mi srok-01ju ! Ze byś wymó11 
choc sło\ViO obrony! 

- On! - wybuchnął dzi.a<l Polikan 
- Iia, to wy go nie znacie, panie 11acze1 

n1ilm ! T·o. człowiek, na którym nie ma a 
jednej skazy, ani ied~Jej '\\.iny. Ze dota 
staE ula.ny, szlach et.ny aż dJO dzi\\ aict\\• 
dobry aż do szpiku 'kości! On bronić s, 
kiosztem brata·? on. oskarżać krewne1!-0 
fałszerstWI()· ? Wolał się zab,:ć ! On, zlt 
dzi·ej!„. Dla czeg.o? po co? Wsziakonn 
hula, nie pije, nic gra w karty1 a panu si~ 
żył iak \Vierny pies, znnsząc niechę.ć ko!'· 
góv .. szczędząc grosz. pracui.::\c Z.'.3. dziv 
sięciu. Zbiera! panu skarby i d1waJ~ 21 

ka\\ alek chleba, przywiązał s::ę do. pan'. 
.iclk do d-0hr'°·czy11cy, a pan go zrnbil z!: 
dzicjeml Ei, nie będziecie mieli stug 
przyjaciół, jeśli tak pta~:icie! Oto pat'1sk1 

pien'.·,1dze, dziękujemy za faski i siuibC 
Chfopca. mego mi dajcie, teraz on clw.rJ 
śmiertetnic. Bóg wie, c:zy przc:żyjc to 11.e· 
sz-częście ! i: 

- Go pan. che·~. zr<Ybię dla niego. N! 
z.a stugę 'goi mi at em. ale za syna. Nie .r~!· 
stawajmy się w gni{ wie, panie Jiier0inrrn11 

Darujcie mi! 
l'Mody chciał "·yciąg.m1ć rek<;. al 

dziad' irO zatrzymaL 

(Ciąg O.a lsz )' nastą pi.) . ,;.:.;~ ~ ;: 1 
,L,:,.· _ , ,;~;d„ '" ..... 



" 11:tra yi na Newskim Prospekoie c:fiiia ' 
1 i bm. użył do rozpędzania' tłumów, o-

rd:;Z policyi także kilkuset stróżów. ka-
011e;nicznych, pozo~taią.cy~h na usług:l'ch 
poJL<:ri. _Powolame bo~Nt~m stróż?w do 
a~nnośc1 ~zysto pohcymych metylko 
prze'Ciwia się prawu, ale także i potięciom 

0 stostmku właścicieli domów do stróżów, 
rdyż ci odtąd będą się uważali za zwicrz
·ltn-ików swoich chleboda\VCÓ\\~. 

Wobec teg-0. że moskiewska rada 
miciska także przy!ącz.yla1 się. do głosów 

,, oom:agających się reform wystąpił przeciw 

11 ieł dość ostro gubernator. Natomiast kil-
1\a grup ludności mieli's'kiej wys.tosowalD do 
farządu micjskie.gio: adres następującej tre
~c1: Ostatn'ie zdarzenia dowi-O!dły, Ż" „du
mai" mie·iska w znanej u.chwale z dnia 13 
brn. silnie i dabitnie ze:brata warunki, jakie 
calr naród rosyjski stawia rządowi. Pod
pisa,11i •na act.res!1e, w tej Mstoryczmej eh\\ r

e 2i świa<lomi są ważnego znaczenia rnioral
rid łą:c1mości, między łudn()ścią Moskwy 
~je.i reprezent.acyą. Wyrnżai<! ('·Hi zupełną 
1.godę z żądaniami „dumy" moskiewskiei 
i :.rnpewnbtlą ją, iż zawsze może spodzie
"ać s}ę poparcia moralnego ludności \ve 
wszy,stkkh krokach. które mogą się przy
<:zrnić do jak mjśniesznietiszego urzeczy
.,, ismienia u.łożony;ch zasad'. 

Studenci uchwalili w u•bicglym tygo
dt1iu na· zebraniu· zaprzestać uczęszczać na 

m \\ y!dady i wyrazić rektor-O\\ i uni\Ycrsy
!etlt {}burze11ie i pogardę z.a to. że znkazal 

si (Jdbyda na m1i\\ :.:rsytccie zgrnrnadzenia. 
Rc.wincya i.ti::h\vc:llrma przc.:z stu.deintów 
padm.osi, ż.e jako obywatele przyszłej {}d
rodzooeJ wolnej R.osyi, przejęci są ideami 

~ politycznej, ekono·m'iczne.i i oby,vatelskiej 
~1 wiołności i składają p11zysięgę, iż wsze~ki
' t rni śr·odlrnmi i z wszelkich sił walczyć bę
t dą -0 urzeczywistnienie demokratycznej 

spolccmei mganiz1cyi, -- 'któraby uwolni
' fa uciśnioną ojczy21nę i zapobiegła pod'O

bn}'Tn gwałtom, jakie się wydarzyły pud ... 
czas okrutnego H'śmierzenia demonstraicyi 
-01}ia 18 i 19 bm. W kot1cu pcd·::·~si rczch1-
cya„ że ieźcli u·::zcstniq, 7grcm:dzct:i:i 
mieliiby być 'll'karaui, stnc1 1211ci p:>łą-Jz~ ~iG 
z robotnikami i 1tHząd?~l \\ sp(llr:ą !:-o.:1ifc
stacy~. 

Z Prancyi. Najnowszą se111sa~yą v. 
spra\\ ie Syntona iest odkrycie, że Syve
ton pono okrndał 'kasę agitacy~ną nacyona-
1istów. Pani Syvet()fr bowiem oddala Le
maitre'ovd prezydentowi komitetu, którego 
Syveto11 byt skafbnikie.m, 98 tys. frankÓ'w 
OŚwiadc.zając. że pieniądze te sprzeniewfie
rzył Je.j mąż deponiuiąc je w pewnym ban

ir· ku belgijskim. Zdaje się, że p:ani Syvei:on 
<la·" ·no przed śmierdą jej męża o całej 
·sprawie \\ ie·działa i dziwnem się wydaje, 

ŚYliatło Boże~ 
(Z życia górników). 

(Dakof1czenie). 

Nje widzi Gn nigdy· tej \\schodzącej 
e. ·Y.·orzy przy swaiei pracy i już jej pewnie 

1·igdy \\1d'ziet nie hGdzic i nigdy się nią 
·a tak i<:k (hl!C17y do syta nie nacieszy i nigdy 

tak. j;: k t. \ \ ' ptak nie.bies ki sk rzydla !"'Osą 
n.1 P<irami;i t,1..r_r,:.: - duszy s\vc-L napoa.ain:-:j 
\\ .Jzami \\ Jem świetle zorzy wstajc:~cei, 11ie 

·skąp.ie - 1.·h~·lJa, chyba, gdy go już Pan 
TP Bc'w: ckJ \\"i!.. .:zn ei eh\\ alv swojej pov·0ta. 

Mita\\'a usi~dr na ·la\\•CC, kilof rzm:H 
8
' PGd nogi i dumaL 

Tak tam dziś na świecie cudnie być 
musi. Kiedy \\ ychod'Zit z domu, na niebie 
Ś\1 ieciły rz~siścic gvviazdy, księżyc po no
wi.1!' by~ czyściutki bez żadnej z mgły po
\\l·oki. więc tera.z z pe\~ n-ością jest tam bez 
t hmurki pogoda. Aż nrn serce żywiej za-
bił.o. Ot tak, teraz wz!ąć dzieciaki za rękG 

,. l żon1ę i pójść \\. pole. 
zi \\ sz:ęd1zie ludu pclno. a g\\ arz;1, a 

.śpiewai<i. a cieszą sic resztkami .,ba'b:•;:>g-0 
lata", co to -sn11je srebrn·e pajęcz:yny, te ni
t('·czki Matki Boskidi i niesie je z •wiatrem 
i l"OZ\\•iewa, jak \\ l().SY ainiclskie. 
~ łiej ! milv Hoże. ot t,qk teraz -o<lc:t

drnąć szerako peln<.1 piersią. tym vo1nn'icl
szy;n nad \Vszystko zapa1chcrn św'ieżego 
PO\\ ietrza. przeP'OiDnego blaskiem i cic-
Plem słone.cz.nem. 

Podiniiósł głowg i spojrz.al ,,,. głąb cho
(Jnika. gdzie wśród dusznych oparów ma-.ii • 
Jaozyto Ś\viatłio kaganka. 

Nie, on nie wsianie tu dfożei ! Dusza 
rwie się do św·fatta do życia a tu taka dęż-
1. , ' 
l\Qsć, lak zmora osiada na piersiaich. a tu 
~mierć i grób. 
. Niech mu co chcą mówią, niech g-0 ka-· 

.tq rd t:o, że przed\vcze..~nie.{)p-u-' d1 szychtę, 

ie dopi~ro 10 dn: p~ jeg śmicr i pLnią<lze 
te oddaj~. Coraz LO dęcej -zagadek. 

Parną Syveton śl dzq tajni poli y.anci. 

Z róinych stron. 
Bochum. We Ś\: ięta dwa.i robomk:y 

w jednej ·z. fabryk tute.jsz:n:h :\"J)adli do 
dołu napefnionego rozt-0pion1.::m żel:l.z m i 
spalili się. 

Hanower. Inżynier dypłom-0wy p. Jan 
Studnfarski ·z Poznania uzy 1rnł 11a poli
technice tutejszej tytuł doktora iniynicryi. 

Rauxel. 25 górników kopalni ,,Victor" 
obchodziło srebrny jubileusz. pracy\\' tejże 
kopalni. Zarząid kopalni wręczył kaidcmu 
książkG oszczędn.o 'ci z 100 markami. 

Barop. W tuicjszym kościele lu,ter
skim urwał się paiąk i skaleiczyl za:kry-
styana. ·· 

Meiderich. Nastąpił tn wybuch lam
py. Nafta oblała snkie:nki dziecka, które 
niebezpiecznie poparzone zostało. 

Gełsenldrchen. W kopalni „Kons<Jli
dafam" znnlazl ~micrć d<)Zórca rnnywalni, 
Cordoc. 

Bulmke. \V fabryce Orillo i T1mk'c 
·ziostał d:ozórca maszyn C:chneidcr pochwy
cony przez maszynę i t:ik ponmi·o·nY, iż 
nicbaiwem umarł. 

Recklinghausen. Ai"eszto\\"ano tu gór
·l'ika, nai I·tóregQ padl·o J}Odt'\irzenie, iż fa
·brykował piooiądzc. 

Westenfeld. W kopa1lni „Frohlichc 
Mcrgc1ns.onr:1e'' zc j ~:':d gc)rnik (1rossefolie z 
łiontropu, zasypany przez. węKlc. Zabra
no się ido prnc ratunkowych i jaż nie wiele 
bra1\:l() do wydobycia g{> żywego z pod 
"\: •ęgli, ·gdy naraz HO\', c olbrzymie kawały 
węgla się oberwały i zasyp~ły go pff\Vtór
~1ie. Terarz już tylko zwłoki nieszczęśli
\Vego, wydobyto. 

Berlin. Zatrn<.lnimm ou' lat czteroch w 
bcrlif1shm laiZarecie żydowskim jako sio
stra pielęv:n.atorka, 28-letui.a L. łiofferichtcr 
Pr7.Y Anguststr. w ostatni p.o!llie~iaJek o
świaliczyła gospo'Clyni sweL że nie hę<lzie 
jadła. ponieważ ma dęż:kic zmart\vieinie. 
We \\torek, bardz.o wzbttr7.()Ua, z:aniosla 
sama na pO'cztQ list jakiś i \vrócila jeszcze 
więcej zirytow:a11a. W śriodę przybyl okio
lo połudnk-u d10 gospodyni iakiś clegaii1cko 
ubr'any pan, prosząc, aby \' Y\\ .olała pai111ę 
liofferichter. gdyż musi z nią zobaczyć. 
Gdy guspodyni wcszta d-0 !ei pokoUu, za.
stała ją w łóżku nież) \LI. Na krzyk go
spodyni, wzywającej p·omocy, Z!l.1ik! (rn 

mężczyzna. Lekairz zdołał tylktJ stwicr
dZ!ić śmierć; różne -0hiawy wska!zywały 
na śmierć z -0trucia,· lecz w pokoju uic zna
lez.iono żadnego naczynia 7. trudzrn1. \Ve
dtug d•otychczas-0wyclt poszukiwail zdaje 
się, że dokonane zi0.stafo samobójstwo, spa-

nieich mu potrącą z zar·obkn: on póijd'zie, 
pójdzie, pójdzie! 

Dziś nie wytrzyma tn dtuzei. Zmyśli 
jaką wymówkę, powie. że jest chory, a 
pójdzie. Zresztą on siG naprawdę zdrów 
nie czuuc; ręce i ·nogi 111u drżą baz PO'\\ -0-

d1r, glmvę ma· ciężką, .iak ołów, szum '' u
szach, a na piersiach du zno ~ć taką, że co 
chw11ę nmsi zaczerpn~tć IQUdechu. 

Mitawa \\'dzia! wierzchnie ubranie i 
złożywszy kikJf.Y do torby, szedł ku Pod
szybiu. Mimo, że chciał co 1Jrędze\i \VYie
chać, szcdJ krokiem \\Olt1ym, b-0 czuł si~ 
jakiś -0słabfo11y i senny. 

Do wyjazd11 robotnik<°JW z kopalni siu
żyl \\'I szybie tal · :zwany: „f~rkunst". Jest 
to rodzai d \\'óch pólek \\. h:.dnym oddziale 
szybowym, iirnocowan~nc11 na grubych 
szynaeih żclaznyc:11. Szyny te porusza 1-
brzymia m~łSZJ'na paro\\ rr \\' ten sposób. że 
kiedy jed11a pólka idzie \\ dół. drnga pod
nosi się do góry. Pólki te a nrczej pod'ya 
vmooowame są na tra\\ crsach w od'lrgl.a
ści kilkumetr-o\\·cj, \\ i<:c "yjazd w górę od
bywa się \\ ten sposób. '~'" kiedy jedno po
dymn olJo'k dr: giego siF.; znajduje, trzeba 
p;·zejść szybko z jedinego na drugie, po
czem nastc;pnie "znicsic1rie maszymą. aż 
do nastQpn~j pólki. Przestęf)Owanie musi 
{)dln mi~ ~ię prędko bo zbliżenie pólki d-0 
Fótki trwa t.rllm sek.und kilka. 

Mita\'.rn zaw~hał . ię przez chwilę, czy 
ma \q~ecliać. ale powi12\\ świc7.~,·. który 
wpadł czeluścią i widok ruchomcg f:n
kunstu tak nai"1 pod2iała1. tak g-0 wzi4l . J
razu, że na bok rzuci! \\tszystkie rcfleksye. 

Wstąpit na pierwsze podyum i r-ozpo
cz:1t wędrówkę, która miala potrn-ać prze
szło pót go<lziny. Zaledwie jednak kilka 
ralZY ze stopnia na stopiei'1 przestąpi!, czul. 
że ;coś si·ę z .nim dzk~jc, źc on 11aprawd~ 

·zdrów nic jest. Pndczas przejść namyślał 
;;ę d!u}So, byt 11iezdecydQ'\Vany, niepewną 
ręką cllwytal za rękojeść klamry, głównej 

:\"Od „n" r · _ ... z śli\q milo5i....:q. Zt iar-
ła miała T łn 'D t ndk mH • ) z je-
dn_ m z. . d · lekarzy.. 

Bochum. Mini t ryum pcc.zt i teł gr -
f Ó\\ \\ Niemczech ogł Ho spra~ 110Zdanie 
tatysty zne z rokll' 1903. Wedle tego spra 

\ Dzdania liczba \\ zy. tkich urzędników 
pocztowych\\ i ·iem ·zech z 'yjątkiem Ba
waryii i Wyrtembergii, które dopiero od 
początku roku 1904 do związku pocztowe
go niemie-.kiego prz.y t<ipiły, ynasifa .,._T 

190.3 roku 217 tysic;c 716 o ób~ \\ por6\\
naniu do roku L 02 pD\\ iQkszyb iG t:cz
ha ll!J'Z<;d11'.k:ó'\\ o 7 10 osóu. Do tej am1ii 
11rzęd11ikCrn~ poczt ·ych należy 99"2 ko
biet; o 370 więcej niż '' rolm 1902. 

Liczba wy kSJ)Cdym\ anych przesyłek 
pocztowych ·wynosiła w r. 1903 bez ma
ła.i 6 miliardów; Hozba telegramÓ\\ 435'1 
miliona. Za P-Ośrednictwern t~lefonistek 
dokonano 8310 miliona rozmów· przez te
lefon. Suma pieniędzy przestanych przez 
pocztę w roku 1903 \\~~no-i fa ?7'/rn miliar-
da marek. · 

T~ozmaitych znaczkhv po~ztowych 
sprzcuano przesz!o 3 miliardy. Udyby te 
wszystkie znaczki spoić j.~clcn obok drngic
go, to utw1crzylaby siG taśma; tak długa, 
że możnaby nią knlę ziemską d'wa razy o
pasać. \Vogólc caly ruch poczt i tckgra
fó\\' wzmaga się niesłychanie z roku na 
rok. Zmniejsza się jedynie ilość osób od
bywających podrM:c pc·cz:o\vcmi brykami. 
I nic \: ·· tern d'Ziwnc~o. W <lizisiciszych 
czasach pary i elektryczności \POii ka7Aly 
podróżować kole.i'ł, !liż wlec się bryką po
cztową. Zres.zt<.1 coraz mniej \\·ogóle kur
suje bryk pocztowycl1 i w krMcc zapewne 
znikną ·One z:upclnic i w zap.~nnnicnie pój
dą one w·esole melodyc grane przez pocz
t:~rk6wi n~ poo:tarskid1 trąbkach. Dol:hody 
mzędti poczto~vego zwiększa.Ją się taikze. 
W ro}: 11 l 0().2 było dochodu· 437 milionów 
marek. ro:·'.\2hodn ·zaś 394 milionów. Cr.y
sty doch6d zak1n \\ ynosil 43 mil1-0n6w. \V 
roku 100.3 by lo dod10diu1 465, a· rozchodu 
413 rnilioilc'.l·,\'. Zatem ·C7ysty d1ochód1 

\\ Y
nosi! 5? mili{J1JJ6\.V' marek. 

RozmteHoś{~t 
Zemsta efos-królowej N2talii. Z Bel

gradu d-0noszą, że rząd nakaza/ wycofać 
n-0we marki serb kic, wy<la,ne z· powodu 
kmonacyi króla Pi<llra. „ talo się to. z tej 
przyczyny, że umieszcz()ne na1 tych mar
kach portrety Czarnego J erzcgo i króla 
PiQt.ra, przy dio:ldadnicjsize~ obserwacyi zle
wają si~ w maskę. pośmiertną króla: Alek
sandra. W Belgradzie podcjrzywaj'-1 cks
królmq N~talię. :~c z 7.ernsty podpladła 
rysownika w Pary;'~u, który dustarczył ry
sunku marek. 

PG·dpiory w czasie przesiadania. namyślał 
się, \\ ahał tak d1tugo, że juiż do p·rzeiścia 1w 

druigie podyum za mato zosta;v.·akJ mu cza
su. wskutek czego sarn swói wyjazd opóź
niał. A jemu tak się ~imi rwafo do tego ~rr
ce. że'by raz nareszcie znaleźć się ,.na 
św'iecie". 

Śled1zif pilnie znaki na ścian3.ch zybu, 
lkzyl przebyte stopnie i nigdy jeszcze dro
ga nic wydałn nm siQ tak bardz-o, tak -0gro
mnie rnGcząca, tak \Vprost inicskoflczon(l. 

Nar~s7c'ie za1,ważyl, że !'.lciany szybu 
zaczynakt b~rć s1ichszc i że ich kolor z 
czamego rowoli zmienia siQ w szary. 

-.~ary. oło'\via1!y t-011 ścia.n. zacząt się 
coraz bardziej przeczy zczać. przetapiać 
' srebrny. co da·kJ s~ę widzieć lepiej na 
w'ilgotniefsz ··eh częściach szybu, ktMe 
błyszczały i Ś\\ icciły, jak rosa poed '"i
tem. Później z.aczęly: się d :izywać plamy 
bialc, zi·uciste. jasJ1c, coral3 jaśnicjsz,. Zda
" ato· się, że ktoś rozpab Z\\ Jlna ogi:.:i'1 ben
ga.Jski, przy któr:ym ś" iatlo kaganka \\ Y
<lalo siG żóHc, brndnc. wstrctnc. iak twarz 
trupa pr7.y pięknem i pdncm życia· obli
czu. J' .. 1~1. wa wytężył \\z rok i w tej h\ ·i
l i "pa~:1 ;.rn ,\\ oczy, Jal\ .ostra ~dota strzała 
pierwszy promicl1 stolica. a za nim drugi. 
trze,..:i, dziesiąty. Przez duż.... ·okna załm
lkrn ania wva<lal już calc.1 <Jrgią tonów, calą 
ulewą S\Hlj niepol alancj j:.urnści d·zic1i cu
dny, d.zici'1 biały, p godn_ '. V raz /, bla
skami slof1ca \\ plyw:tl d-·J v. n1ętrza szybu 
J>O\\"icw· {,,„ieiy, \\ cmny. pokrzepiający, 

który pierś górnika roz,picrał szeroko. !\'li
ta\\ a mial wejść na topici'1 cstatni, kiedy 
z, górnego okna szybu uderzyła go pros'u 
w oczy ognista luna po!ud:niowegi słoilca. 

- Witam ciQ, Ś"\\·iatto Boże! - za\ . ..,_ 
ial rado ~nic, wycią51:aiąc d/,onie ku ldam
rzc. która \vYśli7.nęta mu ii; ;; drżąt:ci rc;
ki i --- MHawa - nmąl w głębinę. 

(,,Sfowo Polsl·ic" - Kaz"t). 
,.,..ł 

Dobry rachmi trz. 
- Poli zyle pro iałd Maćku:' - Y

ta pan. 
- Po1iczylem i no cztery, bo piąt 

tak b·~al, żcm go nj mógł zracho cu.; ! 

W szkole. 
au zy ie!: Czemu u iekl Kain zaraz 

Po zarbiciu bla? 
Uczef1: Bo ... bo ... 

.au zyrid: o \\ y-jąkc jże nar zcie. 
Uczeń: Bo pe ~:nie zobaczył pofi ~ -

anta, panie psorze. 
Sprytny chłop. 

Wlaści icl menaicryi oglo ·il: Kto ~~i
dzie do klatki ł i i, dostanie 100 marek. 

Ch lop zgfasza i i mó\\ i : Ja wlcz • 
ale pierwej lwa wypro, adź ie. 

Ostatnie giad moś i. 
Peters bur~. Angielska naucz}·

ciełka na'starszej córł i cara, księż • Ofgi, 
została wydalona za 2'ranicę pod zarzutem 
szpfogostwa. 

Petersburg. „Magd. Zi ~·" dono
si: Nlanifast cara nie z.aspok.a}a ~~~cnzj par
ty i. Stanowisko księcia Mirski~ ·o jest 
wzmocnione. Panuje przekonani , że na
danie krajowi konstytucyi jest niemJzowae. 

al arz. 
U..:wo.rlc~, 29 grudcia. Toma11zr, b., 'l'cdila. 

(Gosław bło •.). 
Pi11,tek, 30 grudnia. D11wicfa króla, ( IJudmiłv ). 

Sł o ń ;,,; tł ; v1aeh <id. u .d:G,1211, 
Jut::-:.. g. 8 m. 13 g. 3. 1.11. óO 
P(ljutr·1.e. ~· S t.'1: 14 g. a. m. 51 

8 ta n'"' l1 o go tl y; "! e · \Ytorek <' ty dlrie.A 
ład n~"' po .vietr~e. W i:iroclQ ta.1..ż,~. . 

.-. e r ..01 om et t wekaey1VM wczon.J 12 'VII 

po~udn\o 1 ~(ipu\ n .. <v:yzej 7.lit&. 

BAC Z N Oś C G 0 RN I CY! 
Z powodu, że kopalnia. ,.Bmchstrasse'· 

w· Larngentdreer chce przedfo'żyć czas pra
cy, uprasza się, aby żaden górnik w· t..::i 
kopalni pracy nic przyjmowaJ. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Uwaga: Przychylne nam pisma 1mf

skic upra za si<; o PD\\ tórzenic po\\ yi.szcj 
wiadomości. 

~~~~~~~-~~ 

NA J • .ł(W ART Al 1905 r. czas najw)'Ż
szy zapisać 

,,Wiar s P~t„ 6 ·go" 
Prenumerata wynosi tylko ,-:t 

J MARKĘ 92 FENY GO W ' · „. 
na całe trzy mies.iące. · ;·· . 

„Wiarus Polski" jak dotąd, tak i zaw
sze v przyszłości wiernie pracować będzie 
dla dobra ludu polskiego na obczyźnie, 
cltoć go za to różne spotykają przy!crości. 
Dla robołników polskich na obczyźnie zo
ste ł .,Wiarus Polski" założony, więc też 
zaws:ze wspólnie z nimi działać będzie dla 
ich dobra i dla dobra spr-.wy naszej naro
dowej. 

l(ażd}'·, kto na przyszły kwartał zapi
sze sobie „ Wiarusa Polskiego" i nadeśle 
nam na dowód lmit oraz znaczelc 10 feny
gowy na porto i dokładny adres. otrzyma 
zupełnie darmo 

ł(to nadeśle nam kwitów j 5 z1 aczków 
otrzyma 5 hsiąźek i jeden wieH i kalen
darz. 

Wszysc' abonenci otrzymają razem 
z gazetą pi~kni wykonany 

l(AL.ENDARZ ŚCIENNV. 
Można też posyłać „Wiarusa Polskie

go" krewnym łub znajomym do Po ł s k i. 
Trzeba tylko nad~stać 1,92 mr. i dokładny 
adres, a gazet0 poczcie przelcażemy. 

PostbesteHung~·Ff!tmU1<!r 
Ich lic telle h'.ermit bei dem !rai. erli

·hen Postamt ci E:(!mplar d i Zeitun 
„Wiarus Polski0 aus Bochum (Zeitung_
preislist 128) fi.i r das T. Quarta1 1905 undi 
zalile an Abonnement m1d Bcstelłgelci 
l.92 Mk. 

Obige 1.92 Mk. erhalten zu haben be
scJreinigt. 

d .... . • 190 ..• 
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• 1aboteńsfwo polski& 
Suderwicb. 

W NO\•ty Rok po pel. o go.dz. 4 -0dbę
dzie się tu nabo'ieństwo· Il kazaniem poi
- kiem. W sobotę po pot i w nictlz!iclę ra
no sp-osobność ·do spowiedzi śv.r., na co się 
Z\W2ca wszystkim Rodakom z okolicy; Su
dcmvih awagc. ażeby wszyscy skorzystali 
.z te~ okazyi. 

Wattenscbe;d. 
Spowiedź sw. od soboty 31 ~ru&nia ran•. 

Kazania w niedziele 1 stycznia o todz. 11 i o ~. 

Tow. św. Franciszka Serf. w łfofstede-
Riemke 

dmwsi swym członkom i Rodakom. iż d·nia 
1 stycznia o godz. '4 po pot będZiemy mieli 
po.fSkie ·nabożeńst\vo. Polski ksiądz bę
o.zie s!Lrchał spowioozi 1caly dzieii. Upra-
za się szam. członków i Ro<llaków o nam

czmiejsze zgrom:adzeni·l: się. Ko!o śpiewa-
kie uiprasza się. o ]JOpn:rcie Wl śp~ewie. Już 

lO lat uptyiwa, jal'" w naszei parafii polskie
go księdza ITTLe mieliśmy, przeto się uprasiz.a 
sza:n. R-0d1aków i Roda:ezki I() .laik najlic7.
.nit:Usz:y udziaił w naoożeństwie 1i w sp.owie-
&;;i św. Z a r z ą et. 

Ko.fo śpiewu „Hałka" w Kastrop 
don:osc swym szan. czlonkom, iż w Nowy 
Rok I stycz'l1ia obchodzi, nasz:e Kolo wspól
ną .g\\"iaz<likę na sali p. T. Sim:lra. Począ
tek o godz. 5 nai Wieczór. Progra!m: l. 
Zaga&enk 2. Wspólny śpiew. 3. Spiew 
l(rofa (Jlai ctztery glosy i dcklamacye. 5. 
Dzielenie się op.fatkiem. 6. Spiew. 7. R-0-
~nie podarków. Na1 gwiazdkę wszy
stkich czlonków z r-Oldlz:inami się uprzejmie 
zaprasza. Goście i krewni mile widziani. 

Zarząd!. 

Towarz. św. Jacka w Bismarck. 
·W dniu I stycZinia ti. w1 No"\vy RoiZ'"i> 

godz. 4 po pot odlbędiziie się mczine walne 
zebranie, na którem bęcbzie obór nowego 
zarządu. Zairząd i -rewizorowie kasy win
ni 'się stawić dwie godz.iiny prędzej. O jak 
najHcznieiS'ZY uclzia-1 uprasza Zarząd. 

T owarxystwo św. Barbary w Bochum. 
W Nowy Rok przystępuje cale !11.a'SZe 

tmvatzystwoi dD Komunii świętej w klasz
torze o g'Ql(]z .. 7. Chorążn~ winni si~ punk
tuamie stawić. 

T. Cybertowicz, sekr. 

Tow. gimn. „Sokót' II. w Oberhausen 
d.mmsi szain. d'ruhom, iż tegorocZlila gwia
zdkai odbędlzie się w Nowyi R()lk, d!niia: 1 
stycznia 1905 ·r. oo sali p. WeibraJ przy ułicy 
Dai·sbuirgskiej, mu którą zacn1~ch .druhów 
z familfam~ uprzejmie zaiprasza:my. Boclz:ą
tek o godz. 2 po pot Rodacy, którzy maią 
\'Olę <lo naszego igrona przystąpić, tm!gą 
to udzynić przed rozpoczęciem gwia:OOki. 
O godz. 4 po pot ·roa;pocznie się zaibal\V'a z 
tańceJm i teatrem amatorskim, na którą 
zaxme gmamda bratnie oraz Rodaków. i ro
dacz!ld z Obeirhausern r O'kolicyi uprzei-mie 
2aprnszamy. Muzykę dostawi maa.111 druh 
Podeszwa e:. Alsta<l'ern. Czof e:m t 

Wydziat 

'Towarzystwo polsko-kat. św. Józefa w 
Horst n. Emscber 

podaje swym czlonkom i wszystkim Roda
kom db wiadomości, iż gwiazdlkę obcho
dzimy w sam dzień Nowego Roku, 1 sty- · 
cznia, o god:z. 4 po po . Natlprzód: odprawi 
się naboże(1stvro rótancowe o go<l:z'. 5, a 
potem ·\vpólna g--wiwd:ka <lfa CZ.:O'Ilkó\v, 
oraz ich famii!U, którzy mają vvstęp wolny. 
O godZ. 7 roz,podZni·e się teatr p. t. „Lew 
zwyciężony". - Nieczlonkowie chcący 
braić u<lxia~ w prze<l!stawieniu, pla-cą, 25 fen. 
wstępn~mc>. O liczny udtział prosi 

Zarzą~~ 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanlslawa B. 
w Essen. 

W niedzielę dnia 1 styczni!aJ 1905 po 
ool. o godz1 5 oo~ie się roczno walne 
posłoozenie w celu rocznego sprawOtZdania 
i obom nowego zarządu. Goście milei wi
dziani. O liczny troz.iat uipraJSZa! 

Z ar z ą-0. 

Baczność Rodacy w Homberg, Hocbhclde 
ł ·olmłicyf 

Nitniejsz:em ozrrraJjmiaanY, !ż dlnfai 6 sty
~rnia (świ~to Trzech I(róli) purrktu.alJnie o 
~odz. 4 po pot w 1'()llrah.t p. KrDmipken, 
Hochheide Mórserstr. nr. 158 (przystatnek 
kolei żelaooej ttoohheide) odbędzie się ze
branie, W1 celu zalożenia towarzystwa pol
sko-kat Upraszamy wszystkich Roda
ków z Homberg, łlochheidei i okolicJ' o 
bailic'lIDierszy n<lrzial. 

Komitet: 
r:exm1 Szczyziclski. f'randszek Adam:crak. 

li!nacy SLXZiot. 

Tow. gw. Ja.i.a N p. w Homhrucł1-Bar-0p . 
W -niedzLeI~ dnia 1 stycznia 1905 odbe

dzie si~ walne posiedzenie w ceru zdania 
sprawy z czynności w czwartym kwartale 
i z <:ałego roku 1904. Zebranie będzi~ na 
sali zwykłych p-osi.e.dzefl po południu o .go
dz~nie 4. Zarazem odbędzie się obór nowe
go zarządu na.i rok przyszły, przero pr-O'si
my wszystkich cz!<anków, aiby raczyli się 
·ak najliczniej zgromadzić, poniC\'-·aż przyi
dą waine sprawy pod obrady. -- Zarazc1r 
prosimy tych członków, którzy z.aleigają ze 
skiadkami miesi~z11emi, aby si·ę raczyli 
na waJnerni zebraniu ze S'\vokh składek 
uiścić, w innym razie b~.dziemy zmuszeni 
ich z gmnai nasZ'·~o 'Wykreślić. O daik n.a:.i
Iicznieiszy nd!ziat i pm1ktua·lne zebranie 
upr2tSza siG. Z a r z. ą d. 

Uwaga: Członkowie zarządu i re'\vi
z-0rwie kasy winni s1ę stawić ina saH zwy
klych posiedzerl o g·odz. 11, zaraz po Su
mie. poniewaiŻ odbędą się obrachunki i re-
wizya1 kasy. J. Bednarek, sekr. 

Baczność Druhowie w Altencssen ! 
Sza•n. dmhrnn donosi s'.1ę, iż obchodzi

my m11 sali ćwkzef1 w· soibotę ("v6ylwestra) 
wieczl()rem o godz. 60 gwiaizdkę. Po 
gwiazd.te! taniec. Druhów: z r:od:zinami ·za
praisza się. Druh-Ol\vie, którzy więcej jak 
4 mi1es1ące ze sktadk3ttlli zalegci.f ą. muszą 
się ze skladelc mśdć, inacwj· nie l::eda 
mieli wstępu ina! salę, poniew:a!ż. i est zabawa 
·zamk:nąęta. Rodaicy1 którzy chc.ą uidlziaJ 
brać, ai nie są jeszcz.e :nasv.zyrni cncm;:a:m1, 
mu1szą się dać ·na druhów zapisać. 

Wydział. 
Uwaga: Zarazem <loTllosi się, iż w inie

dizielę, dnia 8 stycz;nia po poł. o g'O!dz. 3 
o<l!bęcEą się •na tsali ćwicz.enia .. na.i które się 
wszystkich druhów zaprasza. poni:e\v:a.ż po 
ćwiczeni.ach ()<lJbędz:ie się: walne roczne ze
branie i obór ,nowego wytlzialu. Ni1e po
winno ani 1edn.eg·o 1dmha: braUQoW.ać. 

Naczelnik. 

Towarz. śpiewu ,,Wanda" w Horde 
dlonost swym sza·n. cztoIYk:(){l], iż w p:rzy
szly piątek wieczorem ()i godz. 9 oolbędzie 
się teiocya śpiewui na: safr zwykłych posie~ 
dzeń. Ponieważ ichcemy utworzyć chór 
mieszamy, pl'JZ!etio uipra:sz:amy sz·an. Pa1t1Jie i 
Paniny, 3!by się iak naHiic'Ziniej na le!locyę 
śpie"vu stawily. Cześć poŁskie.j pieśnH 

Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół'' w Llitgendortmiund 
Zwycz~1e zebranie odbędzie się w 

dJzJeń 1 stycmia w Nowy Rok o godlz . .06 
na \vi.eczór na sali p. E<ll. Buschkamp'a. 

Uwaga: Po: ~.braniu obchódJ gwia,... 
ooki, ·na który się wszystkich druhów ż fa
miliami zaprasza, ma.z. wszystkich :dobrze 
myślących Rodaków. Lkz:ny udz:iat po
żądani WJ rzebraniu i gwiazdce. Cwkm ! 

Wydział. 
-----------------

Wlelltl wiec Zjednoczenia 
w Dellwig. 

W nłe-dizielę 8 styc:z:nia: w poludcle o 
godlz. 11~ odbędzie 'Się na sali p. Hesse 
przy kopalni „Prosper I" wielki wiec ,,ZJe
d'noczenia zawod. p:ols'kiego'". Ponieważ 
na wiecu tym oma.wiane będą sprawy gór
.nic.ze, 1mapszaftowe i organizacyi zawodo
we] polskiej, dfa tego zaprasza się wszy
stkich Rod~ków rz Del'twig1 Borbeck, Frin
trop, Bottrop i Qlroli.cy. Na! wiocu będą 
przemawiać mów"cy zamieisoowi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec w Horde 
Wiec „Zjednoczenia" odbędzie się w 

dz:ie'ń N01Wego ,Roku o gie dz. 30 nai sali 
p. Larmma1ma, daw:n. Baumbcc:ka, przy 11!0-

wym kośdielte w Horde. Nai pierwszym 
tym: wiecu na&Zei organizacyi, omawiane 
będą sprawy robotnicze, 0<rga111izacyi za.
W10c:towych, ornz. sprawy organizacy.i „Zje
dJnoczenia zaW10diowego polskiego". 

~,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

PO DR 0 ż UJĄCYCH, 
PoSia!d'aj~cych uprawnienie oo hain<l'.Iu do
mokrą,iJnego poszukuje: pierwsvorzęd!n y 
diam towarów łokciowych pod korzystny
mJ warnnkami. Zglosz.enia pod lit. P. B. B. 
do ek!spedycyi nWi.arusa Polskiego" w. Bo
ro~. . 
--------- ------- ----
~ ~~tw@•·,,~:~@ '' ~~~"!t~fr4~Y~I 

LUDWII( l(l{USZEWSl(t 
stolarz polski 

i skład mebli gotowych. 
Ma CG.tówkę! Na odpłatę! 

BOCHUM, 
ul. Johannitentr. 
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KRA WIEC POLSKI W BRUCI(HAUS ~ 
Adres: )ł' n 

u. Griinstr. nr. 10, >ł' 

„Wiarus Polski" 

·······~~··~· Polsk.a kapela! · 
S'zall8WłJł'ltt Towarzystwom polskim, Ko

t(p ś.Piewactim, Gniazdom i Rodakom w Wnt
nłl i dahzeł okoli.cy d-onosz~ it ~YłCla ce• 
nę za muzykę,, tak, ii odt~ wykonywam ł1Ul:ą
kę za taką cene, jak dradr:y kapelmistrzowie 
~S'. Muzyka u mnie zamówiotta, b~zie 
jllltc aajłepie! wykoaa.a, a wil!c z zru&fanlem l{c~
da·ą- mo~ą ei~ do mnie z~losić. Muzyk~ WYko
""'vam wedlllg :iyczenia przy wszelkkh Ufi
eeystośeiaoh. O taskawe wz~ędy prosi 

U8iżony 

P I O T R K U I K. kapełm.h;trz 
w Herne, Neustr. Sl. 

Pana Brzezińskteiro z Hrambont Porn:tze • 
Joi• a4res. 

wykonuje i poleca na sezon zimowy ~ _ 
szcze, paletoty, ubrania marynarkowe, sar ~*-** 
duty itd., nawet podług najwybrednietsi1 
go gustu, jedynie z naiłepszycb mat 
krajowych i zagranicznych, pod gwara __ _ 
cyą za dobre leżenie, sumienne wyiwn~ · 
i po dotąd niebywałe niskich cenach. 

Rodakom zamiejse-0wym, zamaw· · Na 
u mnie ubranie, zvlracam kosz.ta vo<?rmi 
w obrębie 5 mil. 

A ZATE.M SWÓJ DO SWEGO! 
Z wysokim szacunkiem 

ADAM SŁOMA, 
krawiec polski w Bruckhausen, Grlinstr. t 

••• ..~1 
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.Ba,4f:~zno8e 
Rodacy w Herne i okolicy! 

pralli:i. wyżdżymania, 
orar; 

Polecam az&nownym 
RodAkom mój 

skład 
żelaza, 

maszyn 
do g9towania, szycia, 

~ szelkich sprzętów kuchennych 
po eenach j~J., :najtań•zyeh 

7, ~kupione rzeczy od1tawiam franko do domu. 

~u gotówkę! Na odpłatę l 

Piecyki do ogrzywania.. 
Sł anisła-vJ Jankowiak, 

ulica N owa nr. ~~ 
..• ·~~ 

Piekarz polski w Kastropie I· 
Swój do swego! Swój do swego! 

Szan. Rodac:drn1!1 i Rod~kom _w Ka.stropie, Ka~ 
tcnbur_gu, R_auxel,_ ~:~bm.f?hor".\t i okolicy donoszę niniej
s~em Jak na.1uprze.J~llC,J, .1x 

1 
po ?ługoletniej praktyce w 

pierwszon:ędnych pickarmac11, z rlniem l stycznia 1905 r. 
ot,vieram w Kastropie 

~ t ~ k~ 1i 1Hłl .,ft e ~ ·~re _;:r· ot~ l!tei ~ . lZI ~~mm. ·,u . ~ Aw.·; ll _„ :~.ir ..... ~~ ~ ··. .r.t' 
i dos~arez.ać będQ ełtle1>, ciasttt~ torty, i w~zelkiego 
rodzaJU prnczywo. 

Mam nadzieję, 7.e szan. Rodac:r.ki i Rodacy ~ Ka:
stropu i okolicy poprzeć mnie zechcą. Na życi;enie od
stawiać bądą wszystek towar w dorn. 

Dobry towar I Rzetelna usługa t 

Andrzej Franka, 
piekarz polski 

w Kastropie, ulfra Vidumestr, nr. 27a .. 
" 

I Uzeladuik 
krawiecki 

n& uniformy lub cywil~ 
robotę. poir.1uku,je od 1 
stycznia lub:później miei· 
ses., Lttsk. 11ibszeata 
proszę nadsyłać pod adr. 

tit. ~iekit„nki, 
· Blelefeld, Kath. Vereins

baus. 

A ~uszerka polska 
w Ob-t>rhausen. 
Szanownym R~daCB· 

kom "" Oberhausen i O· n 
kolicy polecam mój ra· 
wód jako akul'zerka ··ol· 
sko., łaBkawym ·wz~l~· S 
dom. Spodziewam się, 
iż szauw11e Rodaczki 
pójdą za hasłem. swój 
do swego I \\ 

M.~r:atUH\ !Jobf'k• W 
Oberłiausen,::ul. Luisen· 

dr. nr. 17. 

Z powodu przepro
~adzki do Poznania je't 
do aprndania 

maszyna do go· 
n' 
\ 

towania, ią 
dwa. ł6żka składane z d( 
materacami i inne ,ie- B 
si.cze sprzęty domowe. 

Wat.wnseheld, m 
Ctaussee-Str. nr. 7, part. P 
------ \) 

Do1101zę 1ganownym z 
Rodakom w Brnchu i 
okolicy, it mam 

pomieszkania 
do wynajęcia w pobfiŻU 
now('j kopalni .,Konig
Ltulwig'·, szybu III ł 
IV Oł'&Z kopalni ,,Gr&E 
\Veldereee''. Zgło~e 
eię można do 

!U. łimt.-f crr.alł a 
w Brucłtu, Forel str. 16. 

P062lU.ku,i e 
pomoenfka 

golar.qko· 
fryzyerskiego . 

~ 5go ert.yc121ia 19 i t$ 

ni\ stałe v.:L1ft.daienie. 
f.,1tt~":n Taląrczyk, 
fr~yer, Ra~neJ-Bbf. 

(We•tfalia.} -

11 
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Rok 14. 

n· 

· Na niedzielę 19· tBc po Świątkach. 
Lekcya. Ef ez. IV. 23-28. 

Bra:cia! Odnówc1;e się d'uchem umy
słu waszego, i ohheczdc sLę, w n1owego 
cziJ.owieka1, który wedle Bag,a_i stwiornony 
jest W1 spirawi1edliv,:1ośd i świąto1bl'Lwiośc1 

tn prawdy. A prze.toż zlo,ży:wiS~,Y .kl.arn~t'.\~'°· 
mówcie kalidy: prawdę z bhzrnm sw~0i1m, 
lJ.ol jesteśde czfoin'kami jeidei111 drugH::igo. 
Gniewajcie się, a ni.e grz:eszcie; sl!Qińcc 
niechad nie zapada n.ai rozgniew1a•nie wa1sze. 
Nie <l1alwaiicie mieljsc.a diabłu. Który. kr.acll, 
ni.echa~' już nie kradniei, lecz rnczeJ rnech 
pracuje, robiąic rękoma: sw~m.i·, coi i~st do

!lf bre;go. aby miał skąd udztcltc maJ(\}cemu 

3. potrzeb.ę. 

a Ewangelia. Mat. XXII. 1-14. 
~ 

W on czas mówił Jezus. prziednic1iszyrn 
kapłanom i Faryzeuszom ?rz·ez: przypo
wieścii rz·ekąc: Podo.hne się statio kroile
stwo ,~iebie·~kie cz.lowiekowr król·owi, któ
ry sprawi:~ gody ma·lżeflskie. syni0,wi1 s:we
mu·. I pasl3~ slugb swoje wzywać zapm
swnych na ~ody, a nie chcieli przyjść. 
Za:się posłał 1insze slugi1, m1ówi~c: P<-:~ 

• wiedvcie zaproszonym: otom obiad' s.woJ 
nagGtowaL \rnly maje i karmne rz·~~zy są 
pobite, i wszystko gotowe; P?J~zc1e na 
g.o.dy. A oni zaniedbaili1 .; odeszli, Jeden <lo 
wsi1 swojej, a1 drll'gi1 do kupiectwa sweg~ j 
a drudzy poJrnali- sługi je1go1o i ze-l:ż.y.w·OłSC 
im uczynitwszy pobi1li. A usłyszal\~'szy 
król mz·gni·ew.al się, i posła\~ZY. \V{){l~ka 
swe. v.· ytrncił one mężobć!Jce, i m11asto .ich 

i spalit Tedy rzekł słuiebnikoom s~Ql:m: 
Ood'yć są g·otowe, lecz zaproszeni me b~h 
gOO.nymi. A p1"2eto idźcie na m.zstrume 

' dróg
1
, a. którychkolwiek najdziiec·ue, w.z?-

\Vajcie na gcdy. I wyszedlszy słudzy Je
go na1 dro~i. , zebrali wszystkie które nai~e
żli, zle i dobre; i 111a1pelni·o1ne są ·g()ldy s~e-

a dzącymi. A wszedł król. aby -O'gl~d~l'r s'.e-
• dzące, i obaczył tam czi.o·\\ i

1
eka· me o<lz.~a

neg{) szatą godową. I rzekł mu: Prz.yJa-
• delu, jakoś tu wszedł nie mając sz.aty g~: 
• <lowej? A oirn zamilknąL Tedy rze~l. kroi 
- slug{)m: Związaiwszy ręce 1i nogi 1eg-0, 

wrzućcie go w ciemności zewtnętrz.ne; tam 
będzie pt21cz i zgrzyta.nie zębów. Albo
wiem wiele jest wez·\vanych, lecz mało 
Wybranych. 

KAZANIE. 
Bóg, niewyczerpany \V milosierdzin, 

nie tylko znosi długo niewiennych . slug, 
lecz nadto zsyla im pew1ne przestr·o·~1, n_11a
iące na celu ich na.wróc'enie. Naro<l zy
do\vski. pomimo wielu d-0brod·~ie.jst\~' ~cl 
Boga otrzymanych:. pomimo Ś\.v iatla, 1ak1? 
inu nieśli pror-ocy. nic chci~l Boga ~z,~a~ 
Panem S\\ oim zawsze Mu Si~ sprzecni, ia · 

' p · to PostępuJąc \\'brew \V-Oli Jego. . omimo .. · 
Zbawiciel świata temuż. ludowi P,rz,ed ,.i 11 -

nYmi narody przyniósł światło. "~r?cl Zy-
dów b.owiern i w żydowskiej ikra1111e gł·0'~ 
sił On S\Vą Boską naukę. Byl, t-0 O'statni 
śr<l·dek pociągnięcia Żydów d\o .Bc.1ga. za
chęcenia ich do pracy nad zbawieniem du
szy, Było to ostatnie zaproszenie na gody 
niebieskie: Podobne się stałD królestwo 
niebieskh~ gospodarzoiwi onemu;. który PJ
słat sługi swioje wzywać zaiproszonych na 
g{){!y_ Rozważmy szczególt'y tej przypo
\Vieści i wyciągnijmy z niichi dla siebie od-
Powiednią przestrogę. . , 

· ,,I(rólem, który sprawia gody malzer~
Skic SYnO\\i swemu'; wyjaśnia pewien PI-

Bochu1n 11a nieda:ielę dnia 2 października 1904. 

sarz Kościola, jest Bóg Ojciec; iakkol\\ „{!k 

On nig<ly ludzkiej po-staci nic przyJąl· , na
zwany jest jednak cztowiekLem-królcm 
dlate·go, aby okazać, ie imię człowieka nic 
przynosi uimy naturze Boskie1L Nie dziw 
zatem, 7.J~ w Piśmie świętem Syn Boży z-0-
wie się człowiekiem: bo jeśli Bóg Ojciec, 
który jest samym Bogiem, tu nazwa'lly jest 
człowiekiem. to, o ileż słuszniej, mógł siG 
tak nazwa1~ jednorodzony Syin Boży, któ
ry raczyl przyjąć na· Siebie ludzką natu
rę." 

Synem. któremu Ojcie·c sprawił g·ody, 
jest Pan Jezus. On bowiem zaślubit umi
fowaną przeZ' Siebie OblubienicQ, świQtY 
Kościół. Wspa1niałą ucztę, na którą ten 
Gospodarz, Niebieski wzywa wszystkich 
ludzi, stan:owią Sakramenta święte1 , slowo 
Boż·e i nadzwyczajne laski. którerni Bóg 
karmi tu „1.a ziemi wszystkich wierzących,, 
dopóki ·nic zasyci ich w niebieskiej 01jczyź
nie, obdarzają\.: kh w iecznLt szczęśliwo
ścią. 

Do Żyd6wi posyłał Król Niebieski shtgi 
swtciie już w Starym Przymierzu: Mojżl;
sza i proroków, a następnie W' ostatnich 
czasach p1oslal sfrngi swoje: Jana Chrzci
ciela i Pana Jezusa, który, jak pou1cz.a Pa
w el św. w liście doi f'ilipesów, przy~ąl po
stać sl'urgi:, gdy przyszedł na ten świat, -
lecz Żydzi nic chcieli przyjść. 

Jakże wielka liczba jest i chrześcia114 
którzy, wezwani przez Króla Niebieskieg·o 
na ucztę nie chcą przyjść! 

Odkąd Baranek bez zma·zy z.ostal za 
grzechy świata ofiamwan na krzyż.u, za
stawiona jest wi·erzącym wsp~·: 1 · ~1la uczta 
z Ciala i Knvi Jego. Zapr~wdQ, dato mo
je· jest pokarm. a. krew moja je.st napój, 
upew111ia nas Chrystu·s Pan. Czyż mógt 
więcej uczynić dla nas Zbawca1? Có.ż. j~
szcze: miałem uczynić winnicy mo1jei, a me 
uczynitem? o. u.akże nieW'dzięczny jest 
ten świat, który, naśladując. Żyd'ów. nic 
podąiia na tę 1nicbieską ucztę! Jakież wiel
kie zaślepienie op.anowaio tych obojęt
nych! Wszakże na1\\~;t Żydzi .nie byli tak 
zaślepieni. boi, jak nas poucza Apostoł, 
gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwaty 
11ie byli ukrzyż·owali. A my, chrześcianie, 
wiemy dzi§., że pod postaciami chlebai i 
wina jest prawdziwe Ciafo· i Krew Zbawi
ciela. Wiemy, że w tym Najświętszym 
Sakramencie jest ten sam Zbawiciel. któ
ry się za nas ofiaro\\ al i1 dziś ,jeszcze ofia.
ruje Bogu Ojcu. Za tyle Jego dobrnc1, 
za tyle ta1sk i do\\ odów mil·ości, zbrodni~. 
jest odpłacać obojętnością i niedbalstwem! 
O jakże dobrym jest Bóg, gdy.„ pomimo 
n~szcgo niedbalstw·a. 11ie przestaje nas 
wzywać na tę wspaniałą ll'CZtG: Za1się po
slał inne sługi. Do Żyd'(rn, po sko1'icz.o.ncj 
misyi Jana Chrzciciela i Ch:yst~1sa P~1;a. 
posłał· Bóg jeszcze Ap0stołow _ 1 uczn c!w 
ich. Ci im mieli P-O raz ostatni za·po\\ ie
dzieć, że Pan obiad S\\()/i nagot·ował: woły 
karmne. rzeczy są pobite i wszystko g·o-

toiwe. 
Szczęśliwi~. zaiste, jesteśm~. że nas 

Bóig w~zwal na gody wtedy. ~dy już by~o 
wszystko goto,we ! Przymm11:1y chętrn~ 
zaprosze.nie i wstąpmy do salt g{)d.aweJ. 
wstąpmy na te niebieskie wety z B~rank~ 
Niepokalanego zgot-0wane !. Lec~ µ1erwc1 
J)omyślmy, czyśmy gotowi, czysi-:1,Y nale
życie przygotow1ami, by tar:i wstąpi~: ~c~ta 
bowiem nieb:cska zapi2wrna. zdro\~t~ I zy
dc. ale tym tylk-0, którzy się. do 111c!1 nalc
ży~ie i g-0dnic przygotmva·lt, ho kt?k~~
\v ick poży\Ya ci a to Pana Jezusa I p13e 

kre\\ Jego niegodnie, potQpienie sDbie po
żywa i pii-c. poucza św. Pawc.t ,.Bez
cześcimy Chleb Niebieski i Ctalo Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, powi_ada ś~v. 
Hieronim gdy je przyjmujemy 111egodn1c. 
J akimiżc ~posobcsm ośmielamy się pić Krew 
najczystszą, ustami nie.czystemi ?" . . 

Pomimo dwukrotnego v. ez.wania, rne
dbali zaproszeni nie przyc.hodzą: jedni ,za~ 
jGci światowemi sprawami nie P?m:'Y'slel; 
nawet o wezwaniu gospodarza, m~~ :as 
pdi:mali sługi jego i p.obili. Tak zabili Zy
odzi św. Szczepana i fakóba Apostoła~ a 
prześlado\i;ali św. Pawła i innych Ap~
stołów, 1ak nas o tem l?'°uczają _Dz1c·J~ 
Apostolskie. Zaiste, niemasz w1ę~s~e) 
zbrocLni, wiQkszego gwaHu, jak zabIJaJac 
tyc1'. którzy są na.iniewi11miejsi1 i pr~ycho
dzą z dobrą nowiną, bo z zaproszeme.m na 
,go<ly!" poucza św. Jan Chryzostom, -
a ja!ka za to kara! 

Naśladujemy niedbałych Żydó~v. od~ 
chodzących do wsi i do kupiectwa, 1lckroc 
wskutek uciech i rozkoszy z~ysto~vych 
tub wskutek zbytni·ego przyw 1ąza111a do 
zi1eimi. nie chcemy uczestniczyć w tych ~o
dach, na jakie. nas Bó~ wzywa·.. „0., m~
szczęsny świecie, o 1n11esz·częsm wy\ _k~o
rzy za nim i<lziecic,. W?ła, j~den z 0JCQl\V 
Kośoiola, gdyż te ~a·Jęc1a ~Wli~to'\~e. ·wyiry
wailą wam życie wieczne:._ Jak1ebys~1·e zdo
być &obie mogli 1ia uczcie, n~ ktorą, was 
Pan Bóg wzywa-!" 

Lecz jest jeszcze gmszy dru~i .r~dzai 
z-aprnszonych. Są to lu-Ozi~ amb1_t111 i za
rozutrfali, którzy naduiżywa1ą S\V~J wlaldZy 
i którzy. idąc za. żądzami swei:n:1 •. ~rzyw
dzą tych, którzy im się sprzecFw1a1.ą. ~o
dobnie, jak Achab, krew przele·wauą n1~
win.n~. jeśli · nie mogą wyidruć tego, ~o me 
jest ich' wła:snością. Bóg jednych 1 dru
gich, gardzących Jego ucztą ukarze, ka-
rzą~ za wzgardę Mu okaza1ną. . 

A uslyszawszy król. rozgniew~l się: 
i posławszy wojska swe, . wytracii _one 
mężobójce i miasto ich spalił., Zauwaz1:iy 
·tu za św. tliernnimcrn: ,,Krolestwo Nie: 
bicskic przyrównane jest na początku tcJ 
C\\ angclii do czfowicka-króla: Pod'.°bne 
się stało Królestwo niebieskie cztow1eko
wi-król-owi. Gdy zapraszał nag-ody. ~dzic 
d'a\val dowody swe,j niewyczerpancJ .do
broci wtedy użytym jest wyraz czlowi~k
król. '1ecz gdy się ma upomnLeć S\.\ ej zm;
wagi, zja,wia się tylko pod1 imtemiem kro
la". Ukarze Pc:il\ za zniewagę wtedy, gdy 
dojdzie d·o uszu Jego' już. nie .tylk·o sam.~ 
wzgarda Jemu {lkaza11a1, lecz i glos kn\ I 
slug Je.go pomordo\vanych, '~ ted~ roz1 
gniewa się .. i wytraci one mę~ob?1ce_. 

Hóg nigdy nie ulega Qdf!111an1e, 1ak~ 
człowiek: nieunosi się gn~e\\ cm .ani 
\\zrusza się żądz~ zemsty. Pismo święte 
przypisuje tu Bogu gniew i po.mstę dlate.
go, że przemawia· po ludzku i d~ ludzi. 
zni1ża siG przeto. aby nas pouczyc s~os~
bcm nafiprostszym o wielkiej spraw1e<lli
wości Boga, karz~iccj grzeszników. Bó~ 
sic nic unosi g1nicwem. ani działa poa 
\\ ply\\'em namiętn·ości. lecz z c~lY1:1 s?o.
koiem zadość czyni swej spraw1edltwosc1. 
Ody zaś Pismo Ś'\' . nam ~.tawia ~rz ·~d ~
czy Boga w gniewie karzącego srn1erc1ą 
mQż.obójcę. poucza na·s, że Bóg tak suro-wo 
postąpi, gdy, czyniąc zadość sweu s~rawic
dliwości. p.ocznie karać złe uczynki ludz1. 
jakby p·ostąpil człowiek. zost:ijący w naj
\\'iększym gniewie i ma1jący ni~ogran~c~o
ną, władzę. Tak Bóg uczyni Zydom 1n,1e
karnym. i nieposłusznym, gdy Qddal ich 
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w n~ce Tytusa i Wespazyana, którzy prz"' 
niewicrczy lud surowo ukarali. Tak Bóg 
czyni z całymi narodami, tak " -:rmierza 
sprawiedli\v10ść nawet największym potę
g-om ziemskim: upokarza bowiem pysz
nych. strąca z tronu, gdy zechce. i w jc
dn1~j ch·wili najdziełniejszych i najpotężniej 
szych, jako naczynia gliniane, druzgoce. 

Tak Bóg postQpuje z każdym czlowic
ldcm:, który p<m1imo natchnie11~ porni1mo 
Ś\\ iatlo, jakie mu· . Bćg zsylal \\ ró
żnych chwilach życia, nie miał z nich \\ y
nicść dia siebie korzyści. Nie czuły na 
zaprosiny łaskawego Pana, odrzucił roz
kosze prawdziwe, jakieby mógl byl zna
leźć w świętych tajemnicach wiary, a na
tomiast pogrążywszy się w swych złoś
ciach. po\\ stał przeciw Bogu samemu, u
rqgal sl.ug-0111 Jego. Takiej zniewagii., ta
kiej ha11by sług, pomści się Pan Bóg w 
ostatni dzieii, w on dzień gniewu, gdy one 
meżobó.ice skaże na wieczną zaigta1dę -
wieczne upały piektelne ! 

Pa1n, obraiżoiny wzgardą zaprosZtO
nych gości, rozsyła sługi swe, aby wy
szedłszy na mizstainie d'róg ... zebrali wiszy
stkie. które naleźli, złe i dobre. Przed 
przyjściem na świa't Zbawk:iela caJy ród 
ludzki idziieli~ się n:x <lwa narody: Żydów i 
pogan. Tylko Żydzi mieli znajomość pra
wdz.iwego1 fuga. Byli oni \llatmdiem wy
branym i dlatego oni pierwsi· przed i1rnny
mii ludy wezwruni byli na giody. Lecz gdy 
Qd'rzucili wezwarnie Niebieskiiegio Pa1na, 
wtedy Bóg rozkaz-al' swym sluig1om, Ap.01-
stiolorn, wp~owaldzić prygan do svve1g10 Ko
śdoi'a. Tym sp.osobem przestępstwem Ży
dów jest zbawienie poganom - ich prze
stępstwo jest bogactwem świaita. kh u
mniejszenie - bogactwem pogainów, pou
·czai Apostoł nairo.daw. P-0 odrzucc.niu nie
wicr 1eg-0 narodu, Apostolowtie roz
biegli się na wszystkie krai1c~ ziemi. 
by wezwać na· gody Pańskie którychkol
·\\"iek najdą. Zgrnmadzili do sali god!O\\ eJ, 
to jest d-01 Kościola, złe i dobre w \\ ielkiej 
liczbie. W niebie są tylko <lobrzy, to jest 
spraiwiedliwi, w piekle zaś tylko grzesmi
cy. Lecz ,.dlOpóki l(ościól istnieć będzie 
nai ·ziemi, będą w nim zmiesz.aini zawsze 
·d,obrzy i źli: a'l1i1 dobrzy nie będą bez 
złych. ani źli bez. dobrych", pisze św. 
Grzegorz. 

Przeraźmyż się tą strasZJJą sprawie
dliwością~ jaką Bóg \\ yrnierzyl na z tych! 
. .Komu nie \\ ystarcz.ala wiara, ·x)wi:l:da 
św. fan Chryzostom. nic·ch straszne groź
by sądu i surowość, z jak<i ukarał '" inD
wajcó\ , d-oprowact·zi ct.o Miłosiernego Pa
na". Bóg dobry z.o.stawił nam jeszcze 
czas do poprawy faitSzY\vych naszych kro
kó\\. Czeka jeszcze O{hrnlania ze skru
chą i żalem dawnych czynów na zych, 
chce On. byśmy jeszcze się odmienili, 
przyoblekli się w szatę godmvą. Bo na 
gody niebieskie nie można wejść bez z3.ty 
godowej: A wszedł knil i obaczy! tam 
czlowi,eka nieodzia11eg0i w szatę godową. 
Każdy gość u żydó\\" ooowiązany byt z.ja
wić ię .na ucztę przybranym w szatę tak 
Z\\ aną godO'\\ ą. Los, który sp.otkaJ czto
\\"ieka. zasiadającego do uczty bez szaty 
aodow/:j - . to los każdegi0 grzesznika;, zja
' ·>aijąceg-0 się bez szaty Ś\Yiętośd na stra
szny sąd Boży. Bóg sprawiedliw~ i w 
owc::i tak stra zne1j chwili wzgardzi tJ111i, 
którzy wprawtlzic weszli na łona Kośdola 
przez w:arę. lecz nie zdobyli sobie przez 
miłDś6 i z niej płynące cnoty szaty g-0<lo
wcd. Ś\ i~tości, okrY\\ ającci i'ch nag-0ść. 



Nic ze zkJści. nic z gniewu, ni~ z nienawi
ści, bo przy1iaciólmi ich nazwie, ja'.\: m6wi 
św. Grzegórz, lecz dla swej sprawie.dl:wo
śd \V~xla Bóg straszny dekret na ni:ch: 
wrzućcie ~o w ciemności zewnętrzne: tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Któż z nas inie zadrży na taki· stra'Szny 
ostateczny dekret Sprawiedliwego Boga? 
Wszakże. i nam się już nieraz. z:ape·wne 
zdarzykr gardzi.: zrupmszenf em Pai1skiem 
na ucztę. I my nie~ednokrotnic npewne 
ściągnęliśmy ·gnic\v1 Panai na siebie. Lecz 
d1otąd1 jeszc.ze nie wydał ostatecwego "\VY
roku. jeszcze inas nic skazał na zaitrn1ce1nie. 
Nie czlekajmyż tego ostatecznego dekretu 
śpiesznie muwróćmy się d10 Berg:ll, a On 
nam prz.ebaczy, On w nas przypomni so
bie <l·ziatki S\Voie! Dziś gdy g!os Jego u
słyszycie, nic zatwardzajcież serc wa
szych! 

AUSTRYACY W WARSZAWIE. 
Powieść 

z czasów Księstwa Wa1rszawsklego. 
NapisaI Walery Przyborowsi'.1d. 

(Ciąg" dalszy). 
ROZDZIAL XVII. 

W którym Wojtek, wylegując się w szpi
tałn, zajada pomarańcze i gn:iewa się na 

Józka. 
Okazało się, że biedny Wojtek byl ra

n:.ony. Kula trafiła' go w le,wąi nogę i wyr
wawszy kawai ciala P·Dszła dalej. Pomimo 
jednak bólui i uplywu1 krwi, po bohatersku 
wytrwat na stamowi'sku, wioslai nie rzuicil 
i tYrri spo•sobem otaW siebie i Sta·cha. Gdy 
się je<lnaJk bezpieczny dostał na ląd, siły go 
upuściły i' padl zemid'l1ony. 

Wśród radosnych okrzyk6iw ż;ołnie
rzy, witających Stacha, gdyż to, aego ba
talion trz:ymaił straż n!(łj l(ępie z. plutonem 
ulanów pierwszego. pułku, zajęto się ratun
kiem bi.ednego Wojtka·. Przedewsz,ystkiem 
jeden z.e stairs.zych żołnierzy:, z leigio:nów 
jeszcze, obmył mu wodą ranę,, obaind'alŻ!:::i
-wial jąi jako tako i mówiń: 

- Nk mu1 nie będzie. Za parę trn"o-
·d:ni' wyliże się z:u·pelnie. 

Kaa.at urządzić z: karabinów rnosze i 
zianieść Wojtka d-0 laz.airetui in1ai Prndze. 
Stach\, który musia'l zaraz, iść z raportem 
<l101 'lJIBjiora łfornowskiego, PQ'Żeignat ser
decznie Wojtka, mówiąc: 

- Ja tam do ciebieł, Wojtuś, z.a('<ię do 
. sz·pitafa, tylko się x.alatwię z, raportem. 
Nie dlo'.kucza ci bardzo ranai? 
~ Jui'Ci że mię krzynę boli, ale t~ fr.a.

-ch1a: umknęliśmy tym Śwaibom. 
- Czyś nie wiedzial, żeś raU1ny? 
- Co ·nie miałem wiedzieć. WLedzia-

1ettn, ale cóż było robić? 
- Zuich z cilebie. Zaiv.·dzięczam ci ży

cie. No! db widzenia! Ja tam Wipadnę 
do szpitala. 

P00egnaili się i Stach pobiegl nai Pra
gę, do szańca, ·dlO kwatery majora łfor
·łllowskiego. Maior nie spali bo g.o z.bukizi
.Jy sirza~y i maj<lowal się na szczycie 
szańca, skąd obsenwlOrwar Warszawę i 
niesp1o:kojny ·byl bardzo, b.Oi rw żaden spo-

'.sób nie mógł zrozumieć prz.Jncz;yny; tego 
n>0cne.go alarmu. Po.iawiemie się Sta:cha i 
historya jeg;o ucieczki wytlóma·czyifa mu 
wszystko. 

- M~cium panie, doboszu Kalarflorze ! 
- mórwit maiior - spisałeś się tęgo i 
przed.stawię cię przy raporcie dlO nagrody, 
a może nawe.t do krzyża1• Szkoda:, że ten 
twó1 przc\V-Oźnik Wojtek nie służy w1 \\:icti-

ku', bobym go także przcdsta'W"il do na
gr-0dy. 
· Pytail' się jeszcze ei Austryakót\v', q 
usposobienie lud:n1ości wairszaiwskiej, o 
szc·zc1góty \Vcz.orajszych zaibu·rzeń, śmial 

się, klepal Sta1cha po ram:1eniru· i prawit: 
~ Dzielne chłopcy. mocium pełnie. te 

Warszawiaki. Napę{i'zm Sz;yva:bom pietra, 
w nm:e zaipel\vni'li spokN, boć przede śle-

1py chyba tego nie widzi, że jakby zaczęii 
pluć do meg-o szafrczyka, iobym pół go
dz.iny nawet nie posiedz'iar. No.! doboszu, 
d1obrze s:ę spisaJeś i rad. ieste:m~. żeś caly 
i 'Zdrów p-0wrócil. Idź teraz, od'pincz.nij 
sobie i wywcz,aswj się po tylu: tarap.at:ich, 
a \V' polwdinie jutro przyjdź <ln mnie, bo ja 
ci się chcę \\'ypyta-ć jeszcze o niektóre, 
moci11m panie, szczeg6!y. 

- Chcia!em proS':ć pan'1! m~orn o po
'ZW·~lenie od,wiedzenia 'v: szpital1u przewo-
źnika! Woitka. , . . 

- A dobrze. pGZ\valam. 
Stach skton:.t się poo ż.oiniersku i fru

·nąI. Po drodze skręciJ do starego sierżan
ta! Kam;ńsldego, którY:, wbaczyw'S.zy swe
go wychmvainka, aż go uścis-ka.l z radości 
J ga<t·a~: 

- N() I dlo kroćset bomb, rekrucie, u
~ało d si~ ani słowa. Co rob~ący, myśl.a-

lem, skoroś dziś a raczej wcz,Jraj wieczo
rem nie wrócil, że cie te kro\vie n.ogi zta
paly. 

- Nic ina'CZe:J, sierżancie, złapali, mię. 
- Bój się Bega, co robiący! Jakto, 

ziapali cię? 
- A tak! Alem im umkną i i to do 

1111nie tak strzelali. 
· --'-'Do ciebie? Kroć sto tysięcy bomb 

i kartaczy.! " · Jai gada·łem majorowi, że 
trzebaby z harmat huk.nąi~, co rcrbiący:, ale 

. nt>: chciał mię słuchać, tylko rakie-tami siG 
bawił, a tu mi mogly te krowie nogi· prze
klęte: chłopaka ubić. No! ale ro minęlo i 
jakiem cię zoba.czyl 1 kroć sto tysięcy, ucie
szyłem się bardzo. Opowiedz-n,J, CO' ro
biący1, rekrucie, jak to byto. 

Af.:! Stach wytlomaczył mu., że nie ma 
C2';asu. że musi biedz d-0 szpitala do prz,e
\\ 1oźnika, który w tej ucieczce wstał ra
:nfony, i o-bieca.l, że jak wróci, wszystko 
d()kladnie opo,·de. Dziel'1 się iwż robi;. 
Nai wschodzie św i tafo; niebo, zraizu1 bia
Je, powiali za.iróżmvito się zorzą po-raooą 
przC'Śliczinie. Stach rweS<)ly, S\vooodnY', 
szczęśliwy niemaR. wcią:ga.iąc pełną, piersią 
w ptu'ca świeży po\\;ie\v~ porainku. biegi do 
szpitala, przyśpiewując s.obb p:osnkę żol
niers.ką o Maćku, k,tóry „c.a~y zaplakamya 
móiwit do ·swej Basi ... 

Wo~th zastał w tóltkLI, \VI dużef izbie 
szpitalnej, opatrz·onego ju!Ż, z oband2żowa-
1ną .ni0gą., a okola nieg.o Siostry M·i·tosier
. d'ziai i dwie jakieś wielkie damy bieigaily 
jak koi·'.) ja-kiego hrnbiątka. W szpiita'1u 
,wiedziJ!u•o już: o Je1go bohaterskim, jak mó
wiorn0i czyni.e i na \Vyśc:1gi m111 usiugiwa-
1na. Wojtek wytrzes~czal oczy. dzi\,vil 
się, czego -0d' niego chcą,, z.a co go tak pod 
t11iebiosa wynoszą, ale wszystko przyjmo
\rnr i w;aśnie gody Sta1ch przysze<l~, zalja
dal ł 'aki0mŁe pomaral1cze, kt6r~mi g-o jed
na· z dam obdarzyła. 

Jak się masz, Wojtek? - W·0.lat Stach, 
u1brany iuż w mundur ósmeg.o pułku, w 
którym czut się S\\"Obodniejszym i' jakby 
u siebie - cóż twoja noga? 

- Iiii, gtupstwo ! Tkoby tam nai to 1,wa
żail! Kaźą mi leżeć, to leżę, bo lórzecz:k·J 
tyż, anis:owa jest wyigodne i mi,ętkle, 
jak pierzyna. 1(aiżdy na ten prz}l'kfad wy
legatby się, .gdyby mu k~a1H. Pomarnń
cz,e mi tyż dają, jaśnie hrabine: kole m111ie 
tancutią, te cz,eg6jż więcj trzeba:? Kuszuli
nę mi daJi czystą i cienką, ,wszystko ńest 
ia:k si~ patrzy, w;ęc sobie też~, jaik hrabia 
jaiki. 

- To <llobrze, ale ja: s:ę pytanli o tv"1~~ą 
ramę. 

- O moją mnę? Cn to za rana! Juś
cie, osłabłem trochę bez. tq że mię J):)Soka 
u·ch10dzila, ale tn glupstwlO ! ~~·aby strzy
Iali <Io.brze, prawda? 

- Po1kaizafo się, że nieźle, skor-01 cię 
trafili. Ale powied.zeże mi, młÓ.f W.oWrn, 
skąd'żeś tY się wzi.ąt w n-ocy z czoinem nad 
Wislą i za zamkiem Uja1zdf0iwskim? Cze
kałeś na mnie? 

- To się wie, że cz.ekalem. I czeka
lem 'Ciiug.0.1 aż. mi się cknHo, i myślalem, · 
że już z. tego dziś nic nie będzie. 

- Tak. aa~ skąd' się tam wz:ąle·ś? 
- Ja:kto skwnd'? Ze Siulca. 
- Ale opowi.edz mi!, jakim sposobem 

porozumiałeś się ze strażnikiem Mairc~nem. 
Czy go znal eś prz'cdtem, czy aak? 

- A znalem. Prze·cie to stryjek czy 
l',1;utiaisuk tego hycla, zdraj.cyi Józka. A 
ia. g10 tQ's.twdzę,. żebym mial przepaść. zgi
nąć \V' kryminale, n1e wyjrzeć na świat 
z· Prochowni, a ia tego sielmę utopić we 
Wiśle muszę, jak psa ostatnie.go! 

Uniósl się bla:da niecn t\.varz. wskutek 
u.ply\vu krwi, O'żywita się i zaczenvien'.1ah, 
pięście p.odniósl i J)Otrząsat ,ni·emi, a·ż je
di:m z Sóstr Mikl'sirdzie, kręcąca s:ę koio 
innych chorych w sali. uslyszala: p-0<l.nie
s:·::iriy g1os Wojtka i przybf:.gta i1 mówić 
paczę fa: 

- A dla czego to chory gi;riev..-a s:ę? 
NaJprzócr gniew jest grzechem, a pntem 
zaszkodzić moż.e na zdrnwtu. Czy pan tcr-

- T<J dobrze, o tern później pogadamy. 
Więc znaleś strażnika! .Marcina? 

- A jakże, znalem dobrze. 
-Wiec może porozumiałeś s'.ę z nim 

oo do mojej ucieczki? 
- Ej nie! To było rnaiczej. 
Poprawil się. lóżku. syknąt, oo się 

widać w nogę ·urazit i rzekł: 
- Jak pana dobosza wzieni na.i Pi\v1m;j 

ulicy, io. ja sobie siedziałem ro da'Clm ka
mienicy z przeciwka, bo śwwby nikogo nie 
puszcza·li i· to ja tyż krzyknąlem do pana 
>dobosza, kiedy siadal do doróżki. 

- Domyśliłem się tego. 
- A tak:1 to ja bylem. Potem zla1zkm 

z <laclm i w dyrdy polecialem za dforóżk<lJ, 
ażeby 'Się dowiedzieć, gdzie te Swaiby za
\V'.oz.ą panai dooosza. fak skręcili nai 'kra
kowskie prze<lmieśde, ~o ped'am sobie, że 
nikiej nie zaiwioxą, tylko 'Cl.o UjaizdCJwa, bo 
tam w'Szystkich trzym.a~ą. Amo. dobra na
sz.a! mówię sobie - znam w.u}ka Józka, 
starego MairciITTa. Dzia!d: jest zly, jak p:es, 
il tyż S\vah zatracony, ale ju•ż ja do nie,gio 
trafię, Deróżkai z. huz.arami gniala tak pręd 
ket żem ni'e mógt nadążyć, chociem darl 
oo jenio si·t mialem, talle, żb kiedym przyle
dail, Jmż pana dobosza zamknęli. 

Poprnwił się n.a ł'óżku, zjadt resztke 
pomarafrczy i mówił dailei: 

- Przyszle:m do Uja,zdowa i waJę pro
sto w bramę, ale sielmai żotnicrz: śwaib's;ki 
.nie 'Chciał mnie puścić, szpikulec nastaiwia 
i g"'R<iai: halt! Peda.m mu, jak komu dtdbre
mtt, oo j21 i'dę do stróża „Marcina1 że rnam 
do. niegc· :ienteres. Ale gadaj mu tam! Ja 
S\voje, a on swoje: curyk i curyk. A że
łYy cię TOOiiO\\ne ! - mówię i myślę sobie: 
Co tui robić? Ale nk wytrnmyślić nie mo
igtem. Ch!odizę po placu i żwl mi si,ę z,m
bilo pana <lobosza, i kręcę lbam, że:by co 
wyrnyślić. A tu ju•ż wieczór się zrobi,r i 
cicnmo. Patrzę! a tu Ma1rcini wyl'aa:.i z 
br:a:my. Wylazt, -0b;;jrzal s'.ię dotkoła . pio
paitrzal na niebo i skręcil nai lewo. Walę 
do niego~. czapkę ze lba, klani::tm s:ę dzia
dowi pięknie i pe dam: 

- Dobry wieczór panu Marc:1r.owi ! 
- Zad'ygotar caily, jakby go frybrai za-

trzęslai i patrzy na mnie cikrutncmi ślep·a
parn .Marcin nie zna·? pedam - Wojtek 
mi. - A ty kto? . - pyta. - Alb-01 to mnie 
Klonica. przew\Oinik. P·opatrzal lepiej na 
mnie, bo· bylo cLcmno, a ·dz~ad ni.ed·O'\v<dzi 
i gada: - A! Woitek. przewoźnik. Jak 
s!ę masz? - foko tak-0 - pe<lam. A on 
sto: , galy \v·ybaluszyl i n1ic nie 1gada1 i my
śii. Potem ozwi•e się: - Chodi Z3. mną, 
Dobrze, i.em cię spotka!. Mam do ciebie 
ienteresz. 

- Dobrze, idę. P-0szliśmy te'dy da·le
ko od z.annkll' Ui.az<lowskiego, na <iól nad 

; Wislę ku Siuloowi, a. on mi peda: - Woj
tek, chcesz ty ll'ratować jedne.gQi więźnia, 

·oo go Au'Stryacy chcą obwiesić? Jaik mi 
to pedzi.al, zaraiz, mię rnsik pi1'..,ęto w 
serce, że to o panu dioboszu mowai, rzeknę 
tedy: - Cz:emu nie? A cóż to za jeden 
teI11 W!Qz·:e·ń? - To - pe<la - młody chl.10<
p.ak, dobosz z w:ciJska. Przyjecha·r tu na 
przeszpiegi i Austryacy go obwieszą, jak 
amemt W1 p31derzu. Ale m:J.ie g,o żal. taki 
miody. trz2! go uratować. - Dobrze, pe
<lmu. ale jak? - Masz ty 'Ci61no? - pyta. 
Nie ma.im, ale mogę mi,eć, jeno skikinę na 
Siulec. - Skikajżc - gada - i. przyply!l. 
tu pcd zamek. Pokażę ci tu mie;js.cc, ·gdzie 
się ukfy,jesz. Poszliśmy i pobzal mi tę 
dziurę, oo ją \\!J:'Sła wyrwab. Tu - pe
da - cze:k21; o pólnoch:u. a ja1k zaszczekam 
nikiej pies, to ty rnwyj zairaz, t8 bandzie 
znak. A iu masz d\vai tal:l!ry. Wz'.onem 
d'w'1 talcry, żeby nie myśl.s.l, ż~ pa,nai do
bnsz3. nxiim. I ta·k się wszystko stak1. 

Stach uściskal Wojtka, p.ydz·!ękowal 
mu 'Ził wszystko, obiccal cz, ęst10 do niego 
zachodz:ć i poiegna1li się. b·o Siostrai Mi
tosierdzia: µamkmtni.e przychodzila.. żąda
jąc p.rzenvania: tej JXJgmvędki-. szk0dlL1wci, 
jak mó\vifai, dla chorego. 

(C:ą-g dals7y nastąpi). 

•niieTZ' pirzyszdł PJ to do chorcgD. żeby go Róż niec (l Q '' o 'lb 
gniew2!:? - zwrócifai s'ę z. zapyta·nicm .. a m,t:z~nmirn gi eusa. 
do Stacha. D8' licznych ofia·r zamordo1\v21nycih \V 

Staich zarumienił s:f.' . jak panienka, z~r- Anglii \Y- XVI i XVII w:,eku zai wimę kato-
\val s! ę z krzes;a, rękG do czata p0 ·w(Jj: .... - Lcką. . na!rżal międ'zy innymi O;: ciec Ogil-
skmvemu pirzyk~yt i .odpowJedziat: · beus z Towarzystwa Jezusmrngo, który 

- Nie! dniai 9 marca 1615 roku, wkoflczyl w 
- A więc1 jeżeli chcc\„ie z:e sobą r.JQ:.- Glasgowic· (Szkocy21), życie n::t msztowa-

rrrniwb6. to pr.oszc sic nie gni,eMrać. n!u. Żaden kapla·ru pod. karą śmierci nie 
To mówiąc, uśmi~chnęta s:ę do obu mh:J wówcza,s prawa poka,zywać się w 

lai~~>'dnic. Jakby <llai osfabieni.2. swego na- Szkocyi, kRżdy zaś, ktoby go przyiąl do 
pomnienia i odeszła. swego domu, rów:nież śmiercią byl kam-

-Nie gniewaj s:ę \Voitclc - cifrzekł 111y. Gdy Ojciec Ogilbeus wp:adt w ręce 
·.Stach - bo mi ~eszcze zabronią odwiedzić kalwinów, ci ostatni dokla:dali wszielkiclt 
debie. stairar1. aby od nie.go się dowred:zieć, w 

....- Ja się nie gruewanl: ale mu ni~, da- czyim domu poprzednio prz-ebywaJ. Atoli 
ma~. pomimo naiokropnie.i"sze~· obejścia: si() ~e 

sL:··ocy 0p:·a\1.:cÓ\\", zacny l;:aplan nie zdr), 
111 dzit nii.kogo ze S\\roich przyjaciół i ż.'ldr:e ni 

namowy lub groźby nie zdolaly go do Lgu ni 
sklonić. 

Ci Kiedy wyprowadzono Ojcai Ogilbeusa tl 
)ina miejsce stracenia, zbliiyt się do niegu Z' 
pewien kalwif1ski duchmv.ny i z.aczą,t niu 
wyrnżać swoje wspókzucic. sr 

- Lituję się nad tobą, Ojcze Ogilbeu. B 
'\ , sie - rzekł - że z powodu niezmzumiale. 

go dla mnie upnru, musisz umrzeć tak ha. 11 
SI 

niebną śmiercią . 
Styszcitc to zaicny kaptain udat, że się I>: 

boi istotnie wy:konainia wyroku i' zaw-v1ial: ~ 
- Gdyby odemnie zależ.aro umrzeć r; 

albo nie, to: wiedziałbym, co należy wy~ 
brać z tego dwojga, ale niestety, n~c n~ I. 
to pora<lzić nie mogę, gdyż jatlm oskarżo. 
ny o zdradę stanu. muszę umrzeć niez:wro. 

li 
cznie. 

- Zdradę stanu? - zawołał pastor P c 
kalwiński - ależ o tern nie maże być mo. t 
wy! WierZ'a,j rnJ:, Ojcze Ogilheus.i.e, że sko. 
ro tylko wyrzeczesz się papizmu, \\1ó\\. 

czas wszystko zapomni:mem i przeba.·~zo. 
nem ci zostainie, a n.awet możesz. by6 pe. 
\W11Y, że cię najwyżsi <l'Y'gnHa1rze obsypią 
la'skami. 

2a1rtuicsz part ze mnie - o<ipart spe. 
kojnie Ojciec. 

- O niie, nie! zaprotestow.af ŻYW<} 1ia. 
'st-0r - m6wię zupe~nie sen/o, a na•wet zo. 
stalcm upnw.ainiony skrwa swe niez:\vk. 1 
cznie w czyn zamieni·ć, ponieważ ar.::ybi . 
skup kazal mi· zapmpo.novtać tobi.e mat. 
żeństwo ze S\V-Oią córką, kt6ra zamiast p(}. 
sagu w.niesie swemu mężowi hcigaitą para. 
fię, jeżeli tylko zechcesz na naszą prze. 
chylić s:ę stronę. 

Ta1k rozmawiając doszli obai <l:0 mici· 
sc~ gd1zie stalo msztowainie. Pastnr -kal
wiński coraz. bardziej nalegat nai kapłaiIKi , I 
aby przyjąl wairun:ki, od' których zależalo 
je.go u.taskawicnie, ale Ojciec Ogilbeus od
powiedzial, .że ·choctaż umie ceni(~ t3.k 
wielki dar Boży) 'iakim jest ż.ycie, nŁ~ p'.). 
święci jednak honom dla jeg.o o-c.aleni:.i.. 

- Ależ mówilem d iu1ż, Oj.cze - za. 
wotal p21stor - że skoro przyjmiesz 1~:isz4 
prapozycyo. zostaniesz, obsypa'ily hie'r.,:H:l
mi i faskami. 

- Dobrze więc - odparł zaiony lu· 
plan - w takim razie chciej po•v.-tórzyc 
glośno przed zebrainym tlume:m te>, coś mi 
obiec2J. 

- I owszem - odrzekł pastor . 
- Slu1chajcie w·ęc - zawołaf Ok·~·: 

. Ogilbe:us stając n:i rusztowa1niu: i Z\\·ra:J· 
·,jąc ·się do \Vszystkich obecnych - stu·;hai· 
cie, ·oo mi proponują. - Pastor za:ś kal\\·iit· 
ski po1\vt6rzyl pe'\vnym i donośnym g!o
sem: 

- Obrecuię panu Q,gilbeusowi uła:.sio· 
wienie, bogate pmbost\v10 i córkę nas.z06o ' 
a:rcybi'Sku·p~ w żonę., jeżeli am na1szą stro
nę zechce się przechylić. 

- Czyście wszyscy s!yszelii? - za. 
pyta.ł Ojdec - i ·czy jesteście goto:wi t~·O· 
żyć w te.ii m;erze świadectwo, gdyby tego 
od; was żądano? 

- Tak. taik - zawol.aict gawiedź -
zejdź z rusztcwamia panie Ogilbeusi·e, z.'J;<lź 
coprędzej ! 

Kaitolicyi którzy byH ś\viad1ka:ni tei 
sceny, okropne} doZtnawali trwag~, twa~ 
rz.e zaś kalwinów promieinialy, radoś::a, l 

tryumfem. t 
-A zatem - ciąignąl dale) O;dcc 

Ogilbeus - ni.e potrzebuję ()barwiać s :ę, 
.aby mię m:ano bra1;: jako zdraJcct stamr?. 

-Nie! nic ~ ze.\vs.ząd' odezwia.ty si~ 
głosy. 

- Sroię więc tut.'.lii na rusztowaniu i·~
dynic: z pm';;odu wyz1nawamia ka:toh:kiei 
wiairy i to jest j·:!dyną mą zbrodnią, r.i-e
prawidaż? 

- Ta:k, tak, jedynie z 1xi.wadu wyn:~a · 
\Vaniai katolicyzmu! 

- Bardzo, dobrze - odrzekł nieustra· 
SZ<J-DY' WYZii.(l>\VCa - jesttO· 1J.ow ie.JT1 w[ę;:.;.,; , 
ni'Ż się si;odziew.alem. Zostalcrni z1rcni 
skazainy na śmierć z.a wiarę b.toEcką . Oe· 
tówbym sto razy poświęcić życie za świc· 
tą i prawdziwą tę wbrę, poni·ewa:ż z:i:ś r'.:lZ 

tylko mogę to u,czynić, bierzcie '" iQC je be"l 
wahamia, gdyż mi moj::!j wiary \\Tdrz.eć nic 
zd-ohcie. 

Usłyszawszy te slmva. katolkY 1.a· 
cz.ęli okazywać głośno radość swą i U'wi:+ 
hienie. kalwini za,ś wścic.kali s!ę z gniewu. 
widząc, że zostali wyprowadzeni w p'.l-1° 
i we w:.asne zbpami s'.dta. Co db p:.+st~· 
ra, ten nie tając byilajmniej swego oburv.:
nia. n!e dal przyjść do slowa Oicu Og 1 .t~ 
beusawi, który jeszcze .dalej chciail m<Jwic 
ale bzal oprawcy przystąpić nii~zwf'O';Z· 
nie do wykorua·nia -wyroku. Prze.d si>C~j
nienierrr' wszakże· tegp, rozkaz.u, kait' prosi' 



r1~ ; ustrasz>0nego męczennika o przcbacze
l n'.e 1· OJ··ciec OgilbeU's uściska! go serdc.c2-ne nie 'cf . . . 
·g() nie. pQtem .wprzo , n!Z mu _z1 .w1ąbzano re-

, mężny wyz,na'\\"ca rzuci ze ranemu 
isa. o.;1e'1ni"Wi mu pamiątkę swój rófaniec, ten 

tli 'V d • o t ' :g() aś wi<locznem zrzą zeniem pa rz1nGsc1 
rnu z a<ll na pierś pewnego mliode.igo kałwma. 

riył nim baron Jan on Eckers.dorf. który 
:u. ·Jaśnie odbywa:! podróż po Szkocyi, póz
łe- '~ei zaś zcstat gubernatorem Trewirn i 
1a. ~erdecznym przyjacielem arcyksięcia. Leo-

:.ildal brat<ł! Perdymmda II. Pewnego ra
się ~r jako sędziwy starzec opowiada! on 
aL OJ~u Boleslarwowi Balbinusowi z Towa
eć, rzystwa Jezusowego 1następuj~ce szcze:gó
·y. 

ly: •1• k • k I • na _ W chw~ i wy onamai " rym u smier-
:o. ·i na: OUw Ogi'lłx~usie, R.óżamiec. ~ego spadl 
to. ~1 i na pie·rsi1 tak, że mógtby:m go sobie 

przyw11'aszczyć, igd'yb~ w .. Mże sa~ej. 
. or c]1wiN. obecni t_aJm .katohcy me ~dehrah i:ii 
to. tej cennej pamiątki. 'J'.! ó:vcza~ 1.:sz1cze me 
:o. myślalem wicale o zm~:ati·Ne rellgn, aile ~
\\"- padek teini ta!k .glęb.okie wyw.airl ~ai nm~~ 
:o. ,,·ra:żenie, że me miailem odtąd am chwilt 
1e. spokofu. Sumi·eni1e. ciągle ~zyini:Jo mi wy
Jią rzuty i zdaJWalo się mówić: .,Dhczego 

Róiainiec męczennik<t musial k0łniieiczni1e u
:c. paść na mnie, a ni•e na: kogo irnnego ?" Py-

ta:ni·e to prz:eśladiowalo mię przez lat wiiele, 
1.a- ai diapóki pral\vida1 nie odn:i()lsla zwycięstwa 
"O· .na<l mo·im umyslem. Wyrzc:klem się b<l 'ęd
:0. n.ei narnki< I(a:lw:ma: i zos.talem katolikie~1, 
br- nawrócenie: zaś nmje przypi ·suję 1jedy1iv:e 
J.l· RcY.ua!ńcowi męcze.n!nilcai Ogilheusai. który 
1Q- chci:atbym <lostać z.a jakąbądź cenę„ i któ
·a. rego inie 0ic:Lda:lbym wówczas zai żadne 
:e. skarby świa1a. 
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Ku czci Królowej k1rany 
r.1olskiej. 

I 

Grom, - b?:ys\ka1wic.ai! 
Stań się! - sta./o. 
Matk<.l - dzi:cwkra. 
Bóg - cialo! 

a- Wspa1nial'ą a1piost'rofą narsze.go widkie
zą go P·Oety witamy r1ozpoiczYTiaiące: się i\Ye 
:l- Lworwie o.brady Kongresu Ma1ryańSikic:g01, 

który jest dla Polski tmYczystśdą nlalmdo
J· ' w4. BOI nie jest to dzielem prz,ypa,dlkrn że 
r'C na1sz. ni:eśmiertelny Wi1esz1C'Zl, tyle CWdnych 
ni sW10ich arcyidziieł pod natchn;e:niem NI..atki 

Bciżej twiorzyl. - On byt natdlosk{)al,ailszym 
wyobrazidelem na1rodowego ducha i dla 
tego m'Usbaf się zwracać prn~:de:w'Szy.st-

l· kiem do Tdi, którą na1ród pol·siki uizITTa~ .za 
s:woiąi I(rólowę. . 

·,. Cześć dfa Matki Bozei na-leży bowiem 
l· do hjsforyczirwch tr.adycyj n'1!rod'orn pol~ 

skiego. We ·wszystkich .ciężkich przie:Jś-
1· ciaich narrodowyich z,wrncaJ'Y się serca i 
:o modlitwy Polaków ku Te'j, od! któreiJ wy-
r sz,f()I odkupienie śwfata: i któreij. ·nh:skończo 

ne ml'fosierdzie jest ucieczką i ostoją wszy 
i- stkit.h straipilonych, poni'ż.ony.ch, nie-szczę
)· śi'iwych. 
:-0 Toi też my upokorzc1r11\ prześla<liow1aini., 

po.grąż-eini w odmęcie nie.woli i: na1crdloli. -
z glębirn otchtań, w którą nas poigrążyly 

12 wraisne winy rL obca ni.egodziwość, w10ła-
my 01 ratrnne:k i wybal\vieinic 001 M 1 Naj-

e) świętszej Pcdeszyciielkit, do tej Palni i O-
l- ręd1J1W1I1i1cz:kŁ synów z.i·emi. 

I mo'Clly naisze nie byly be'ZskurtecZ!I'.,e- . 
mi·. Jurż raz. ()calenie Ojczyzny z.a;wxi1Z1.ę
-czamy wstawiiernnjdwu i opiece Ma:tk't Bo 
ski en; kiedy potopi sz-wedzki zala1I z1i·emic 

~· ·.RzcczyipiaspolitcJ,, kie-dy Mcs.ka1le, Tatarzy~ 
Km.acy Braindenbu1licz.y:cy roz:sz.airpywal1 

. pomię-:I:~y siebie dz.:1eln1:cc Pbl·ski, od stóp 
Ma11lk.i· Boskiej1 CzGstochowskicj \V'Y'SZ'k> 

~ - lrn.sto odzyrs:kani:a: ni1epodlegt.ośó - ! tam 
~ i - iaik pięknie p:'Sze ks. Arcybiskup D1~cz.~
i„ \vski wcidzc1\vi.e od1bierali 'natchin~erue 

trwoŻliwi czerpaii otuchę, wojsko od'wa
gę, a c.a.ly na·ród - życie. 

Poi świ,etnem zwycięstwie. po wyparciu 
Wrogó1W1 z: grainic Polski, król Kaizimi'eT~ 
\V'yraz.it wdzięczimość narodu· dla: Pdsk1e1 

n Patronki~ 'W ' swych wiek.apomnyich ślu-
• b<i1ch. _ Zjazd l\\'10iw1ski· będzie niejako od: 

llDwieniem królewskiej przys.ięgi; uroczys 
cle i :g•Olrąc·o polecą P.0Ja1,,..y zebrani P<>d 
P'rZ:Y"Wództwem arcypa·sterzy, Ojczyzmę 
sw1Jją ~i0s:olJ.LM''.s.zej op'.,ccc i obmnie Pan-
ny Nnuśwjętszej". . 

· Oby z. tego p:c.d.n·10tsl'e·g<J aktu, do1rza-
ly b~o,gi'i; t trwale ov11o:cc ! Obyi za przy-

1· cz:ynie1rniem 1\fatki Boże1j z·godai i m:~iOść 
zakwitmęly ner huunyich lanadt Polslid! oby 

· nas.zUi wiara naibrai~31 męskiej odw,agi, na
~ sza ina-dz.ieU.ai pewnoścL1 nasza obrona z:wy-

cięz1ldej' Potęgi! . 
fu toi jest prawdą niewzmswn<l! .. i ~o 

- t!nllatem rurszei oorocrowe0 eMWianigelu, ze 
fyJ.ko opard o nie~"Zmszone fund!amooty 

F l(OIŚC~ai katoHddicgQI moi.cm)\ s-ię ooro-

dz:ć i powr6ci6 do dawncij św ietno.ści. 
WiQ<:: kto kocha Polskę - ten czci Mary ! 

(„Głos. Narodu"). 

Jak uczyć na elementarzu? 
l(to z nas uczyl dzieci na elementarzu, 

ten wie <hbrze, że praca to nie tak łatwa 
i że uczą,cy napotyka na różne trudnośct, 
które cierpliwość je·go na ni·ejedną wysta
wiają próbc. Na·uczać kogoś jest sztuką, 
którą trzeba rozumieć, i im młodsze d'zie
ckG. tern większa sztuka, tern większa mu
si <być na.sza cierpliwość 'i wytrwalość. 
Abyi tę naulkę ulatwić, podajemy kilka rad 
i wskazówek praktycznych, kto się do 
nich zastosuje, temw na:uka z dzieckiem 
pójdzie latwl.ej i gla<l.ziej', a waine to tak 
dqai d'ziecka, jak i dlai nas, bo dzi1ecko, ~la 

--którego nauka na elementarzw polsbrn 
byla; męką. może się łatwo do ksiąiki piol
skiej z:niechęció, przez. co os:~gnęlibyśmy 
skutek dla nas niepcżą<lainy, bro namr wfa
śnie zależeć na tern musi, aby dziecko 
książkę polską ukochało. 

Chodzi w pierwszym rzędzie o to, aiby 
przy nau·ce na elementarzu zastósowac 
S:ę do rad· i wskazówek, jakie metoda: nau
cz.a.inia przep:isuje. Jakie.i to rady metia:da 
.na.u11i pod'aje? Otóż jedną. z pierwszych 
jest ta: Nauka nie powinna być jcdoos.taj
nąi, bo ona dziecko nuż.y, a dziecko zn:u:óo~ 
nie pojmuje tmd1no, przestaje też uwazać 1 

myśH o czem innem, przez coi nlleci.erpfr
wi nas samyd1. Ażeby tego uniknąć, trze
ba naukę umzmaicić. 

Jakim sposobem naukę czyita11iai u mz
ma.i.cić? Na to pyta.inie nietrudna! od'po
wiied'ź, bo .uiczący ma kilka sposobów 1~
mzmaiceni.a nauki. I tak można umzmat
ceni·e przeprowadzić i uniknąć znrmżeni1a, 
jeżeli dziecku na przemia1n pozwalamy to 
czyta6, to pisać lu'b rnchować litery, i.e
żeJir mu o wyrnzie przeczytanym cioś opo
wiiemy, je·żeli każemy mu przecz:ytać lub 
napł;sać to, co już umie, 001 nie wymaga 
jego wytężenia. w końcu, je-żeJi. trzymamy 
się ściśle pew:111ego porządku i godz.inę 
rnmkł podzi·eli'rny na kwaid'ranse,, a w l~a
żidym kwadrnrnsie dzie'cko ·czyrni' coś. in.

ne:go. Nauczydel w szkol·e, gdy w1d~i, 
że dzieci są z.nu'ż.one, ka:że ws·zys.tkim po
wstać z mieiisc, u·czynić kilka :pomszeń rę
ką Iuib wresz1cle zaśpiewać jaką;ś piosen
kę. Ważną jest rzeczą przy nauce bacz.yć 
na to aby dziecko nie bylo znużune, aby 
jego 'uv.na·ga byla skwpionai, ·niietylko dla 
tego, że oauka dla 'Znużone.go dzi,~cka: st~
ie się męką, ale i dla: teigo, że dz.1e~ko się 
do niej zmiechęca, ai gd'y, kilkakrotme rnu
żymy ie na'Szym nieiręcznym sposobem 
nauczania. to nabierze ono wstrętu do na
szej nauki, do nauki. ·i języka . polski.e
go i· ty1ko z niechęcią, uczyć s:;e. będ~1e: 
Tab nau:cz.ycid, który nauką, SW'Olą d!z1ec1 
nuży, staje się często p0\\!10d'em, iż dzi~ck~ 
rna c:iile życie nab:erze wstrętrn doi ks1ążk1 
~ n'.auki. Sprawa to niezmiernie ważna, 
d'lai te.go cią·gle na dzi·ecko haczyć tr~eba. 
Przecież. nam zależy na tern, aby dz.1ecko 
polskie elementarz. polski u:mi~walo. i· Jlże~ 
by mile nm by;y wspommern.a z, te1 nauki 
na -c:ile życic. 

Obok urozmaicenia nauk'.i,która uest nai
lepszem lekarstwem nai znużenie umysłu 
'dzi•edęccigo, powinmiśmy innych tr.zymać 
się jeszcze regul, aby cel nasz. ?sięgnąć. 
Ważne jest, aby przed. rozipoczęc1em nau
ki d·ziecko naistroić poważ.nie i do wytęże
nia swego umysłu, do skupieni.a u:w.agi 
przysposob:ć. Zawołać dziecko. 'które 

przed chwilką bawito się wesolo i S\vawo
filo do ks1: 'Cl!żki, kazać mu ksi.ążkę. otw10r
rz;ć i czyt~:h~ i uczyć się tak bez. wszyst
kiego, byłoby nie od1p<Y\l.1icdnic. Do na
uki powi:nno się przygotować w sposób 
riżej opisany, ażeby wiedzia1lq, że nauka 
to spraiwa poważ.na i nie żarty. . 

Tak każmy mu najp;erw umyć. so?ic 
ręce, , aby brudnemi ręki0ma zeszytu 1 k~1ą
źki- nic poplamUo. Na. to, czy:. zeszyt i e
lementarz (zys ty dbać pow,·nmśmy. to ta 
czystość zewnętrzna pociąga d.ziecko, u
:cz.y je porządku i po~zanow~ulla rzeczy, 
które są jego wlasn:ośc1ą. Gdy rę~e ~my
ła. niech.::ij książkę i z::~szyt prz~me:s1e o
raz przyhc.ry do pisani a. - Dbc.11my o to, 
aiby wszystko hyl()I na p::>ezątku TY'~ rę~ą, 
bo gdy później lekcye s!G przcrywai 11 ·dzJe
cko. biega pQI pokoju, szukai.ąc tego Iu.b 
owego, przycz·~m sp.rzc·cz~ się z rodze.n
stwcm, powstaje meprz-yJcmna przerwa 
w nau.ce i dziecko wraca <lo nauki rozt:lr-
gnione i nieuważające. . 

Przed' rozpoczęciem nauki na.leiy dla 
uświęcenia nauki języka ojczystego. odmó
'wić dziecku modlitewkę odpo~edlnią: Mo
dlitwa· wraz: z d}cem lub matką; przed. na~
ką uczyni· dziecko podatnem do nauki. Nie 

ma pod r~ką odpowiedniej motl1itwy przed 
111uk~, n:cchaj odmówJ p2 i rz, stoj~ przy 
stole, jak to czyni w szkole. 

I dla nas modlitwa przed nauką Potrze
bna, bo ucząc dziecko. spelniamy i dno ź 
naj\~-aŻniejszych zadaft, potrzeba nam cier
pli1\\'0Ści i wyrozumiałości niemałe}, bo 
umysl dziecka wątly i nie umie- Gno 
panować nad żywością swojego usposo
bfonia. 

Pamiętajmy o tern, że nasza nlecierpli
WDść może nas uni·eść zadaleko, że często 
wina za ·nie1rn.·agę d'ziecka: i ..z.a to, że nic 
mo.że czegoś zrozumieć spotykai, nlie dzie-

. ·cko, tylko nas, bo nie mamy y,rprawy ani 
doświadczenia w nauczaniu. 

Pei.vien znakomity pedagog powiedzf.ał 
pamietne srowa, że z. liiczby dziesięciu ra
zów które odebraJo od nau·:zycicla dzie
ckc 'Z'\VYkle dziewf ęt należy si-ę nauczy
cielowi. bo w nim, nie \\~ dziecku byJa wi • 
na za uchybienie. 

K.to uczy dziecko na elementarzu pol
skim, ru:e powinien nigdy zapominać, że 
swoją, niesprawiedliwością zbytniem wnie
sieniem może zbrzydzić dzieckrn naukę ję
zyka polskliego i obudzić niechęć do ksią
żki polskiej. 
Btędcm nie do damwania bytoby, gdy

byśmy dziecko podczas. nel!uki '\.qrzywali 
lub nawet bili. We wszystkich nie>0mal 
państwach europejskCch jest chłosta P?d~ 
czas nauki wzbroniona, bo chfostą <lz1cci 
o'd n.auki1 odstrasza się. Pod.czas nauki ję
zyka polskiego powinni,śmy dh <lziec(ka 
być sprawli edliwymi i lagodrrymi·, aby .\Y 

niem miłość ku książce polskiej obud'z1ć. 

Podczas niawki samej należy baczyć na 
to aby dziecko nigdy nie m6wilo razem 
z: ~ami, tylko odczeka·t.o, aż my skol1czy
my aby pyta.fi nic zadawać zbyt trudnych, 
lub

1

zbyt łatwy.eh, aby dać dziecku czas do 
·namysl'ui do odpowiedzi. Uważajmy na 
to aiżeby ciąigle byt·o czynnem. To, oo 
sa'mo wie to p(Jz.w.ólmy jemu powiedzieć, 
ai nie o~wiadajmy mu teg-0 sarni1, OO· to 
dziercko niecierpliwi. 

Nau1kę powinrm się również zako1kzyć 
modlitwą lub pieśnią kościcln~, poc,veim 
nie;chaj dziecko książkę i przybory wszel
kie odniesie ·na miejsce zwykte 1 niechaj 
nicz.e1go nai stole nie zostawfa.. Na począ
tkur lekcyi powi111niśmy powtórzyć to, cze
go się nai poprzedniej nauczyfo, w I«:ń~u 
powtórzyć, cz.ego nauiczylo ·się w godzmie. 
Zad.awal l)IO'za: llekcyą powinJ11iśrny tyl~o 
to co dziecko z la-t\vością może zr-0·b1ć 
sa~110 bez pomocy innych. 

(Dokof1czenie ·nastąpi). 

Słó„ kilka do rodziców. 
Jednym z najważniejszych obowbtz

ków rodziców, to wychowanie dzfecl 
Prz.yszłośC cala dzieci, J,:!ży w ich ręku. 
Już przysłowie tnówi: Jaka mać, taka nać 
- jakie drzewo, taki klin, taki oiciec taki 
syn! , . 

Obowiązkiem rodzków katohckich 1 

pQlskich, wych4lwać dzieci na dobrych ka
tolików r Polaków. Do tego naJe,ży prze
dewszystkiem nauczenie dzi~ci p(}lskiego 
czytanfa i pisania z jedne4:, a prawd wiary 
św. z drugiej strony. Ahy ~odak.om na o
bczyźnie ułatwić spełnienie tego ważnego 
obowiązku oraz obowiązek te.n ciągle im 
przypomin;ć, w „P0sfuńcu Katolickim" 
pod rubryką „Gazetka dla dZJieci" dm\c.o
wać będziemy „abecadło polslrfo·", dalej 
wrerszyki, powinszowania i piosertkl, któ
rych dzicd na pam'ięć nauczyć sfę powi~
ny, oraz powiastki, zagadkJ itd., a m.e 
mniej wyiątki z katechizmu i historyi b:
blijnej, także do mrnczenla si~ ~a paI?'lę~. 

Ucz~c dzieci katechizmu 1 h1story1 bi· 
bllijne§ przypominać .sobie b~dziemy t~, 
czegośmy się niegdyś v szkole· nauczyu, 
a to tylko z korzyścią d!a każdego być 
może. 

Rodaczki, Rodacy! Pam-ęta~cie, że z 
reki \Vasze! wżąda Pan Bóg dusz dz.1~! 
w' aszy eh, staraicie s.ię przeto o sumienne 
kh wychowance. Uczcie dzieci wasze 
czytać i pisać po polsku, uczcie je także 
orawd wiary św. w języku ojczystym, aby 
i0 dzieci wa.sze należ3rcic pvjęfy i serde
cznie pokochały wszystko, co katolickie i 
·polskie,.. a więc wszystko, co nasze. 

W tej vrncy niech Wam Bóg błogos.ta
wić raczy! 

Swiętojózafacie 
czyli składka na ubogich studentaw ka

tol;do-polsk!:ch. 
W ka&e \z.ob. nr. 38) 505.8 ł mr

Na chrzcinach u Jana Ratajczaka \V 

Brurhn (wręczyt St. Krys_iak) 7.tłfl_ ~r. 
Na cb,rciriach u Marcina Jab:lirCiQ w 

\Vannc · \i. Jamr::r z żonn i dziećmi 2 mr., 
. 1 „ ś i hrz~stny .M. YlepaJd2 2 m .. _,. · 1. '.· ' -

ki I mr., L. Leśn iak 1 mr.. W. Lesmak I 
mr .. (nad. W. Le~niak) 7,00 mr. 

·a hrzcina h u Jana R.ymcra w Ger
schede: J. Rym r z żoną 1 mr .. J. f{ymer 
l m .. I. Ryborz l mr.. K. Pyr.:hala 50 ien.; 
m!Qdy Stanisla'. K. 50 fen .. \ ' · ttiltaw:ski 
50 ien. (na\!. J. Rymer) 4,50 mr. 

Na hrzcinach u Jana Kubiaka ,,, Rau
xel: J. Kubiak z i-Oną 50 t., J. Grze!ks: z 
żoną 1 mr .. K.. Strzelczyk z żoną 1 mr., 
F. Kubiak 1 mr., J. Jeśkowiak lmr . .J. Wa
cho\\ iak I mr., Jan Kulfak z żoną 2 rnr.. 
(nad. i porto zapl. P. Kub iak) 7,50 mr • 

Na chrzcinach u M. Koczorowskiego 
w Bismarck: M. Koczorowski z żon~ 2 m., 
Sz.. Farulewski 1 mr .. J. l(ępiak 50 fen., L. 
Dudz.:.ak 50 fen., P. ldkO\\"tak z żoną 50 f., 
J. Maćkowski z . żoną 1,50 mr., M. Szymal1-
ski z żoną 50 ien., J. Mikolajczak l mr„ 
L. Chęciński z żoną 50 fen., A. Chol.:\rn l 
mr., A. Brzeziflski 50 fen., A. Koczoro v;ski 
50 f., (nad. i porto zapl. .M. Koczoro\\ ski) 

10,GO mr. 
Na chrzdnach u Tomasza. B:.ika w 

Kastro pie: T. Bąk z żoną 1,50 mr.. T. 
Krzekotowski I mr., T. Szulc 50 ien., A. 
Kaczmarek 1 mr., St. Stramek 1 mr ., B. 
Opelt I mr .. W. Lipi11ski 1 mr. (1L-:i:d. \V. 
Lipiński) 7,00 mr. 

Na chrzcinach u Tomas.z.a Markow
skiego \V Gerthe: T. Markowsk: L50 mr., 
nowonamdzony syn Wadaw 25 f., chrze
stny M. Dymski 2 mr., M. Maćkowi: ak z 
ż·oną 2 mr., M. Mly11ski 1 mr., J. Rogasik 
1 mr., A. Markowski 1 mr., A. Kubiak 50 
fen., A. Lisiecki 50 fen. (nad. A. Marko
wski - porto 30 fen.) 9,45 mr. 

Na! wycieczce latowc·j w Soldc: P. 
Pokzyk z żoną 50 fen .. A. Taf1cuła 50 fen .• 
A. Matuszak 50 fen., W. Rybski 20 fen., 
A. Walorski· z żoną 50 fen., ich syin 20 f. , 
córka 20 fen., T. Byl'ir1ski 5-0 fen., J. Nowak 
50 fen., A. Mikołajczak 2~ fen., St. fur
man z ŻJQ11ą 40 fen., 13. Pokzyk 20 fen. 
(nad. i porto zap. :E. G0rirzewski) 4,·10 mr. 

Na chrzcinach u Jana.i Plackowskli'e.-go 
w łfolthausen: J. Plaickowski z .żoną 1 m., 
ich d'zieci, nowonarod.zona ·córka.. 50 fen., 
syn Walenty 25 fen., córka .M.aryanna 25 
fen., M. Bu<lzy(1ski z żoną 50 fen., kb syn 
20 fen~, B. Iiersken z żoiną 50 fen., .M. Mar
cinkowski 50 fen., J. Jankowiak z ż::mą 50 
ich córka Anna 10 fen., W. Sibiflski· 5 f., 
A. Ignaszewski, 50 fen., J. I(ac:zmarek ·z ż. 
50 fen., ich syn 20 fen., W. Walkowiak 50 
fen., (wręczy/ M. Marcinkowski) 6,50 mr„ 

Na- chrzcinach ui Jana Chalupniczaka 
w Rohlinghausen: J. Chałupniczak z wną 
I mr., i.eh dzieci Helcia:, frainuś i Janiś po 
20 fen., nowonarndzony syn Anuś 50 fen., 
J.Chailupniczark z żoną 1 mr., St. Chatupni
cz:ak z żoną I mr., P. Chalupniczak z żoną 
I mr., W. Stróży11ski z żoną 1 mr., J. Mi
chalak z ż.oną 1 mr., A. Dolata z narze
czo1ią l mr., J. DQlata 2 mr., J. Budny z 
naJrzeczoną 1 mr. (wręczy! J. Chaluµni
cza1<) 11,10 mr. 

R.azem: 580,29 mr. 
Rozchód: 140,0D mr. 
W bsle: 4.(0r29 mr. 

R. oz chód. 
S. L. z R.. stypcndyum 17,50 mr. 
f. W. z R stypendyum 40,00. mr. 
B. D. z H. stypcn<lyu~~,5Q~r_. _ 

1. 10. 04. 
Bóg zzplać! 
namil! 

R.azem: 140,00 mr. 
pro: K s. L i s s. 

św. Józafacie módl się za 

A. Brejski, Bochum, .Maltheserstr. 17. 
Za żywych i umarlych d<Jbroczyf1ców 

1 „śv,:iętojózafacia" od'pra\\ianą bywa.i co 
miesiąc jedna Msza św. 

wu:; • 

Z "~ierciadł«t 
ODLITWA 

do NJiświ~tszej . lłfaryi Panny. 
Z otchtani Z'iemskiej, o J\bir.o ! do Ckb:c . 
Na skrzydbch duszy modl i tv·;ę. mą niosę : 
Gwiazdo zara::mai co św ; ecisz 11:.t niebie, 
l(wiecie1, oo kw1:atom ziemskim zsytasz 

r-OSt;, 
Swięta Strn•żniczko nieb:csk „h p:::d~·o:: 
Niech Cieb1:e mojw m::x:il:twa rozbroi! 
,\.1.odlitwa moia . .Maryo! jest Izą samą, 
Lz.ą. \vypl.::ikaną w r:oc żalem trap:oo11; · 
'Otwór-z: jej n:ew - bo-ś jest nieb:os bra-

mci, 
Sklofi ka niej serte - boś grzesznych 

obroną, 
Anielską, r~ką zdejm z nie1 grzeclm zielsko, 
Boś jest ·ookzystS'l~ Króm·ą anidSką·r' 
Tak lzą·00n1.Yta z mętów tei() św~, 



Niech ma: mc<l1itwa1 upadnie przed Tobą! 
Odźwierna niebios! ni 1ech do Ci~ kołata, 
N;ech świadczy wszystkim dniem mego 

żywota, 

Niech wzruszy skruchą, roztkliwi żałobą,, 
I niech Cię blaga jak Matkę sierota! 
Jam syn teJ ziemi, która na Twe skmnie, 
Wlożyla, świetną JagieHów koronę; 
Więc wrnz z O~czyzną wyciągam me. 

·dłonie, 

(bta:~aJ111: 'veź -nas pod sw :;:~ obr<mę! 
Do Syna' Tw:c.go wznieś za ·nami 8lOVf•O, 
Boś Ma:tką naszą,, boś P-0is:G.l Królową! 
I o .nic więcej 1}uż Chebic !1'ie proszę, 
Bo znasz tajniki mej d'u·szy miskrytsze; 
Znasz: w ·szystkie bóle k1()re w se rcu noszę, 
Od ludzkich pragnie1'i Twe łask i 1obftits.ze; 
Więc jeszcze tylko1 blagam Cie ze faami: 
Prze<l1 tmnem Boż-ym - przyczyi1 się za 

nami! 
Władysław Befza. 

Język. 
Ucz się Ojców twych języka, 
On myśl każdą wydać zidi0lny, 
On się dźwięczy, grzmi1, przenika, 
Jaisny, śmiały, biOI jest 'Wioliny! 

Ukaż wzgardę próżnej dumi1e1, 
Co się: obicym chelpiić umi.e, 
A wl'asne:go ·z.wroty1, cienie, 
Mie!Wać Z'\vyikla w ma1lej ceinie. 

Wyznanie. 
A jeśU: CiebiE\ za1pamięta,, 
Wiaro święta, moj.e serce, 
To niech odpadnie mi zeschniięta 
P raiw iicai moli a:, n i ech -01sz.cz:e'foe 
I wrogi będą 111JO·i sędzie, 
A pamię.ć moja. niecha1i będzie 

Przeklęta! 

A jeśli Ciebie, ja zapomnę, 
Ojczyzno moja, ·ziie:mio ś więtai, 
Tai nie·chaj po1p1rą bezp'>Qltomne. 
Syna1czki moje, pcucholętai, 
I niechaj serce me bez. miary 
Przy,gniecie brzemię i ciężary 

Ogromne! 

A jeśli Cie:bie sttumię w tonie 
Ojczysta mowo., to utomne 
M'e serce w hólui niech utonie 
I niech sLę kurcz.y wiiarol!iomrne, 
Ni,ech z.e szpon' trnska mię nie puści, 
Nie1ch jęz.yik przylgnie do czeluści· 

Przy zg.onłe! 

A jeśli puszczę Cię z opLeki 
Ma ojcowtizno, mód zia:goni·e, 
Ni1echaj muę traipią wieczne spieki, 
A nawet jeśl.i lzę uronię, 
Ni·ech spali się W' pożarów dymie 
I niech przepadnie mo·ie imGę 

Na· wiekl·! 

Ziemio matko! Czy na wieki 
Zeg:nam Ciebie? Tak mu smutno! 
Lza zademnia mi powiek~ 
Pu:ka, wola. sercai tętn•o: 

Na \Vieki, na wieki! 

Tak mi tęsknQ wyiglądade 
Lasy w te~ jesiennej sz.acie1, 
I wy g6ry i wy rzeki, 
P<KG', poi oo mi śpiewacie:: 

· ,, ~ Na v" ieki, na wieki! 

Tam pod lasem domek biały, 
W lipy ukrył się od spieki, 
W pr·ogu matka. i brnt maty, 
Ojciec woła.i -0·siwia1iy: 

Na· \\icki, na wieki! 

On nie st:ucha, już p.01gonlil, 
Jedną gorzką lzę monit, 
Biegną! z d1omrn w krai daleki. 
Tylkn wicher za nim dz.woni!: 

Na wieki, na wicki! 

Myśli i zdania. 
Nie wiem dziś jaki los dla mnie wskazany, 
Lecz już zapóźno - i nie cierpię zmiany: 
Trz.cina się w szturrn.ic stokroć gnie, po

kłada.i, 

I znów! p-0\vsta·ie, dąb na zawsze paida .. 
Fr. Mornwsk1. 

W każid~i rze1czy trzeba z,ważać, iaki 
bę<l'zic koniec. 

Strzeż się sądzić ludzi z pozoru .. 
Jeżeli chce·sz. żeby c'lebie ochran·tano, 

ochr.arniaj także ty innych. 
Nie zważaj na gtupstwa cudze, ceft .... ~ 

tylko zd~nia rozumne. 
Starali się sa:m o siebie, a Bóg cit d<J-

pomote. 
Jeżcliś . nie zastu1żyl ,na! tw1oje n:iesz.czę-

ścici . ciesz się: Bóg spra\viedliwy nagrn-

dz~ tobiei. jeżeli z W() Ją J eg-o s;ę zgadzasz. 
Jeżeliś zaslużyl, popraw się, a złe zmieni 
się w dobre. Polóż w Bogu zaufanie. On 
o tobi·e ma starnnie. 

Ten, który się rozumem nie rządzi, 
szczęścia i nieszczęścia znieść nie potrafl. 

Głos 
górników i hutnika w. 

Łączt1-0ść rpbotników 
może fm jedynie zapewnić- f}ołepszeaie 
icłl bytu materyalnego, bo w tączflości 
sita. Gdy robotnicy przez po~ączenie ~ię 
w organizacyach zawodowych staną się 
silniejszymi., natenczas prz.edsii.ębiorcy li
czyć się z nimi będą i robotnicy zdołają 
wywalczyć sobie prawa, słusznie im sią 
należące. Potrzohę organizacyj zawodo
wych uznaje każdy rozumny człowiek. 
P·rzyniosą one robotnikom jednak wtedy 
tylko korzyść prawdziwą, bo trwałą~ je
żeti oparte będą !1..a zasadach chrze.ścialf
skich. Taką organizacyą jest „Zj'edno
czenie zawodowe polskie", do niej więc 
wszyscy robotnky polscy dążyć winni. 

Szczęść Boże! 

W spraw1e zabezpieczenia 
na wypadek braku praey. 

pisze organ .,Związku wzajemnej po
mocy robotn·ików na Górnym Slązku: 

„Zabezpieczenie na prz.ypad'ek bra
ku pracy mo'że być rnzrnfute: 
1) Zabezpieczenie na wypadek bez
robocia' na podstawie zaibczpieczenia na 
wypadek chor-0by - lub też na podsta
wie zaibezpieczen;a 0d inwalidztwa. W 
pforwszym projekcie kasy chorych po:win
ny ściągać {)d swych czli0111ków· dlOpłaty. 
którymi zarządzać. ma gmin3. i w razie bez 
robodia przez:naczyć na wspieranie dot
kniętych bezrobociem. W drng-im przy
p,adku każdy zabez.pieczony na wypadek 
inwalidztwa, mll'sialby za stós·owną dopfa
tą - do której i paf1stwn i gmina w! czę
śdt przy.czynić się mają - zabezpieczyć 
się na wypadek braku pracy. 

2) Zabe1zpieczenie na wypadek bez.m
bocia na podstawie komuin:aneli . Komuny 
(np. p·owiaty, pimwincye) i gminy mzą
dzą -dla' swych robotników odrębne z;a!bez
pieczenia, ponoszące cięż~ry ie.go razem 
z pracobiorcami i prac-odawcami. 

3) Zabezpieczern;e w sposób pTzyimiu-so
we:go Gszczędzania. Każdy mbot:-::K Z( -

boiwi,ązany jest składać do {)Znaczonej ka
sy tygodniiowo pew:ną sumę (od .30 ien. 
do 10 procent zar.obku), mnieuwięce! drn
gfe tyle daje pracodaiwca. Surn:l zel.Jra
na jest własnością pracobio.rcyi, le-cz 
wy100.fać mu jej nie \\llOlno · i1 tylko w ra?!e 
bezmbocia .otrzyma z sumy tej \vs1x1rd~ 
mniejwięcej 8 marek tyg()dniowo. str'lso
\VTii: e do wielk-0ści sumy zebranej ; odpo
wiedn!o do liczby czttoinków rodz,:1y. 

4) Zabezpie1czenie na pod1.sta wie biur 
stręczet1. W szelką p-odaż pracy i pobyt 
za nią uskuteczn~a się za PO'~K)cą hiu: sirę · 
czefr. kierowanych wspólnie przez praco
dawców i praioobiorców. Nadto każdy 
praioobi·orca winien być zabez.pie.cz·ony na 
wypadek braku pracy w ten spiosóbi, że 
przyjmują,c zajęc::e· jakiekolwi1ek mocą u
mowy, ziehowiązuue praC{)dawcę, by cię
żary zabez.pieczenia ponosi!. Skoro na
sta1je bezr.obocie, dotknięci nLem zgłaszają 
się do bl:nra stręczeli. i tam \Vskaże się 
im j,nnc. odpowiednie miejsce, lub udziela 
się im wsparcia tak dtugo. dopóki bcz
robo.c ie trwa. Wsparcia nie otrzymają ci, 
którzy bez sluszncj przyczyny nie chcą 
-0biąć \\'Skazanego im mi·C!i sca. 

Niezdrowa lrnnkurencya więziennej pra
cy z wiolnym przemysłem, nrnijąca ·gilównie 
swe źródl·o w nisk-ch placach. które o
trzymywali więźn:{nvie, d.azurnb pcw1n2go 
.agran iczcnia przez. to. że ministerstwo 
sprawiedli :v ośi,:i podwyższyło pl.acę \Vię
źniów o 20- 30%. Pła.ca więźniów, zatru
din1:-onych przy motorach i kotfach paro
wyhc. podnosi si~ o 50% . Ceny akord;owc 
również doznały podsq:ższeni1a. Minist:;r
stw::i sprJ.wicdtt\\"Ości nic zgodzfło się na 
\\"11i·oseh. przeds!,c;b:orców. dla których 
więźnicwie prace wyko,nuią. aby ~m do
zwol·ono ustawić większ4 liczb-ę motorów. 
Prncę więzienną. lLcho płaconą„ ·ocenia s:ę 
zazwyczaj Jak0 mniej wartośc:Qwą i mniej 
wydaii1ną;. Ocena1 ta iest stuszną ·o ty1le tyl
ko. n ile- się r.dniQs·i do rolnictwa. Tarn o-

Bóg nazwał suche m1e1sce ziemią. a 
brane woQdy naz\val morzem. Na rozk 
Boga rodz.il a ziemi: ziofa, trawy i dr~ 
\Va. 

Czwartego dnia rzekł Bóg: . Nie( 
się stana. świaUa na niebie!" I uczyt 
Pani Bóg: słońce, księżyc i 1gwiazdy, ab 
śwDec:i1y nad ziemią. 

czywiście w1ęz1en pracujący niechętnie, 
może mniej pracowatć. Inaczej, g-<ly cho
dzi o -robotę warsztatową ~ akordową, 
wykonaną w pracoWlniach WJęziennych. 
W pracowni więzie1nnei bardzo dobrze 
wietl.zą, ile roboty wymagać mogą i tego 
te:ż wymag<łlią bardzo surow(). Nied'awne 
a niezaprzeczone skadaliczne Qdkryda 
z pruskich akt więziennych. ·gdz·ie się wy
kaza{o,, że więźni.ó\v chorych, niezdolnych 
d·o pracy,, bliskich obłąkania, zmuszano 
karami, aby wyznaczoną im i'lość prą,cy 
wykonar::. dowodzą, że wydajność pracy 
więźni1ów stamino się pod'nieść do mo.żli
wi·e najwyiższego stopnia. Stąd' te.ż mimo 
zakazu), że ,w obrębie m p. dzie·sięciu mil 
-0d Y.rięzienia nie ·wolno sprzedawać wyrn
bów! węzie:nnych, wyroby te zawsze byly 
groźną ko111kurenieyą dla przemyslowca, 
który swych praoobimców drożej opła
cać musial, wpJywrując niemJ11icj ujemnire 
na los rocotnika, które.mu praicodaiwca ob
niżal placę, aby sprostać konikurencyi1 wi·ę
zien1nclj. 

Piątego dnia rzekl Bóg: ,,Niech s. ~:t 
staną ryby we wodzie i ptastwo \V PO\\ iĘ ~ \ 
trz:u !" I zaraz spclniło· się. wszystko p· ~; 

~. 1· 

cLlu1g \VIOii Bożej. }l' 

Szóstego dnia rzekl Bóg: „.,Nie:::h zi~ tt 
mila zrodzi zwierz,ęta \vszeikieg.n rodzaiiu! ;• 
I stalo się tak. i! 

Nakoniec rze.kl Bóg: „Uczyń >:-
czl1Qiwieka ·na obraz i P·Odobi.eństwo 11; Ul 
sze !'' Utworzył tedy Pan Bóg ciat-01 cz!: tt 
wii·eka z. inu,tu zien1i· i tchnąt \V1 rnle dus'L' ~ 
nicśmic.rtclną. Tak pow 1sta.l' p!enrsz- ~I 
czlmvkk. Pairn Bóig dal mu imię Ad'at .,,1 
to jest ·człowiek ze ziemi. ~j 

Siód!neg-0 dniaJ odpocząJ Bóg, btogo -
sławił ·i uśwlęcit ten d·zie:f1. 

Oddalenie od pracy przy ćwicze111iach 
wojskowych. R{)bvtniik mial 7. lipca1 sta
wić s!;ę na ćwi:czenia wojskowe. Dniai 6 
!Lpca praJcodaw:ca z:wolnlit go z p1racy, PO'

nieważ skwtkiem ćwkzeń robotnik ujle byl
byi mógl nadal pr.ac-0\vać. Rohotniik s:ka.r
ży l o dwutygodniową, ptacę twierdząc. że 

·zwoln~eni1e z P·rncy bylo niesłusznie. Sąd 
jedinaikmvoż prz.ychy Iiil się <l101 zapatryrwa
ni.a praoodavvcy i odrzuC'il skargę. Cwicze 
'l1ia1 wioi'Sikowe rzeczywi,'Ści-e ni'e poz:wialaly· 
na. d'a,lszą pracę. skutkiem tego prawdawL 
ca: mógł mbotnika1 Z\V'()lnil z. pra.cy nia pod
stawJ;e ·u ·stępU' ósmego § 123 usta1wy p,ro
cederowetl, który Sitwierctz.a, . że ,,robotnika 
mażna przed upływem umówioneg.oi czasu 
·L bez wypowiedzenia zvviolnić z. pracy, jleśli 
jest ni;ez,doJ,nym do da1lsz.ej prncy. ..,Ni·e
zdolnl()-ś.ć" z.rnaczy ni·c tylko słabo,ść i nie
·dolężiność lub wnik si~ leiez. ·ózna.cz.31 ·kaJż
dy po1\v.ód, który uniemlOźlhitia robotnl.~G~ 
wi dalszy ciąg pracy. 

Gazetka dla dzieci.'. 
K r 6 t k a n a u k a C' z y t a n i a. 

a a, .•.. ·; a 

Krakowiak Sieroty 
Jiei, córż mi za bieda, 
Ja sobie w'Ciąż. skaczę 
Choć nieraz. w mem 'żydu 
Westchn-ę i zapłaczę. 

Ch()ć nie mam rod'ziiny 
Ni sJowa cieptego 
Mam za to 1\1.aryę 
I orła bi.aleg-0. 

Zamiiast serca o~.ca, 
I cafu'sai matki 
Chl.adny tulr wi1etrzyk, 
Bawią, pieszczą kwiatki. 

A strumy.czeki sz.emrze 
Piosenkę koichaniai 
Pokrzcpiiar, posilai 
Tęsknotę odgania. 

I jestem szcz.ęśliiwą; 
ChO'cia·ż we łzach żyję, 

Bo kQcham mą Polskę 
I Matkę Maryę. Zofia O. 

Irenka. 
Ma.lutka Irenka, widząc matkę cier· 

pi:\l''\ na, ból głowy. oddalił!i. sią do 
drugiego pokoju, zkąd w kilka mmut 
wysiZ~dłszy, zbliżyła. ~ię do matki 1 

rzekł~:· f'ZY muna. cl:1ora je8zcze? -
Tak, m4•je :tycit, ch<Jra jestem. -·e e 

• . . 
l l 

e . . 
l 

„ 

· ~ 

, Dzieck1' poszło znłlWU do drugieg~ 
pokojn, · i znawu. z niego wróciwszy. 
spyta matki: czy jeszcze głowa bohl 
-~ ,Tesz(·z~ boli. odpowie matka, chP· „ 
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Modlitwa Pańska. 

Ojcze nasz. któryś jest w: nicbieSiiech ! 
Swię6 się irn ·ię Twoje - Przyjdź króle
stwo T\v1oje - Bądź \Viola Twoja ~ako w 
iiiebje tak i na zicmli - Chleba n.aszego 
pmvszednieigo da1j nam dzis'ia.j - I oidlpuść 
nam 111a1sze winy, jako i my odpuszczamy 
1I1aszym winowaj.com - I n1:e wódź nas na 
poku·szenie - ale nas zbaw ode zkgo. 
Amen. 

roba nie ustępltje tak prędko. -
'\'Vidz4c Irenkę t.rzeci raz ~i~ oddala· 
jącą, matka poszła za nią i ujrzała 
j' klęe.z~c~ i m()dlącą się ze złożone· 
'.tti1 rl{(fika.rni. P6ź ·· iej meco dziecię 
zbliżywszy si~ do matki, jeszcze ją 
'Sp}t.a: czy nie 1dżJło mamie cokol· 
wiek? - Tak, rzecze matka. mmfJ 
cierpiącą teraz je~tem. - Ach m111e 
.też ~ię zdawało, r~ecze zadowtione 
diiecko; że ter•z mnie Pan t.lezns 
w.ysluch-ał l . 

Powinszowanie • 
OJCU~ 

W dniu IrdeAin, na wiązanie, 
Przy.im me Rerce Ojcze drogi, 
Wi~cej dać nie jestem w stanie; 
Bo choć w czucie nie ubogi, 
Gdy wyrazić c·hcc; co cznję. 
Słów mi si.ósownych brakGje. 

Zagadki. 
l. 

Co to za ptak: 

Stworzenie świata. Po wodzie 011 pływa 
I tak się nazywa 

Na początku stwmzyt Bóg ni~ebo i 1 
· · Al · · b • ~ · Kwak .. kwak! . . kwak, kwak .. · ,, 

z:;em1ę. c z1cm1a y1a Pll'SLa i prozna. 
P{)kryta byl.a gtęb{)kiemi wodami:. A Duch ( 'tł}\Z~E}.)) 
Boży unaszał się nad niemi. J rzekł Bóg: 2. 
„Niech si.c stanie świattość !" Natychmiast 
stała się świat!Dś·ć i· bylo1 jasno. A t{) byt Choć się CtJdzień w buzię wkłada., 
dziei1 pierwszy. Jednak nigdy się nie zjada. 

Drugiego dnHa rzekł B(yg: „Niech się ( -CJii.A'J) 
stanie utwierdzenie nieba!" I zaraz stal{) 3. 
s!ę piękne sklepienie niebieskie. 

· Trzeciego dnia rze:kl Bóg: „Niech się Mają nogi, lecz żadoą nogą. 
zbiorą wo·dy na jedno rth'. 1ejsce, a ·niech się Ruszyć nie mogą.I 
ukaże suicha1 !" Tak się te'ż stafo. Pan ('.A1~zJdfl tlUTJ~ '1 'l?}SdZll[ 'A'fOlS) 
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N 

n 
n 
:Jl 
z 
u 
.s 
t 

:Ś 

B~daktor odpowićdztalny .1:1.s. prob. dr. Liss w Rumianie - Nakładem i czctonkami WyihlVn. •:Wial'llft Po~. 
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Na niedzielę zo„ tt\ po Świątkącb. 
Lekcya. Efez. V. 1.5-21. 

Bracia! Patrzcież jakobyście ostroi
nie ch-Odzili; nie jako niemądrzy, ale )ako 
mądrzy, czas odkupując, i,ż dni zle są. A 
przet-0ż nie bądźcie nierostropnymi, ale ro
zumiejącymi, która jest wola Boża. A 111ie 
upLjajcie się winem, w którem aest nieczy
.stość, ale bądźcie napelnieni Duchem świę
tym, rozmawiając sobie W1 psalmach i· w 
pieśniach i w śpiewaniach duchownychb 
.śpiewając i grając w sercach waszych Pa
nu, dziękując zawsze z.a wszystko w, imię 
Pana naszego, Jezusa· Chrystusa Bogu i 
Ojcu, będąc podd'anymi1 jed'ni drq,gim w 
bojaźni Chrystusowej. 

Ewangelia. Jam IV. 46-53.-

0negio czasu: Byl niejaki króLk, któ
reg-0 syn chornwał w l(afarnaum. Ten 
gdy uslyszal, iż Jezus przyszedł z Żydow
.sk1ej ziemi doi Galilei poszedł do niego, i 
pr·osit go aby zstąpił, a uzdrowił syna tiego; 
bo poczynał umierać. Rzekł tedy do niei<:Y . 
Jezus: Jeśli znaków i cudów nie ujrzycie., 
nie wierzycie. Rzekl do .niego królik: Pa
nie, zstąp pierwej, niż umrze syn mói. 
Rzekł mu Jezus: Idź, syn twój żyw jest, 
Uwie11zył ·czło1w iek mowie,r którą mu po
wie<li:.al J ezu·s. i. szedl. A gdy on i uż zs tę
.P<nrnl, zabieżeli mu sludzy;, .i ozmłi_zpili mó 
wiąc, iż ~yn jego żyje. Pytat sLę..~dY od 
nich godzi'ny, której mu się polepszylo. I 
rzekli mu: Ii wczoraj siódmej i;.edąJµy o
puściła go gorączka. Poznał tedy o;ciec, 
iż ona godzina by fa, której mu rzeki Je-
z us: Syn twój żyje! I uwierzył sa~ i 
wszystek dom jego. 

KAZANIE. 
Pom;mo naj\vyraźniejszych d.~vc~ó '.', 

fo.kie Pan Jezus dawał Ż,y,dom. "C> Bostw1e 
swc1iem, niewielka licz.ba wybraficów uwa
żała Oo dotąd za Syna. Bożego. Wyznal · 
iQ Piotr św., któremu nic cial-o i1 krew. ale 
'Ojciec Niebi1eski objawi! tę pr~\vdę. 0gó1 
zaś Żydów, jak to zaznaczyli Apostolmvic, 
miał Oo za jedne.go z wielkich> Pi'O-r.oków 
Starego Zakionu. z taką wiarą przystę
puje d·o Pana J eZHsa nic.jaki król~k,, którego 
syn chorowar \V Kafarnwni.' ·N& m~czyl 

-On Zbawicielowi sposobność, by zaświad
czył wyraźnie, że j.:st Bogiem pr.aw<lzi
WYm. Dlatego to Pan J cz us zdała rozka
zuj~ ·chorobie: ni1e w:diząc chorego, zapew
llia Dka, że został ule.czonym. Aby ten 
wielki fakt rozbu:d'zil i w naszych serc:ich 
wielką wiarc~, ro'Zważmy go bliżej. 

K:to był tym królikiem, o którym Ewan
. gelia wspomina, różnie Ojcowie Kościoła 
Hómaczą. Mógl en być z mdu królewski~
g-o lub innej poważniejsz2j ksiątccej rodzi
ny. Inni z31ś sądzą. że by f t-o \\ yższy urzę
dnik z d\.v·Oru Iier<Jda. Nie w-y1111icni:l 
Ewangelista jego nazwiska . lub bHżej o
heśJaiącyc11 go okolicz:i-ośd, b-o przed Bo
giem niczem jest wielk·ość ziemska, .niczem 
największa potęga, niczcm dostatki, - ie
·<lna tylko cn-ota zaleca prawdziwie czfo
Wieka Begu• i ta sprawi, że imię takiego bG
·dzie zapisane w księdze ·żyw-ota . 

Rzadko spotykamy w Ewangelii, aby 
Wielcy tego swiata szukali Pana J cz.trsa. 
Bai Przypatrzcie się. bracia, waszemu po
-Wołaniu, piiszc św. Paweł, iż nie \viele zac
nych: ale v.1ybrat Bóg gtupstwa świata, 
aby zawstyctz=,1 mądre., a mdte świa~ Bóg 
'Wybrał, aby za\vstydził mocne i podle 
świata i wzgardzone wybral Bóg, i te 
których niemasz, aby zn:sz·cz.yl te, które 

są: aby się żadne cialo przed Jego -0czy.ma 
nie chlubi.lo. 

Pokora i umart\vienie, te dwie ist<rtne 
cechy chrystyanizmu, tak mało się zgadza
ją z absolutną władzą i potęgą, ż Apologeta 
pierwszych wieków nie prznm:szcza,1\, aby 
królowie mogli' kiedyś przY'jąć religię 
chrześciaflską. Pisze mianowicie Tertulian 
w swej apologit. że *Cezary Rzymu., już 
dawoo byliby się nawrócili do chrystyani~ 
zmu, gdyby mogli być równocześnie 
chrześcianam1 i cezarami." 

I królik, o którynll wspominct EwaJ11ge
Ha św., nie Chrystusa szukat, lecz Jego 
whdz.y, mocy i. potęgi. Nie znajdutiąc żad
nego środka do uleczenia syna,, chwycił się 
ostatniego: prosić Tego o 1uzdrowienie, 
któr~ cudo~\Upej p0tęgi już dial był dowodY:: 
Posz'Mt'do 'Niego i prosił Go, aby z:stąp1t 
i uz'Clrowił syna je-go, oo pocZJ'nal umierać. 

Mial on królik wiarę, gdy się zhliżat z 
·prośbą o mitosier<lzi1e l:l'o Zbawcy. Wiara 
ta jednak nie bylai doskonalą. gdyż przy;pu
szcza~. że Zbawiciel wtedy tylko m(}że ule
czyć chorego syna, gdy się doń zbliży lub 
nawet dotknie. Wierzył zatem w Jego 
moc. lecz: tylko jako czlowi·eka nadzwy
czajnego, Bóstwa zaś nie uznawał. T-0 wi
dząc Chrystus Pan, rzekl mu: Jeżeli- zna
ków i cudó\•, l!i• llirzycie, nie uwierzy
rzyde. Dlaczego Zbawiciel czyni rnu taki 
wyrzut? Dlatego, że Żydzi· niejednokrot-

ie już z}.c.tylL Zbawcy dQ\Vody swej nie
ufności i niewiary. Podczas gdy Samary
tanie w:ierzą na slowa Mistrz-owa, Żydzi! G

czckują- ·cudów: rodzaj zly i przewrotny 
szuka cudów. Czyniąc mu taki wyrzut., 
Zbawiciel zaraum ~ zmacnia i potęguje 
je.go wiarc~. jak to się okazuje z później-
stych · dków. 

-r "'- często uciekamy się do Doga z 
prosban.i„ lecz bezskutecznie. Nie i0trzy
i ·} rzeczy„ o jakie prosimy, gdyż z~
pe\Vflc. br k nam mocnej "iary i bezgrarn
C"Znego zanfania \\ l3ogu. Bóg też często 
lie oo azu spełnia hasze życzenia nie <lb
ego. >§by im zupetnic n!c chciaf zadość u-
czynić, lecz tylk-0 chce tym sposob~m spo
tęgować iiaszą wiarę, zachQcić nas do czę
stsze], gorQtszej żarliwszej modlitwy. ,.Ta 
odmowa Boga podobną jest do \\ iatru, pou
cza św. Augustyn!, który zdaje s:ę nare
szcie przyigaszać ogicr1 1 a tymczasem on go 
rozn~eca." 

- Niedoskonatość wiary królika pok::izH
je się jeszcze z następnych jegi<.) słów: Pa
n'..e, zsf.q1} pf~rn e}, ni'ż umrze syn mój. S~
dz'ąc" po S\\•:Ojemu), on przypuszcza. że Zb1.
wiciel koniecznie powinien s·ę znaleźć bli
zko jego syna, aby go uleczyć. Zapornina 
te:ż w tej chwili, że jcślii Zbawca rn~ mac 
uzdrowienia: z tak groźnej choroby, po :d
nienby też 'mieć moc i wskrzeszania umar
łych.· Daleko większq wyraz;ta J c·zuso\ i 
wiarę Marta: Panie, gdybyś tli ~y/, n:c 
umarłby był brat mój, gdy natychmia t po
prawi/a sic i dodała: lecz i teraz_ wiem:. ż~ 
0 cokolwiek będziesz Boga prosił - da Cl 

Bóg. Pomimo jednak wielkiej niedosk:ona
lości prośby owego królika, Chrystus go 
\vysluchał. 

Nasze modły są także bardzo cz~sto 
niedoskonale. Brakuje im n'.c tylkG wiary, 
lecz częst-0 p.obudki głębszej pokory i od
po\\tiedniego szacunku względem Boga: do 
którego nasze prnśby zainosimy. P{)m:~n? 
jednak tych i \\ ielu innyc:h 11iedokla<lnosc1, 
Bóg nasze prośby przyjm11jc. T:>:n: sp·o
sobem okazuje nam jak Mu '.ie~~ k~zda p1:0-
śba przyjemną. A zate~1, icslI me ·moze
my s:c zdobyć na m??htwę d~sk~n~lsz;:i, 
powinniśmy się modltc przynaJinm'.!J t~k. 

Jak umiemy i możemy. I(ażd.a bowiem mto
db}twa, -choćby najnie<l'oskonalsza, jest ob: 
jawem), że człowiek uznaje siebie slabym 1 

nicdo!ężnyrn, a Boga sv.noim Panem, że od 
Tegoż Pana spodziewa się ~ oczekuje po
mocy w swojem niedolę.srwie. Te warun
ki iuż przemawiają za nami do Boga i czę
sto mogą nam sprowadzić potrzebne la
ski. 

Najpierwszą zaś zaletą doskonałej mo· 
dlit\VY' jest pokora, na którą się każdemu 
zdobyć tatw10. D-0ść jest bo'\vicm przed
stawić sobie,, że Jesteśmy niczem, że w rę
ku Boga są nasze losy~ by s;ę uczuć 

wszechstronnie odef1 zależnym i poddać 
Mu z pokorą swoje potrzeby. Sercem 
skruszonem i upokorzonem Bóg nie 
wzgardzi. Jak żebrak tylko pokorą, tylko 
wyznaniem i objawami swej nędzy, najza
twardz;:alszc serce skłoni <lo ofiary, tak 
każdy nędzarz ziemski tylko szczerem wy
powiedlzeniem swych :potrzeb, trafi do ser
ca Najpotężniejsze.go Pana i wyżebrze Je
go pomoc. Wszyscy zatem, 1którzy jakimi
kolwiek przywale111t zostajemy ciężarami1, 
spieszmy do Pana ze lzą, w oku, ze skru
chą w• sercu, a On nam nie odmówi pocie
chy! 

Uzyskała też i n~edoskonata prośba 
królika skutek: Idź, syn twój żyw jest. 
„Nic potrzeba mi 1iść z tobą, zda się mówić 
Chrystus, nie potrzeba mi oglądać i doty
kać syna twego, bez tego prośbę twą spct
nSę: ldź, syn twój żyw· kst." W jedne.i 
chwili, w tej samej chwili, w której Chry
stus Parn wyrzcld owe cudowne słowa, 
chory z·ostal uleczonym. 

Dz,ielo Boże, cud wszechmocy Bożej, 
nie potrzebuje czasu dh1giego: jedna cłrn i
l a woli Bożej stanc·wi o nim. Dziclo z3ś 
ludzkie doko11yw1 się przez czas dluższy. 
J3óg nie potrzebuje wcale środków do sp2ł-
11icnia największego czynu. Sam akt woli 
.Jego wystarcza. 

Takimi czynami cudownymi, spctnia
mi w ocza.ch tysięcy ludzi, Chrystus Pan 
udowodnit swe posłannictwo od Ojca m 
z.icmię. Leczqc syna królika 11a ciele. le
czy zarnem Chrystus Pan i Dica na Uuszy, 
albowiem natychmiast uwierzył cz1owiek 
mmvie, którą mu powiedział Jcz11s i szeclL 
T2k często czynił Chrystns Pa·1 jednej i 
tcliźe S~Hnej os.obie: kcząc ciat-0, l'2czyl za
razem i ducha!... 

KróEk sam na duchu wzmocniony -
chce też by(; i dla innych szczęśliwym 
tłomaczem prawd Bożych. Dlatego pyta 
sług swoich godz:ny, której mn się p{)!ep
szyło. I rzekli mu: Iż '" czm::ii si6dmcj 1 
r~odz!ny opuściła go g--0rączka. Zaiste, 1;c 
by~.o teraz wątpliw')ści, że Chrystus spra
\\"i'ł uzdrO\vicnic.. gdyż 01w godzina była. 
kt6rci mu rzeki Je:rns: syn twój żyje . 
Podziw i uwielbienie nie tylko wyrywa się 
z ust nszcześliw,i,onc.go ojca, ~.le i tych 
wszrstkich, którzy patrzyli na jego smu
tekl, a teraz na je.go widką radość. 

Kt~ż jeszcze wqtpić będzie„ że TC'n, 
ldóry tak wielką moc posiada, który zdale
ka rozkazuje wszelkiej niemocy i ona· słu
cha Oo, jest wrższ:rm ponad , rszystkich 
ludzi, po111ad wszystkie l\°\"Ory. ma moc. i 
! otc;gc prze, ryższającą wszystk:c ziem..:l~ie 
1noc:c, jest Rogiem samym. A ieśli tn jest 
Bc;,g - kMż Mn <Jdm6wi viary,. kt<',ż s·~ 
<l~.(1 nie przyiączy? I nmnócil s:ę do 
Chrystusa -0n i wszystek dom jego. 

Vażdy czfowick: otrzymuje obfite do
brodziejstwa z. ręki Bożci. Mots nie tak 
wvraźnie., nie tak dotykalnie jak w ziemi 
Ju-dzkiej, jednak zarówno skutecznie Bóg 
go uzdrawia i teraz, jak dawniej obdarza 
clluższem życiem !nb innerni laskami. On 

wychodzi dw razy t. ·go

dnioy·o. I rz dpłntt '·~·no i 

u-O fen;n;ó ,, 
ln ·nrta}njc. o 

•. Po łni1 a kntolickie.!!O'" otr7.y- -i< ..., ~< 

>?-I mają abonenci w <lodt tku. ~ 
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~I « 
~1"-*.xx~:.t>~~~':J·:J.:..:J:..:k.:>:.:A.ti.·<-' 

jest najczulszym i najtroskliwszym Op.!t!
kunem naszym! 

Dobrodzictlstwa Jego tak ciała :iak du
szy dotyczą. Lecz ponieważ du-sza icst 
waż.nicjs1,ą w czfowicku. przeto przede
wszystkiem Bóg ma na uwadze duszę i jej 
potrzeby przy udzielaniu nam s"" ych da
rów. Nie dziw111y sie przeto, że Bóg czc
sto nic zaspakaja naszych potrzeb mate
rya1nych, ziemskich. T{), o co Go pmsimy 
mogtoby właśnie sprowadzić zgubę duszy 
nasz ~j, gdy prz~ci"wnie odmo\va Jego bę
dzie dla nas środkiem do zbawienia. 
Wszakże dobry i roztropny ojciec nic pcda 
nierozumnemu dzic ię1,;iu noża,, choćby go 
ooo najusilniej o to prosilo. Nie popchnie 
w przepaść proszącego nawet człowiek 
nJeprzyjazny,, jeśli dba o dobro duszy k
go. Tak też i Bóg., jako na.ilcpszy Ojcic1,;, 
jako Najwyższy Dobroczyńca nasz;, odma
wia nam dóbr, o które Oo prosimy, by na 
powstrzymać od wiecznej zaguby. Nie 
wyrzekajmyż przeto przeciw Boga, nie 
bluźnijmy temu najlepszemu Ojcu. prośbt; 
naszą, poddajmy woli Jego świętej, a On 
pokieruje naszcmi sprawami tak, byśmy w 
przyszłcm życiu za trudy i cierpienia te
go życia znaleźli wieczny spoczynek. 

Te zaś, które nam tu Bóg udzieb. na 
ziemi ze swej hojnej dloni doorodzicjstwa 
Boże, niech pociągną nas kn Bogu. Niech 
Jego taska i dobroć spotęguje naszą .v-iarQ, 
niech nas na zawsze Chrystnsowemi \Ylier
nemi dziećmi uczyniq. Amen. 

AUSTRYACY W W · SZA~ E. 
Powieść 

z cz.asów Księstwa :V arszawskkgo. 
Napisal Walery Przyborowski. 

(Ciąg dalszy). 

ROZDZIAł~ XVIII. 
Jako Stach ma Z!lmiar odebrać sobie życ·e. 

Ui:;lynęł·o par~ dni. W sza!ku prz d
. 'Ostowym na Przdze byl'O' ci·cho i spo
kojnie, tylko g ... :ner:il Ro.ż1~1:c_J...i p.oki·crcszo
w~l nic""d huzarów austryackicl1, kt<>rz:r 
s;G wyżej Praigi pm~prawiii przez Wisłę. 
Z Warszawy n~e było żadnej wiadomości. 
co rnartwiJo StJ.~Iw Kalafiora. bo udb}' 
byl wiedzieć. co s'.G dz ;e-j~ z p<) _z_\\ ·m 
majstrem Ongcnmusc.m. 

Aż tu trz1....:iego d1:·:1„ wc:.::esnym i', n
kiern. straż.:! dcn!osiy m.:ijor~\Vi .Hornow
skicm<i„ że -0<1 strony \\T~:irszawy pl) n1: c ku 
Pradze tódź a in n! j s!ł''Cizi '°jj . .:cr austcy
;-..:h z tn:b,.~zcm. kt6ry tqbi i wrwiesz:a 
bia1:1 cl1-0qg·;cw. Pon le\\ aż wieść ta ro
zc.szla siG p-o <>bozie, z.rn<lzoaym sw1:-,.;~1 
bez zynn-ośd<i, w: :; \\' zystkQ, co żJlo, 
wy ypaio S.G nn '" aly, ż.:by przypatrzeć 
:c owemu oficcmwi. 

- To p; rlamentarz ! - gadal stary 
s:_ rżant - .o niby. co robi<12Y. zna:zy po
seł. Żyhy mi siG. lo. krcćs~t b:ttaEonów. 
żaden nic ważył !ff, w 1r:cz~m ubl!ży·ć. Ma
·ur g.o maż~ priyjq( lt:'b ?ii przyjąć, to jego 
rzecz i 0li, co iobi:lc}j, _'lln:„\\'aĆ, b to 
-:.fi..:cr. \\'idzę to 1,0 :eg• un:formic. Pci.
miQtajc·e·, do krnćsct bom <.1r..:zystych~ 
ie OS{)b.a posła ;est '\\'iętą, a ho o tcm 
z,1pomni 1 bc;dzic miil ze ni..~1 'J cz.rnienia. 
Rozumic~i~? 

- l(ozuir:e1 1r ! 
- 'J, \\ ." :; sti:J : ~ P. ·vk. picr i naprzód 

brzuchy W' t~ l, co ln'O'\:e , i łapy d·o cza
pki. Jal· Au tr_ ·ru- \\'Ylndujt.!. 1 iet:h wicdz~t 
te kro \ie r. "gi, ż~ my Prn:e1i1y sz.an-0wa6 
nieprzyjacieb, nie tak j„k <mi, co chci Ii, 
.::-0 robiąc_·. ob\\ ie :~ KalaLorka ! 

I -0brncaj2: si~ do dob,..,sz1 , któr · c:tał 
t1•ż ko!-0 n:ego i c:ekćn';;._ ~ :c prznxi.try-



wa; przeprawie parlamentarza, dodał: 
- Żeby cię mi byli obwiesili, dałbym 

ja im fernepiksu, do kroćset tysięcy bomb 
najsiarczystszych! 

- Ba! - zauwzżył Stach - to]?y mi 
życia nie przywrócilo. 

- Ale bylbyś Pomszczony, rekrucie! 
- Ej, coby mi ta: z tego przyszło! 
- Ot, jak to znać, co robiący, żeś ty 

jest rekrut i smyk, n;c rozumiejący się nic 
na rzeczach "·ojskowych. Ja.kośmy byli 
w Egipcie, to te czarne murzyn)~, Mame
luki. zad'źga-ły \V moich oczaich mego kam
rata z tych samych stron, co ·i ja:, z Nie
wachJ.owa pod Kielcami. Dźgnął ci go ta
ki Mameluk piką, zi.pną~ jeino i proł. No, 
do kroćset siarczystych batalionów, jak 
krzyknę na tego Mamełuka: A ty psiawia
ro, buzulmaninic, czarna maJpo ! To ty 
bę-dzi.csz, co rnbiący, dźgal, niekie:ii, z prze
proszeniem, wieprzków moich kamrató'v 
i deszcze do tego me.go rodaka, Mikot-aja 
Smroda, bo tak się z.wat móu kamrat, a 
byl ·woltyżerem w piątym pułku piechoty ... 
Czekajno, m6wię, dam ja ci fernepiksu ! 
Jak skoczę, co robiący, takem ci Mamelu
ka bagnetem na wylot przel:M. Przewró
cił bialemi ślepiamu, AUahn! krz.yknąt i po
marł . Wziąłem ci po nim Ironia ii taką 
krz.ywą turecką szablę i„. 

Ale nie skończył sierżant tej swojej 
ciekawej opowieści·, bo łódź z oficerem i 
trębaczem Już dopływaila. a u weiściai sz.ai1-
ca zjawi.l się adiutant batali-O'n-0wy, porucz
nik Przyb-0ro\vski, i salutując posta po 
·wojskGw-emu, przyjmowal go rn:t brzegu. 
Stary sierżant spojrzał groźnym wro
kićm p-o żołn[erzach, czy są w porządku, 
a sam się wyprostował jak struna i przy
ioży\vszy rękę do czapki, salutl()wał ofice
ra austryacldego. Ten, mfodzjutk4 jaikiś 
panCrczyk, z: ledwie sypiącym się pod no
sem wiąs.i'kiem, w białym, opiętym mun
durze. i stosownym kapeluszu Z1 z,ieli()tnemi 
kognciemi piiórami stąpal jak baletnik, u
śmiechał się, strzelat l()czyma na wszystkie 
strony, salutowa-ł, ktania·ł s.ię i brząkał 
elegancką s21abelką w żelazne} pochwie. 
A z, adj-utantem Przyhorowski:m ciągle 
szwarg·otali po francusku i wi,dać byto, jak 
są dła· siebie grze:ezini ,j uprzejmi. 

Gdy na ko1niec poszH i zniknęli w sfe
n-i kwatery maG<Ora łfornowsk1iego1 , sierżant 
rzekl' na pól do siebie. na· pót do Stacha. 

- Po jakiego licha, co robiący, ta la
lecz.ka tu przyjeichala? Choć ia przede 
um'.iem parle franse, bom s:ę z tymi Fran
cuziskami naUukl po świeieie i w ltah.i, i w 
Egipcie i na Niemcach., ale n1ie wi1em wca
le, co oni! tam ga'd,aJi. I widzv mi s~ę.. że 
to nie fraincusku, tylko po szw-absku ... 

- Ale kiedy ja wiem - wtrąc1il Stach 
-- że a<liutant Przyboro-wski nie umie po 
sz\\'absku. 

Sierżant spoirzai groźnie na Stacha 
i z.a:wotał: 

- Ty wiesz? V> taki rekrut, d'O kroć
set tysięcy siarczystych kartaczy. ·meie 
wiedzieć? Takie sm)'iki, oo robiący, mają 
uszy stubć 1 milczeć, a nie, to na odwach 
na dwadzieścia reztery godzin. On wie! 

I z.arv.nrócrws.zy s:ę, odszedł zagnie
wany i po drodze zwymyśLaf iakiegioś vol
nierza, którego zauważył w czasie przy
bycia parlamentarza, że nic zachował na
leżytej postaiwy. 

Z tern wszystkiem, w ca,łym obo:zie 
był() ogromne zaciekiaw~e.nie., po· co przyje 
-=hat parlamentarz austryacl6? Starsi :Wl
nierze mmviH. że musi być km cho z Anstry 
akami, że ich tam cesarz Nap-oloon musiał 
potluc dobrze i teraz proszą o pokój. Stach 
jednak talk nie myś1al. Choozil nieico mar
kotny ~ niespokojny, bo mu przyszto ni 
stąd nii z,owąd do głowy, że ten parbannem
tarz przyjechail po to, żeby ie-go, Stan!Łs
fawa Kalafiora, ma!iior łfornowski wydal w 
ręce Au•stryaikó'.v. 
~ Nic inneg0. tylko to jest - mówil 

sobie - bo po c<Yżby iinnego przyjeżdżał 
tu oh;;er .au.stryrucki? Nawet uważalem, 
że mi się przypatrywał i 1ooś potem szwar 
gDtal z aicUutantem. No, jeżeli! tak jest, to 
majm Iiomow-s·ki mni.e wyda, bo przecie 
lep:ld ie<lnego poświ~cić. niż toczyć woi
·nę. Ale ont mnie żywcem nie we·zmą. Jak 
przy},ch1 po mnie, w teb sobie wypalę t Za
raz pójd~ i nabiję móli pistolet ostro a świe 
że.go prochu1 po<lsyi;f ę na panewikę. 

Z tym tAarni.arem, w obec myśli, Bóg 
wie skąd wylegleti si~ w jego lllowie, stra
szmie strapiony Stach ruszyf do kosz.air, pro 
ste~o budynku z desek, z.bitego tymczaso
'Vle(, byi ów p:stolet n.a bić i śwf eżego pro
ch-u ua ~wke ~y~. Aie zaledwie 
zroł>'1 kilka krok6w, gdy ~lys.zy znQ!Jomy 
-sobie, śpie~·afący, podkł~i etos ordynan
sa PrctutJ. 

- tkj. braciszki - wołał on - a 
gdzie tu k-watemje major Iiorn<>\.\-skr? 

- Piekuta! - krzyknąl Sta~h - jak 
siemasz? 

- A! Kalafiorek! Zdrów jesteś. ser
ce? To i dobrze, żeś zdró\V i że cię Au
stryacy nie ustrzelili. Powiedz-no, bra
dszku, a gdzie tu kwateruje major łfor
nowski? 

- A cóż chcesz od niego? 
- Ciekawyś ! Ale co to szkodzi, po-

wiem fobie. Mnie przysyła generał Ro
żn'.iecki z wiadomością, że cesarz Napolion 
na kaszę pod Wiedniem potłukł Austrya
ków. Więc generał Rożniecki prosi, żeby 
major ttomowski także ogłosił o tern woj
sku ł dat znać do Warszawy. Odzież on 
kwateruje, serce? 

- A oto tam, ale \Yątp!ę, żeby cię przy 
jął teraz bo u niego jest parlamentarz au
stryacki. 

Ale wlaśnie w tej chwili parlamentarz 
razem z adiutantem Przyborow·skim \\'Y

szli z kwatery majora i gwarząc ze sobą 
wesc.Ja. skiemw:ili się ku przystani. 

- O! czy to nie ten jest parlamenta
rzc-m, rnbaczkll? - spytat Piek11t1. 

- A ten. 
- Gut\ pęk na psa urok, ładny ofi1cer. 

No! to ja teraz pójdę do majora. Bądź 
zdrów, rybko! 

- Bqdź zdró\'d 
Piekuta w szczupaka!h popędził do 

kwatery majora, a dla Stachai to spotkanie 
przyniosło nieco pociechy. Przedewszy
stkiem ucieszyło g.o zwycięstwo cesarza 
Napoleona, g<lyż byla nadzieja, że wskutek 
tej klęski Austryacy wyni-0są się z I(się
st\\·a Warszawskiego. Potem zapomnial 
na chwilę o swych pesymistycznych my
ślach i nie poszedl już nabijać pistoletu,, b0 
teraz. wydawato mu się niemożebnem, aże
by mó.gl być poświęcony na ofiarę żąda
niom austryackim. 

ZapomniaJ też o tern zaraz. zupełnie. 
gdy przyszedl ro-zkaz od majora łiorn·ow -
skiego, ażeby cały batal~on przybrał się 
\\11 galowe mundury i z broni4 \\rystąpil, bo 
wkrótce do szańca ma przyjechać guber
nator austryacki \Varszawy:, p~n hrabia 
V•on St.-J uli en. 

~obiegl więc Stach do kwatery;, by 
wdziać na siebie p~ękny, galowy mu·ndur 
granatowy z bialemi wyłogami. L takiemiż 
szamerowaniami na ręka•wacru, z szlifami 
bialemi i wysokim kaszkiietern. Bęben 
przypiął do pasa i wystąpił na plac g<lzie 
mu sierżant kazał uderzyć werbel. ' 

\V.alii \\·ięc patecZ'kami: ,,tarra bum! 
tarra bum!" aż się mzlegal-o w calym szat1-
cu, a wkrótce batalion, opróc~ jednej kom
pani!, która trzymala strnże i warty, wy
stąp1l stmjnie i hojnie i uszykował się nie
daleko przystan•i w dwa rzędy, tworząc 
ulicę. Wkrótce zjawi! się major Hornow
sk~, także \V galowym mundurze ze sre
brnemi szlifami1

, przy szpadzie i w stoso
wanym kapeluszu. Po ;vi~l żotnierZIJ", zlu
strowa,r szeregi, a już tci widać bylo jak 
z prz~i·\V•nego brzegu odbila duża łódź. , a 
na niej bielaty mundury austryackie i wiatr 
m:otal różnokolomwemi piórami kogudemi 
na ich stosmvanych kapeluszach. To pły
nąl do Pragi pan hrabia von St.-J ulien. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Odnowienie ślnlJów 
króla Jama Kazimierza we Lwowie. 

Z okazyi kongresU' Marya{1skieigo, któ
ry codopiero skGr1czyl się we Lwowie, u
rządzono także uroczyste odnowienie ślu
bów, jakie król Jan Kazimierz. po powrocie 
Z·e Siązka;. gdy na wiosnę mku 1656 zabie
rnl srę do odbicia Polsk'i Sz.wedowi, Mo
skwie, Chmielnickiemu i Rakoczemu. skła
da! \V imienin caleg>0 narodu wśród \Ysra

nralych uroczystości w k0ściele archikate
dralnym we L\vowie, oddając państwo pol
skie i naród pod opiekę N. M. Panny, któ
rą Król:ową Korony polskiej obw'OlaL 

Dla tych naszych czytelnikóv.·, kt6rzy 
treści owych ślubów króla Jana Kazimie
rza nie znają, powtarzamy je poniżej w do
s{own:tm brzmieniu: 

Po Mszy świetej śpiewanej przez rnm
cyusza papieskiego i Po przy-Jęciu Komu
nii świętei, przystąpił król do wielkiego 
ołtarza i uklęknąwszy śluby swoje odczY
tat: 

,,Wi-elka Boga człowieka- Matko. Pan
no Najświętsza! Ja Jan Kazimi.erz .. z 
łaski Syna Twego, króla królóv.~ i Pamt 
me-gio i z Twego milosierdz.lfclJ król, u
pa<ltszy do stóp Twoich Naiświęt~ych, 
C~bie dziś na opiekunkę mo~ i za: kró-
k>wę królestwa moje~ obierani. I 

s1ebie i mojt! królestwo polskie, księ
stwo litewskie, msltie, pru~kie, rnaz.o-

'\\ ie-ckie, żmudzkie, inflanckie i czerni
chowskie, wojska obt1 dwu narodów i 
lud caly Twojej osobliwej opiece i o-bro
nie polecam. Twojej pomocy i litości w 
tym przykrym królestwa mojego stanie, 
przeciwko nieprzyjaciołom św. rzym
skiego koś.ciola Pokornie błagam. A że 
mnre wielkie dobrodziejstwa T\\ojc z 
całym narodem moim do nowego i gor
liwszego służenia Tobie pobuct:zańą, więc 
przyrzekam też na przyszłość w mojcm 
wlasnem, senatorów moich i ludó\\n mo
ich imienoiu, Tobie Najświętsza Panno i 
Synowi Twemu Panu naszemu Jezus-owi 
Chrystusowi, że cześć i chwalę T\voją 
wszędzie i zawsze po królestwie m<)\iem 
z największą us-ilnością pomnażać i u
trzymywać będę. Obiecuję nadto i ślu
buję, że jeżeli za wielmvladną przyczyną 
Twoją i wielkiem Syna T,,-ego mi~osier
dziem nad nieprzyjaci-0lmi a osobliwie 
nad Szwedami, Two-ją i Syna Tweg-0 
cześć i chwatę wszędzie prześla'Clucy
mI i zupetn[e niszczyć usiłującymi Z\YY

cięst\\co otrzymam, u Stolicy Apostol
skiej starać się będę, aby ten dzioń na 
podziękowanie za tę laskę Tobie i Syno
wi T\vemu corocznie,, jako uroczysty i 
święty na wieki obchodzonn, i z bisku
pami krótestwa moijcgo przyłożę stara
niai. aby to, co 0biecu'ię, od ludu mego 
dopełnione bylo. 

,,A ponieważ z wielkim bólem serca 
mego oczywiście ,v;d'zę, że za Łzy -i uci
śnienia ludzi wie,jskiego stanu w króle
stwie moiem, Syn Twói, spra\VLedliwy 
sęd21ia świata -0d siedmiu już lat dc1pu
szcza na królestwo me.je kary powie
trza, ''"ojen i innych nieszczęść; , przeto 
obiecuję i przyrzekam oprócz tego: iż 
ze wszystkiemi memi stanami po przy
wróceniu pokoju,, użyję troskliwie wszel
kich środków dla odwrócenia tych nie
szczęść i postaram się, aby lud króle
stwa: mojego od uciemiężenia i niespra
wiedliwych ciężarów był oswobodzony. 
Uczyń to najmiłosierniejsza Pani i Kró
lo\YO, abyś, jakoś mnie. i stanom moim 
najszczerszą dala chęć w uczyn[eniu 
tych ślubów, tak też u Syna Twego ła
skę do ich wykonania uprosifa. Amen. 

Jak widz.]my z powyższych stów kró
e\vskich, myślano Już wtedy w Polsce o 
naprawie p-0lożenia ludu, a za tem w cza
sie, w którym w innych państwach myśl ta 
u warstw rz.ądzących i prnoduiących wca
le nie postala. Niestety anarchia wewnę
trzna, która mianowicie za Sasó\v trapila 
PoQJskę, nie dozw-0lila zacnej tej myśl1 <loi
rzeć w czynn, a gdy ona zoowu w Konsty
tucyi 3 maja znalazła wyraz pra:ktyczny, 
sąsiedzi bezlitośnie zadła\\-ili odradzającą 
się Polskę. 

Odnowienie ślubów Jana Kaz~mierza 
od·byl-0 się teraz \V formie nader uroczy
stej. 

Króla p-0lskLego -Obecnie nie mamy, 
więc jego mi·ejsce zająl arcybiskup lwow
ski ks. Bilczewski. 

Opis tej pięknej urnczystości podajemy 
wediu·g dosztych nas gazet galicyj-
sk~ch, w których czytamy: 

W p~ątek o~ po południu wśrćd dźwię
ku dzwonów· wszystkich kośóotó.w l\\"OW

skich i pieśni ,,Witaj święta·' \vyruszyla 
z kośd'.:ila a•rchikatedralnego uroczysta 
procesy.a z cudownym obrazem Matki Bo
skiej. W prncesyi, która imponujące przy
brała rozmiary, wzięło udziat okola 50,000 
osób, a drugie tyle tworzy;o szpalery w 
ulicach. którerni pochód kroczy!. Na czele 
pocho<lu szedt liczny za'Stęp mlodzteży 
szkolnej, bractwa kościelne z chorągwiam~, 
cechy i· stowarzyszenia rękodzielnicze, 
bardzo liczny zastęp Sokolóv-.ri. pielgrzym
ka Maryańska ze Stanistawowa. uczniowie 
gimna'ZYtim chyrows.kieg-o, Sodalicye, o
okolo 1000 pali, zakony, deputaicye prawie 
wszystkich lwowskich Towa·rzyst\\", To
warzystwo strzeleckiie ze sztandarem. 
członkowie w str'01ach polskich., reprezen
tanci władz. około 500 księżY!, pc'Siow1e na 
sejm i radę państwa, (bardzo wielu \V stro
jach narodowych), namiestnik hr. Potocki, 
marszialek hr. Badeni we wspallialyrn kon
tusztll, da.Jej kanonicy i pralaci wszystkich 
trzech kap[tul. Dalej postępowali \\" pro
cesyi ks. mitraci Bielecki i Turbe\\:icz, in
fułaci Zablocki, Lewicki i Moszoro, ks. ar
cybi.skup Weber, ks. biskupi Wat~ga, Pi
&cher i No\vak, «i w końcu celebraT11S, ks. 
Qrcybiskup Bilczewski w asystencyi ks. 
arcyh!.skupai Te>C<lorowicza i' ks. biskupa 
Pelcz.ara. 

Za ksi4Żę~mi kośeiola 28 osób, przed
sta wideli stanu. duch(łwneg<>i. sz~eckie
~Q, mieszczwkiego i1 wk>ściań~o nio
sło WS!J>an~Jy, ;ilotem jaŚRl~jący, bialomi 
ltliami pre;ybrarny tron, na którym ustawro-

n-o ;;udo\rny obraz Najświętszej Pann 
Maryi. Laskawej z archikatedry h\·owsk[

1 

ten sam, przed którym król Jan Kaztm 
0 

składał swe śluby. Za obrazem postę 
wala rada miasta z prezydyum. a POc:hr 
zamykał oddział weteranów i oddział nile ni~ 
dzieży. 

O godz. 5 po poludniu pochód zatr21• ~h 
mal się na placu :Maryackim. gdzie ks. ar. 1e1 
cybiskup Bilczewski i Teodorowicz po~. 
śpie\\"aniu modtó\\" dokonali poświęcen 
studni. na której wznosi się statua Mat~· 
Boskiej ofiarowana przez Sewerynę hr 
Badeni-ową w roku 1861. Po poŚ\Yięcenr 
studni pochód ruszył w dalszą drngę i oko: ;n 
ło 6 wieczorem wkroczył na Rynek, gdz;. 
zatrzyma{ się przed wystawi-onym prze; pe 
radę miasta ołtarzem. Cały rynek i v. szy. gt 
stkie okala·jące domy zapelniata szczelni, pr 
publiczność. Gdy na 'Dltarzn ustaw'.0% 
tron z obrazem, chór ml-Odzieży odśpiewa; eł 
przy akompaniamencie trąb ~ymn ,.Bo& 
Rodzico". 

Ody przebrzmiały ostatnie tony teg 
hymnu1. który \\ ywarl głębokie wrażenie 
zabral głos ks. 1<ł!rcybiskup Bilczewski 
przemówił podniośle ze stopni oltarza, oto. , 
czony książętam1 Kośdola. 

Sluby Jana Kazimierza - po<luiósl k~ 
arcybiskup - to dlug narodowy, ZGprzy. 
siężony pubHcznie. Cięży on na każdj:,1 
stanie, na, każdej rodzinie i na każdej Jed. 
~ostce. rnug ten d\V-a \\rielkie naktada na 
nas zadania. Utrzymywanie i przymnaża. 
nie chwały Zbawiciela i Nai;św. Jeig·o Mat. 
ki, jako Królowej i Pani narodu, oraz przy. 
znanie ludo\Yi w·szystkich jego praw, aby 
wszystkie wypełnić mógl obo\\1iązki. 

Przechodząc '"' ten gorącej., serdecz. 
nej modiiN;y z pmśbą by Matka Boska r:i. 
czyla dobrotliwie zwrócić wzrok na korz;1. , 
cy się u jej stóp naród, arcypasterz imie. 
·niem jeg-0 ponowił śluby następującemi sio. 
wy: 

,,Wielka Boga-czlowidrn Rodzko i 
Panno Najświętsza! 

.,My„ lud T\vói z wszystkich ziem poJ. 
skich tu zebrany, padamy do stóp Twycn 
Najświętszych przed Twym laskami s!y
nącym obrazem, i jak niegdyś król nasz 
Jan Kazimierz, Ciebie za. Patronkę naszą 
i' za Królowę nar-OdU' dziś ponownie O· 

bieramy i wszystkie z[emie, miasta 1 

wsie nasze '.f\vej osob!iy,:szej opiece i C· 

obronie polecamy, a miłosierdzia Twego 
w teraźniejszem naszem utrapieniu po
kornie żebrzemy i wielkiemi dobrodzi~i
stwy T\Yemi obda-rzeni, palamy \.Vszyscy 
najszczerszą chęcią s1użenia Tobie. Więc 
przyrzekamy też i na przyszlość Syno· 
wi T\vemu, Panu nasze.mu J ezusow1 
Chrystus-owi i Tob-ie Najświętsza Pani, 
że cześć Waszą i -ch\.nlę Przenaiświę· 
tszą za\\."SZe po "'·szystkkh ziemiach na
szycl1 z \Yszelką usilno.ści.ą pomnażać i 
utrzymywać będziemy. Starać się też 
usilnie będziemy:, aby wszystkŁm sta
nom, a zwlaszcza ludo\\~i i robotni· 
kom stala się sprawiedliw·ość i żebyśmy 
wszyscy }ednem byli sercem i jedn-ą du· 
szą. Spraw to Najmiłosierniejsza Pani i 
Królowo nasza, abyś tak samo.. jak nas 
na·tchnęla do odnowienia tego ślubu_, tak· 
że nam pomoc u. Syna Twego uprosita, 
do \vypelnienia tego ślubowaniiai. Amen." 

Ponowienie ślubó\V Jana I(az~mierza 
w tak podn ~oslych stowach i oddanie na· 
rodu polskiego Matce Bożej, wywarlo ol· 
brzymie wrażenie, które spotęgowa-10 si~ 
jeszcze, gdy ks. arcybiskup, ująwszy przY 
pomocy biskupów cudowny obraz, uczyni! 
nim zn:ak Krzyża św. i poblogoslawit kię· 
czące rzesze. Chór To\varzystwa muzY· 
czne;go i ~,Lutni" odśpiewał starą pieśń „O 1 
Gospodzie uwielbiona", poczem obraz 
wraz z tronem ztłięto z oHarza ł przy śpie· 
wie pieśni ,.Serde:czna Matko" zaniesrono 
do k3.tedry, gdzie chór odśpi.ewa.r ,.Te 
Deum laudamus" ·ukbdu ks. Surzyńskiego, 
proboszcza z Kościana , poczem ks. arcY· 
biskup Bilczewski udziełil zebranym bla· 
goslawieństwa Najś\\. Sakramentem. 

Jezus, imię ni{)zbędne. 
Pewien kapłan w Saksonii, który nie· 

gdyś na dw10rze książęcym sprawow·ał u
rząd ka'Znodziei, wezwany Z'Ostal da pe· 
w~o chore~o pana. Skoro kaplan przY· 
szedJ·, rzekl doit chory: 

- - Ksiqżę k•znodziejo ! Jest em bardzo 
chory i obawiam się, c.zy z tetJ choroby nie 
umrę, dlatego kaza~em cię wezwać t pro· 
szę ci-e, byś mi oo budu41tcego powred'tial. 
Ale jedno sobie wymawWru natychmfasit
·a to Jest, abyś mi ni:s o Jezusie nie 01t1Wfl, 
bo o 1tltn nk nte chcę ~yszeć. 

Kaplan csdrzekr: 



lllJJ _ Bardzo mi milo. żeś mi pan zaraz 
~-! 0 p-O"·icd~ia_J. _gdyż byloby to picr';'·s:ą 

zecztt. o ktorc1bym był z panem mO\vl!.J. 
~reszHl, jest jesz~ze wiele inny~h- rzcc.zy 
budujących, o ktorych rozma\\ 1ac mozc
U1f· Czy mogę z panem mówić o Bogu? 

_ I owszem, odrzekł chory, o Bogu 
:2y. „hetnie słuchać będę; gdyż dla· Boga mki
ar. 1em zawsze głębokie uszanowanie. 

· _ A zatem, rzekł kapłan, mówmy te-
raz 0 miłości ~żeiL , . . , . 

I ,dele, \Hele mo\\"ll kaplan o 1111losc1 
J30ga kn ludziom - a '' szystko to było 
t:udzo przyjemne choremu. Przy poże-
1naniu rzekł chory: 

_Proszę znowu \\·krótce przyjść i o
.po\\ iadać mi \Yiele pięknych rzeczy o Bo
gu: bo ta~a rnzmowa sprawia mi wielką 

nic przyjemnosć. . 
fl<, Ody kapłan drugi raz przybył, rzecze 
·a: rhOrY: 
li " _No i cóż mi ksiądz dzisiaj p;ęknego 

µowie? Jużem da\Yl10 tęsknił za księ
g,i <lzem. 
ie _ Mam jeszcze wiele„ bardzo w1iele 

mówić z panem o Bogu. i dlateig-0 postano
to. wilem sobnc dziś panu z innej strony Bog:J. 

aJrzedstawić; dziś bc;dę mówił z panem o 
s. 11wdr<:lści Bożci. 
!'· ' Paczą! tedy sługa Boży mówić wiele 
·:: () \\ szcchmocności. mądrości i wiedzy B{)
d. żei. Rozmowa ta byla już dakko pQ\vaiż
na niejsz.a cd tarnte1; choremu jednaik była 
'a. bardzo miła. Przy trzecich ·odwiedz1inach 

t. M'tal chory kapł2.ina„ o czem mn dzisiaj mó
Y· wić bE;dzie. 
by _ O świętości Boga - odrzeld ka-

'iJlau. I opow·iadał mu, iatk tylko Ś\\ iętemi 
z. i czystcmi istotami jest otocz.cny. 
a. Jeśli: druga. rozmO\va byla poważna, 
<I· ,tora była jeszcze pmyażniejsza. 
ie. Gdy wreszcie kapłan zaczął mówić o 
O· Boskiej spra:wiedl·iwoścr, rzekł chory: 

- Księż;~ kaznodzic~D ! jui teraz nic 
mogG \Yytrzymać; lękam siG okropnie. J c_
~fi Bóg jest tak święty i sprawkdli\vy, jaK 
ksiądz mÓ\'\~i, t0 ja zgubi·ony na '' ieki. 

Kapłan- odszedl i nie wrócił dnia na
stępującego; myślal s.obie bowiem: niech 
te nczncia głęboko w sercu jego się zako
rzenią. ·wreszcie prosi·! chory kapłana, 
aby przyszedł. Gdy przyszedt, rzekł: 

Mój Boże! ks!ążc kaznodzicJi-0 ~ 
nie mogę sobie dać rady z bojaźni; proszę 
.mi zn-0wu coś pocieszającego opowiedzieć! 
Zda.je mi się, jaikobym już byt w piekle. a 
piekło we mnie; czy ksiądz niic nie wie ta
kicg-0. coby mi jaki spokój przyniasln? 

Kapłan zaś odpowiedział: 
- Już nic panu \vięcej powiedzieć nie 

mogę. iak tylko to. że Pan Bóg jest iWipra
wdTłe miłosierny. ale i spraiwiedfrwy; 
wskut-:k sprawicdlhY-0ści S\,·ej, nie może 
ni·e ukarać zlego. Sprawiedliwość Jego 
domagaia się, aby już naszych pierwszych 
rndz ł..::ów z raju wypędził. Wpraw<lzie 
rnil·ość Boska z1ialaz?a środek zadośćuczy-

i. .nien:a S\\"ej sprawiedliwości, aby grze:::h 
y mógl być złagodzony - ale o tym środ.~u 

-pan nic nie chcesz słyszeć. Dlateg-0 ja nie 
mogQ pana \\ 'Yf\Yać z teg-o r-c.zpaczlii1wego 
pok1 żenia. 

Pelen ciekaw•ości i serdecznego pra-
6nienfa blaigal chory, aby mu pizedeż 
.!\sią<lz \\'ymienił trn pocieszający środek 
- aby, jeśli być moie, duszę swą mógł 
Jeszcze ornlić. 
~ I mvszcm, rzekł kapla·n z rad·nścią 

- chętnie panu wymien:ę ten śro<lek; ale 
musisz mi pan poZ\l.CDlić, abym Panu mógl 
coś o Jezusie powiedzieć. 

- Mó\V kSiiądz w irnię Boż~, ce cłw~sz, 
ah:rm tylko mógł być ocal·ony. 

Z2cząl w~ęc kaplan opov.·ia<lać mu 
Ewangielię, i d1owiódl mu jasno i przcko-
11yw3jąco, że ten Jezus, którym on dD~ych-
czas tak pogardzał, jest jcgu Panem.1 ~Bo
gie1n jego Stwórcą. Od'kup'.cidem i .z~a
\rk ~elcm . który dla zbawienia grzeszn1ko\V 
Wzclal krew swą na~drożsZ<\ i umarl na 
krzyżu, a w l(c.ści,ele swym zbawczy Sa
krament Pokuty ustanowił, w którym .każ
-O y grzesznik może !askę i przebaczerne <J
trznnać. 

Jakże sic teraz ra<l-0\vat chory, że u
styszał o Jezusie tak dobmtliwym Zbaw
cy r Odkupicielu. który z taką radości4 
Przyjmuje połmtttjących grzeszników! Ze 
Skruichą i p;ooożnością przyjąl ostatnie Sa
kramenta i zasnąl szczęśliwie w Panu. 

Zaisrte) im:ę Jezus - to imi~ n.i'ezbędne.' 
?ez któńego obejść sę niepodobmu1 l(tóz 
rnny móg1 Boskiej sprawied{iwośd zadość 
~C.Zy11ić i nas od \\":łe-czneH zguby wybawić, 
Jak J11ie Jezus, nasz Bóg i Zbawide1? 

St~Alis Mftriatuis. 
W~a cześć, j~ką. Polacy odda;~r-ali 

Naiś-\i.·sętszej Mar.Yi Pan;nie. s:paw"od<>wata 

zafożenie religijno-m()ralneg-0 bractwa So- o zy, poczęly iG gni ,·a~ na kapłana. 
1 

daEsów. Przymiotnik lacii1ski sodalis, zna- ~tar Z:.l \\ ięc rzek la: 
czy należący, sktrudaj4cy towarzystwo. - Piękną nam dajesz naukę oby za-
Zasadami tego stowarzyszenia było nietyl- jów, mój Ojcze; nie spodzie ·aly'my ię 
k-0 nabożei'istwo do N. M. Panny, ale za- czegoś podobnego z u t kaptana u ły z~~. 
chQwanie w· życiu nieskażonej prawości a Taka nauka zup lnie przypada do 
czystości obyczajów. Bractwa sodał!sów smaku memu synowi - dodała matka. 
mialy swego prefekta i kon1gregacyę, - Ależ, zawofala mfod za iostra z 
cz!onkowie podzieleni byli na· dwa stopnic zapałem; mój Ojcv_, ty sam sobie się 
sodalisów i tyronów. Bractwo to w XVH sprzeciwiasz - za:chęca z drugich do sta-
w. rozpowszechniło się w szkołach. pale- ranfa około ciała swego, a sam zanicdbu-
strze i po calym kraju. Samych uczniów jesz swoje ciało! Ubierasz je w suknię z 
jednego tylko kolC'gium jezulckicg-0 w Ka- grubego sukna; chodzisz bowo Po biocie i 
liszu, zap!sanych było r. 1600 w bractwie prnchu; obci<1żasz je pracą; wyniszcza z; 
sodalisó\\' 127. Czlonkm\iie Qbowiązani postami; dręczysz biczo\\ ani em; nic da-
by1i surowo zachowywać jego przepisy. jesz mu spokcilu ani w dzieli, ani w nocy: 
Za rnzpustę dostawał sodalis od stowarzy- czyż to icst staranie około wła ncg-0 ciala? 
szonych chlostG. za przekroczenie ósmego - Ja, co innegci, 1noja panno - od-
przykazania Bożego 11astcp0wala cksklu- rzekł kapłan; bo ja spodziewam się ·inn~go 
zya czyll wykreślenie z bractwa, kara 11- ciata w zmartwychwstaniu. 
ważana prawe na równi z klątwą kośo;el- - A czyż my wszyscy, przerwał ów 
11<1. Zakl~cie: Ut sum sodah Marianus młodzieniec, nic sp·odziewamy się zm.art-
.Jakem sodalis", było dm\·odem prawdy wychwstania? 
stanowczy1ą o której n1:kt już nie wątpił. · - A, jeśli. tak. to uważaj mój mlody 
W ostatnich czasach za staranHem OO. J~- paniczu,. czy sic nie mylisz. Nie można tu 
zuitó" \\'Skrzeszono znowu to staropolskie zakładać szczęścia swego na PiGkności cia-
brnct\\'o w naszym kraju, a liczba cz:!on- la. i spodziewa.i ię l·~pszcgo w czasie 
ków jego \\·zrasta coraz bardz:i·cj. Zyg- zmartwychwstania. Tylko pokutą. pracą 
nrnnt Kaczkowski nap:sał piękną poW'ieść i cierpieniem dla Boga, zapewnimy sohic 
p. t.: „Sodalis Marian11s", osnutą na tle cza- chwalebne zmartwychwstanie. Tylko w 
sów saskich. takim razie cialo nasze będzie tysi~1c kro6 

Suknia ś w1ąteczna 
Mlody panicz, nie rnaic1cy brata1 i \V 

dziecii'1stwie strnciwszy ojca, żyt na swym 
zamku z matką i dwicma .si-0stram:. Pod
czas, gdy matka i obie siostry odcfa'\rnły 
s·:ę gorll\Yic uczynkom pobożności i milo
sierdzia, mlody panicz dba! tylko o swoje 
ciało. Calcrni g'Od'rinami przesiadywał 
przy toalecie. nie nudząc s· G wcale. l(aza·t 
siQ fryzo\Y.ać, pudrowa.ć, perfumować i. co
raz inaczej się strnić. Matka nieraz obk
cywala postarać się mu o wysoki stopiell 
wojskowy; lecz jakż~by on się był zgGdzil 
na to, aby pójść na w·oJnę· . kiedy on się bal 
nawet pójść na polowanie, by sobie fryzu
ry nie pop.sul, alb-0 się nie opaJil, lub deli
katnej rączki nie skalecz.yl. Jednakże ta 
wygórowana miłość własnego ciala, m ia
la jcd,-::in dobry skutek, a to teni, że się 
strzegł wszelkiego występku z hniaźni, iż
by najmniejszy \Yybryk jaikicg-obądź rodza
ju, nie na<l\Yyrężyt }~go zdrowia. albo nie 
zaszkodzil jego piękności. Taki spnsób 
życia, śclqgn;:il na owe.go panicza nie jedną 
naganę i nic jedno szyderstwo; ale cin \V 

tym razie pocieszal s!ę S\\'Ojcm zw1ierciad
lem, w którem podz iwiat swoją piękną 
twarzyckQ Ś\\"jeżą i zdro-wą cerę, i w tych 
zaleta·d1 całe swoje szczęście i caJą swą 
ch\\"alę pokładał. 

Niedaleko zamku wznosił slę wspania
ły klasztór. Przd-0żony tegoż imienion 
Bazyli, czlmv:·~k pelen do-vo:p-u, wielkiego 
umarł\\ L::nia i surowej po'kuty~ prz.ybyl 
dna jedne?;'D do zamku i zaproszony zostal 
na obiad. Z tej sp·os.obn8śd skorzystał :t 
painii zamku i prosila O. Bazyle.go, a.by 
podczas obiadu starat się w Jej syna zręcz
nym spos·ob~1TIJ. lepsze wpoić zasady. Już 
obia·d się koi'1czy{. a O. Bazyli jakoś nic do
trzymuje dane(;·O przyrzeczenia. 

\Vtem starsza s~ostra Naryssa, zmie
niaj<1c przcd'mi-ot mzmowy. rzecze: 

- Nie prawdaż. m1l'~i Ojcze" że nie wy
pada aby mężczyzna, i to jeszcze szla
chct1;ego umdzenia. dbal tylko o siwojc 
cialo? 

- l\foja panno) odrzekł kapla.r., c.iato 
jest ważną częścią czlawieka. Przez cia
l-0 żyje cztowiek na tym świecie; przez cia
lo jest widziaJn.ym i obcuje z htdźmi. Przez 
ciało. doznaje czlowiek najżywszych u
cznć ra<lości i smutku, przyjemności ·i bo
leści; przez ni.e udziela się wszystki:m Ln
nym cialom na świecie bGdącym , na ta
kowe dziala i <Jd nich wrażeń doznaje. Ze 
wszvs1kich dat. jakie Bóg stwurz:ył, nic 
wyj~mjąc nawet ciał niebieskich, cralo h1-
dzkie jest rczsprzccznie nCl.jp:.ęlrnieJsze i 
11a1}bardz·iei podziwiernia godne. Ciało do
brze zbudowane. którego \Vszystkie części 
są proporcyonalnie uloż.onc,, zdrowe, silne 
i ruchliwe; oblicze wspaniatc i' szlachetne, 
a zarazem mHe i. uprzejme; t"<trz o regu
larnych rysach. rumfan.2 i w-dzi-ęczna; 
gfowa pfęknemi i staranie ucze.sain.emi wl<:>
sami pokryta - pov.iarzam, ze nad takie 
cia:ł-0 nic nie m~ pic:lmiełszego w świecie; 
ni,e 1~a też nikog:o, c'.°by '.ych .zalet ni'.e P~
dz[.wi-at i lctóryby me chrca.t ·i:ch pmradac. 
Sądzę wlt:c, że dale ta i~tnłl cz~ć. czło
wieka.. zasfoguje na wszdkre z n'1szeu stro-
ny sta-ranła i wzgl~. . 

Gd;r Ojc:ciec illz.yH1 t.a.'k mó-wtl, R'tiSZ 

mto&zian trynrnknv~ł w duchn; ?Janny ~
cłziły" ż.e k~ądz le oszniJrol, i ~pnśclwS'ZY 

jaśniejsze i piękneisze w zmartwychwst~
nu, jak to. które ci opisalem; a prócz t~g-o 
jeszcze niecierp1:ętliwc i nieśmiertelne; o 
tyle ba·rdziej zachwycające w przyszlcm 
życin, im więcej będz.ic upokorzone i u
mart\\·i{)J1e w teraźniejszcrn. 

I(iedym byl mlody, mó\\"il dalej O. Bn
zyi, kochałem bardzo mclje ciało - nie 
myślalem tylko o niem; mówi:ono mi, ż!~m 
ladny, a ja temu wierzyłem. Lubialcm, 
aby to mówiono, i kochałem tych,, co mi 
to mówili. W piętnastym rokrn żyda, do
stałem ospy. Ta chornba bardzo mnie po
gnJiewała i zasmuciła. „Ach. mój Boże l 
mówiłem d:o siebie; ot(Yi i wszystka 1111-

ł0ść, i wszel1kie -0ko1o ciała mego zachody 
i starania, nie byly w sta1ic obronić mnie 
od tej nieznośnej chorobyi. która mnie o
szpeci zupetnii'e i zmieni do niepoznaJ11ia ! 
Więc i ja muszę doznać tych wszystki.::h 
zmian, jakich drudzy w różnym wi:eku do
znają." 

Zacząlcm tedy w myśli przebiegać iY
cie ludzkie i postrzegłem, że każdy wiek 
życia ludzkiego przynosi z sobą jakqś 
zmianę w oiielc i odbiera mu zawsze nieco 
z da\rnego blasku i piękności; a nikt nie 
może postawić tamy temu szybkiemu bie
gowi· przyrody, który nas porywa za sobq 
mimowoli, ciągnąc ku starości i śmierci -
a nieraz sprawia, że znajdujemy śmierć, 
nimeśmy mieli, czas się postarzeć. 

Ta myśl '" ycisnęla mi lzy z oczl1 i za
snąłem. Zdalo mi się we śnic. jak9by ktoś 
mów il mi do ucha: ,, Nie płacz, moie dzie
cię zachowai .· swięt<QŚC'i cialo t\\ioje w 
rem życiu; uży\, aj go do slużby Bnżci i do 
snclnienia powinności stam1 twego; cierp 
spokojnie wszelkie choroby i slab-ości jego, 
wszelkie przykrości wicku p·odeszlcgo i 
boleści śmierci; Ć\vicz s.:ę w surowc1j poku
die - w dzieil zmartwychwstania, Bóg ci 
je odda dos~onak i Ś\vietne, niecierpiętli
we i nieśmiertelne; ty zaś cieszyć S1:ę niem 
będziesz w mieszkaniu chwały przez całą 
wieczność." 

Skoóczywszy m(rn ić pożegnał się O. 
Bazylii, wziął laskę i p·oszcdl. 

Nasz Narcys, miasto pójś.ć do S\\ cg-o 
pokoju według zwycz.aju, udal s~ę doc-gro
du, gdz.ic się dtugo przechadzał i rozmy
śla! nad tern. co mówił O. B1zyli. Peczem 
wródi do salii. gdzie znalaz] obile S\Yc s:o
stry zajęte pracą. 

- I cóż myślicie 111-0je s:-0stry, zapy
tał;, o rozmmvie 7. O. Ba1yJ;m? 

- O niej wlaśnic rnzrna\\i:amy, odrze
k/a starsza. Ale ty mój braci!~. co ty mó
wisz o tem? 

- Ja mówlię, że Oici-ec Bazyli ma slu
srność; ale i ja się nie mylę. \Vyfoc mi 
bez ustanku mówil-yi, ż,e cialo nic nic zna
czy. że niem trzeba Pogardzać i H;c 'tt\\"'a
ż.ać na nie; tymczasem samcścic styszaly 
z ust ()i.ca Bazylego, że ciaio jest isto11!~ 
części~ naszej osoby, która zastugujc na 
nasze względy i starania. Ale ja 1r:c za
stanawialem się nad tem. że to cialo na zie
mi, je t tylko jakby sukni.a na dzier'1 po
wszedni, której na co<lzic{1 używamy do 
pracy; a po zmartwych vstaniu jeśli go do
brze użyjemy, stanie s:e or:o jakby sukn:~ 
otlświętną. \'fy macie dość taki~h sukien, 
których nie szanuiede, I Jttóre s-ą jakoby 
na zd~rc!e; ałe macie t ~uknie b~ate I 
ś~·ktne, ktćre zacoowujec!-c starann~e nQ 
świeta i na s-a-Iońy. 

- Mój braoie, ()dr2'ekła mlcd~a \;;·o-

s ra · f!--ś yborn'e zrozumiaJ naukę O. 
Bazylego; j każ o ~ paniala uro ·zy o'~. 
to zmam "Y hwst ni . j kież tam za_nt: t 
Ś\\ietne o rzy::;t ~;o! Oby nam P n Bó ~ 
dal lask . by~my ·ę tam \\~szy~ y ob:.i zy 
z ... zę'f; ' 'ie! 

- .Moja . io tro, to zależeć będz :e {j • 

użytku. jaki zrobimy z na zet.ro iala n 
zi mi; tu możemy z il 1czyni ~ oiiar ż;
wą i Bogu milą. \ zak na to Bóg mm Je 
uży zyl - korzy tajmyż z ni g-0 ! rz ·i 
Narcys. 

I korzystali \\ szy y. Bra w tąpił do 
\\ ojska gdzie pościl o ~rodę i p : ątek. P o
legł na polu bitwy w poty z ·e z nieprzyja 
cielem; pod unifonnem znałeziono ostrą 
na ciele jego włósiennkę. Mlod za :o tra 
wstąpila do klasz oru, O'dzie .stała si wzo
rem pokory i pokuty. tarsza zaś zo cara 
przy matce; obie żyły pod najsurow z. r"
gulą,, jaką sobie same przepisały za wie 
dzą spowiednik~.. Wszyscy pomarli jako 
święci pelni nadziei chwalebnego zmart
wychwstanrja. 

O obrazach cudami sly-nącycłJ 
w Polsce. 

Mila nasza Ojczyzna Polska zasia111 
jest licznemi mieiscami cudO\\·nemi. po 
święconem[ mianowice zci N. Maryi P. n
ny, które slusznie jede~1 z naszych p(s:trzy 
:ww.ie ,.stacyami nicbicskicmi na ziem· ". 
Dziwny zaiste wywicr~ją urok te przcśl.
czne miejsco\vości ! Są to Jączniki prze
szłości naszej z przyszłoś..:ć l} -- s~ to wi
me pomniki i świadectwa mocnej wiary. 
gorąc~j miłości i siln~j nadziei naszych 
przodkó\Y. Tu sptywały krynice łask nie
bieskich na nasz naród - tu mimo różnic~ 
stanów i pan możny i kmieć ubogi, klęczą ... 
razem, U\vażali siG za równych \V obliczu 
Boga i N. Maryi Panny. 

Dzieje naszej przeszłości ściśle są złą
czone z cu<lownemi miejscami. Czyż moż
na pomin4ć. choćby w najmniejszej k ·i<!
żeczce o naszej przeszlośc4. Często~how ? 
Nasi królowie, wodzo\\ tie. biskupi i\\~ cgói e 
znakomici mężowie przed cud-0w11t:ini o
brazami blagali o blog-0slawici'1stwo dfJ 
Ojczyzny i dla oręża polskiego. Tu brały 
poc!echę miliony Polarkó\\. i Polek? Wie
le mamy opisów o dDznanych cudach w 
mi·ejscach świQtych, przecież to tylko ;a
koby drobne szczątki \Yspani::i.lego skarb
ca, gdyż {) większeti części cudów. ła'"k · 
pociech wie tylko Bóg. 

Z biegiem czasu i naszą wfoą i z l}()
'vodu silnego parcia schizmy i protcstaj~
tyzmu zaczyna niknąć ,,·pły\\~ miejsc c11-
downych. Niektóre wizerunki cudo\\ 11-.: 
zn~knęly na zawsze, ogniem znisz~zone. 
j:.lk np. cudowny krn.yfiks ,,. Owii'1sk::: ·h 
1740 r. spalony, dokąd ni egdyś wielk!e pie i
grzymki s;ę odbywały. Za naszych cz ::t 
sów spa lit się kościół i obraz ·c~downy l L 
Maryi Panny w Imielnie 1865 r., a Ląk i , 
ta CzC?stochowa dye-cezyi chclmii'1skiej. a 
w Kstw. Gosry1l, pozbawione ,,. skut ek 
praw rządowych Z8stcpu kaplanÓ\\", którzy 
tam eh'\\ alę C-0żn i cześć N. i\faryi P:rnny 
krzewili. 

Jakąż boleści<i za1krn·a '' :a j ą s:ę ser.:= 
nasze, gdy sobie WYpcmnimy na dzi:· ~1n:·.:ę 
naszej Ojczyzny pod za1Jorern rosyj kim. 
Przesła\\ ny PoczajÓ\\ zabrany, a cudo
wny obraz niieja.h.o na wygnaniu przeby
wa; Matka Boża Ko<le1iska \i'yparta z sw j 
stolicy, do Częst<JchQ\\"J' s ; ę schronHn: wy
darte Żyrowicc, Supra 'L R<Yi.any ~ tn:\, 
Chctm i \\0:eic innych. A 1..Zyż i my ·ami 
otaczamy talq troskl ir\vo 'ci:i i opieką c,1-
downe miejsca , jak pow=amiśmy . 

A daje nam Bóg i dziś sposobn-ośc o
kazun'ia naszej mifości i cz.-c·i dh mf-cj ~i.:: 
świętych. Oto w naszych czasach dwa 
nowe źródla pobożn<>ści, długi czas niepa
mit;ci<i i oboj~tności<i ,r,~tam(}wane. wydo
bywają się na iaw, aby ()rzeź\1.-ić nasze 
spragl!fone •erca i urny ły, aby wyje<ln 3. ~ 

, nam blog-0slawie6stwo Beże. Mówimy t u 
o grobach blog. Joler:ty w ·on:eźnie i w ic
lcbn.~o Bernarda z Vąbrzeźna w Lubiniu. 
Wzbudził Bóg kaplana., który ws..~rze il 
przyćmi"Oną eh val~ tych dwóch niebkskich 
Postad, u których grobó\,- lkzne slę dzia
ly cuda, na oo są do\\ ody przez '\.\'ladzę bi
skupią zatwierd1..-0nc. Byłby czas r>omy
ślcć, aby blo~osla'\vi<>n21 Jołenta została 
kanonizowaną a wielebny Berr.ard beaty
$;h."'Ow„nym. \ tedy plyr.łlJrb-y strnmie
n~-em {lbf:tc łaski L ii.e na bie<lr4 nasz:l 
Wief' opolsikę. Do te~o każdy ~ nas przy
czynić s:e mo--le przez rozszerza-nie cz.:i i 
znajomoś-ci ŻY'Vi ot~ bl Jolanty i ,·del. B2t
n.arlli!. 

.MO'L.eby ł\:ż gc<lzUo 5ię pomyśkć o -
roczystcj komrtacyi }edMgo z t.ct-dicwali:j;~ 



obrazów N . .Maryi Pann~- w Wielkopolsce. 
Na 31 korono\,·arrych Obrazów w Polsce 
nie przypada ani jeden na archidyec~zyą 
grrieźnicńską i pciznal1ską, gdy pobhzka 
dyecezya chetmińska szczyci s'.ę dwoma 
kor·onowancmi obrazamli Bogarodzicy. A 
przecież obrazy cudowne \Y Gostyniu, w 
Borku i w Górce Duchow·nei m0tgłyby za
pe\rne dostąpić tego zaszczytu. 

z,,~ierćiadło. 

W celi św. St~nisława Kostki. 
Blade światełko z celi zab1ysnę!o, 
Chtodź tam, z·obaczym en nowego może. 
Gd'zie· .grono ludzi w· s:kupien(ui stanęto, 
Czy widzisz postać i wbogte loże:? 
Mniemasz że Aniól w suknie Jez.ulity 
Odziany ~asnąl w tej k.1asztornej cel~. 
Ze śn1 by prędzej ulecieć w, bJękity; 
Odzie ieg-0 bracia króhlyą Anfreli. 
By ze snu tego nie z.budzić Anio·fa: -
By jak najdlu:żej ziostat tu na ziemi, -
Uklękasz cicho, gdy cisza d10kola, 
I do stóp bialych lgniesz1 usty d1rżą.cemi. 
Drgmąteś? a cze'lTl!uże lz.a: z oka twego 
PadJ/a na stopę An!ola śpiącego? 
Patrz! to nie Anio.t, - postać mannurowa ! 
Jednak dlai ci.ebie słusz.rui.e dmgai takai, 
Ze przy jej stopach zwCsta tw<Jtia gtłtol\val, 
Bo wid'zisz swego na lożu Rodaka.„ 
To święte dziecię w Połsce urodzone, ' 
To krew z krwi nasze.i i kość z IllaSZ.Ych 
. kośdi. 

Oc:zy z blaganiem z.wróć w niebiańską 
stronę, 

Tu kamień zimny - tam na wywkości 
T 1wój święty ziomek. .. 

Rze\\r.nie ci, druhu? Lza twe wilży oczy? 
Przytu:l· Się chociaż. do z•iemnej postad, 
Proś, by dężarn, co twe: pi er.si UIQczy, 
ULżyl nasz Swięty; proś z.a swt0ich braci 
Co w swej oj-czyfofo pędz.ą dnii w p.taika-

niru, 
I z.a tych módl się, oo ·są na wygnani:~„. 
Swięty nasz. drogi1 uslysz nais tam w me-

r bie! 
z tęsknotą \V duszy za ojczystą str.zec:hą 
I z raną w sercu biegniemy do C1ebhe: 
Leps·zego losu pokrzep nas pociech~! . 
Nas, twoich zi•omków, 'Ciężka d·ol~ gmec1

1

e, 
Nan11 z ka'Żdą chwHą cięższe niesz1częsć 

brz·emię; 
Wstaw się do Pana, polskiej ziemi dziecię, 
Za Kośclól polski i za polską ziemię.„ 

Nadbużanin. 

Smutno, tęskno. 
Smutno, tęskno nam na z.iemi. 
Czemu szczęścia ni promyka? 
Burza ciągle - spokój duszy 
Jak sp.losz.ony ptak umyk:l. 

Smutni~, tęskno nam na ziemi 
Chwycisz rozkosz - rozkosz mara, 
Szybko ·znika, a zostaje 
z niej goryczy pelna czara. 

Smutno, tęskno„. Mairne życie -
Tak po \.V'Oli tu się wlecze„. 
.Kiedyż k-0niec? Wieleż jeszcze 
z oczu kz, z ran krwi pociecze? 

Wiele wlosów pobieleje, 
Wiele siądzie brózd na czole„. 
A mogila tak daleko·. 
Takie dlugi1e życia bóle !„. 

Dlugie? Czemu? Może {)lne 
Są takiemi z naszej winy? 

1 

• 

_ Ach, szukamy zawsze ~zczęsc1a 
w pośró<l zlemskjcj tei dolmy! 

A da. nieba acz.u, duszy 
Nie 'vYZnosimy nigdy prawie, 

Ztąd Śię życie wolne wlecze'. 
Wlecze smutno, tęskni, !zaiw1e. 

Spojrzyj w ;niebo, bra'Cic drogt. 
Zlóż swój ból u stóp ołtarza -
Tam Bóg rany serca ·g-oi 
! spokojem \.\'net -0bd.arza. 

Tam Marya Matka tw;oja -
Idź i powiedz. co cię ooli, . 
Idź i skarż się cicho, rzewme 
I przed Matką płacz d:O W'Dli 

SYin i Matka lzy twe zliczą 
Na z.asługę twoją w niebie·, 
Gorycz \V1 szcz.ęście spokój zmienią 
I przytulą cię do siebie. 

I nieziemski spokój dzhvny 
Zajaśnieje z twego czoła. 

Smutno tęskno już nie będzie, 
Niczem będą troski ziemi., 
Dobrze będzie, spokój, cisza, 
Lecz cóż będzie p-0 zia niem1? 

C-0 n1stąpi, gdy śmierć przyjdzie? 
Będziesz \V niebfe z anlolami, 
I na la.nie Par.a Bo.ga 
Nic z.a.lejesz się już tzami„. 

Nadbużani1n. 

Gdzie moja Ojczyzna? 
Pytasz, gdzie Ojczyzna moja ?„. 
Tam, gdzie w cieniu drzew odwiecznych 
Pobielony domek stoi, 
Gdzie się, brzęcząc, pszczól'ka ro.i, 
Gdzie przeżyłem w'śród s-erdecZ1nych 
Ludzi chwHe mej mfodQści, 
Tam jest, tam ojczyzna moja; 
Kto ją zna, ten: mi zazdrości. 

Pytasz. gdzie ojczyzna moja ?.„ 
Odzie zielone pól kobierce 
Srebrny strumyk rozgranicza, 
Od•zie, ścierając pot ·z oblicza, 
Praoowali, których serce 
Moje szc'Zerze ukochalo, 
Tam jest, tam Ojczyzna moja; 
z czcią wspominać ją przystało. 

Pytasz, gdzie Ojczyzna moja?„. 
Gdzie Baltyku srebrne piany 
Lączą szum swój z szeptem borów ; 
Podczas długich tam wieczorów 
Lud Kaszubów, lud kochany, 
Ska'rży się na losy srogie; 
Tam jest. tam Ojczyzna moja, 
Tarni mi \vszystko miłe, drogie. 

Pytasz, gdzie ojczyzna rr:oja ?„. . 
Tam, gdzie wznosząc się :w1 błękity 
Krąży szybko biafo ptasz.ę, 
Od porohów a.ż po naszę 
Zi:emię i po Tatrów szcz:yty, 
Gdzi·e lud wierny, dzieln"YJ, śmialy, 
Tam jest, tam Oiczyzna moia; 
Jej poświęcę żyw.ot caly! 

Pytasz, gdzie Ojczyzirra'. mojai?.„ 
Od' Alp śnieżnych zai Bałka·ny, 
Od Bałtyku do J:uxynu·, 
Odzie lud cnDtY, serca, czymt. 
Gdlzi·e lud Słowian uciskany 
Wątek życia w smutku snuje, 
Tam jest, tam Ojczyzna moja; 
Serce me się w niej lubuje. 

Kocham cię, Ojczyzno moja! 
K·ocham ojcó-v.r. <lom i lany, 
Kocham szczerze kraj Mestwinów. 
Kraje Piastów, Giedymin:óWi, 
Kocham was bracia Slo!\viany, 
Kocham ziemię Ascti ota ! 
Kochać cię Ojczyzno moja, 
Olxnviązek to i mota. 

Swiatoptug od Gda!1ska. 

Zmiana. 
Przed weselem moja mata 

Odym jej szeptail o mikrści 
Ze wzruszenia łezki lała 

A ja śmiałem s'ę z radości. 
Po. weselu marze!1 koio 

Pryslo - w domu· nLc inie znaczę 
Ona - śmieje się wes·oio, 

A ja - pod pantoflem płaczę. 

Głos I 

górników I hutnik.ów. 
Nieszczęścia w kopalll'iach. Jakie 

ofiary w życiu i z.drrnviu pochlaniają ko
palnie węgla, przekonać się mo·żna ze S'Pra
wozdainia za rok 1903 spólki zawodo1wej 
\\' taścicieli kopall1 (Knappschaftsberufsge
n ossenschaft). 

W wku ubiegłym w kopalniach węgla 
i krnszczu zdarzyfo się 74,433 nieszczęśli
wych \Vypadków w granicach rzeszy nie
mieckiej. 

W ·obwodz1ie bochumskim" czyli sekcyi 
clmgiej spórki zawodowej wtaśdcieli ko
palń, było 37,026 wypadków a .w obwodzie 
tarnogórskim czyli kopalnicxch górnośląz
kich, które w·szystkic należą do sekcy:l szó
stej, 8354. Tylko te d'wa okręgi wyszcze
gólniamy, ho \V nich przeważnie pracują 
górnicy polscy. 

a na Górnym Sląz.ku 226 górnLków1 \V ro
h.'ll 1903. Od roku 1885 do r. 1903 zginęło 
w kopalniach 18, 135 gómikmv~ z tej liczby 
8160 w -Obwodzie bochumskim a 2921 na 
Górnym Ślązku. 

W roku 1903 wskutek nieszczęśliwych 
'''ypadków stato s:ę zupelnie ntezdolnyrni 
do pracy przez cate życie 87 górników. 
którzy pobierają pełną rentę, z tych 15 w 
obwodzie bochumskim i 7 w obwodzie 
górnoślązkim. Częścio:wo niezdolnymi do 
pracy na caJe żyde stalo się wskutek nie
szczęść w obrębie rzeszy \V 1903 roku 
3467 górników, którz.y pobieraJą rentę czę
ści.ową, pomiędzy nimi bylo .w obwodzie 
bochumskim i248 a na Górnym Ślązku 515. 
Na jakiś czas stało się niezdolnymi do pra
cy wskutek nieszczęścia w roku ub4egtym 
4336 gómików„ pomiędzy nimi, w obwodzie 
bochumskłim 2284, a na Gómym Slązku 
1003. 

Zabezpieczenie wdów i sierót po ro
botnikach komunalnych w Ulm nad Duna
jem. RuchNwy pod względem S-O·cyol-0gi
cznym mag~strat ulmeńskr z-aiiąl si~ lose.111 
wdów i sierót robotników pt-z.ez. miasto za
trudnianych. Wdowa po robotniku, który 
10 lat pracowar w służbie miastai lub o
trzymywał rentę na niemoc,, otrzymuj.e od 
120 do 240 marek rocznie. Dziecli otrz.y
m.ają do 17 roku, jeśH matka żyje i· swoją 
rentę pobierai, po 50 marek na dziecko ro
cz:nie; jeśl'i matka· także ni.e żyje, po 100 
marek· razem na dzieci, których matka 
żyje, ~1wyżej 420 marek, g'dzie matka nie 
żyt~: razem najwyżej 660 marek 

P-0dpada rozumne prz.esunięcie wspar
cia dla sierót z 14 ro'ku, który stanowh 'l:WY
klą grand:cą wspa·rć, na 17 rok. Pow.o.dem 
byla słuszna uwaga, że w latach od: 14 do 
17, zwykle dzieci są w nauce lub terminie, 
i z.aro-bić na utrzymanie swe nie mogą. 
Wdowa ro'botn~ka, który 5 lat praco.
wal dla miasta, otrzymuje 50 marek wspar 
cia na pogrzeb. Przepisy ogranLczające 
zapooiegające nadużyciom, pomitiamy. 

Gazetka dla dzieci. 
K r ó t k a n a u k a c z y t a n i a. 

h • a e. 1 u 
e h a- o e 
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ma-ma, ma-my, 1na-mo, . . 

man1, m1-mo, me, mu. 
Pozdrowienie A1~ielskie. 

Zdrowaś Marya, laskiś pelna, Pan z 
Tobą, blogos?awlonaś Ty między niewia
stami - i blo·goslawion owoc żywota 
TwojegD, Jezus. - Święta Marya, Matko 
Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i 
w g·cdzinę śmierci naszej. Amen. 

Stworzeni~ j upadek Aniołów. 
W nie:bi·e stworzył Pan Bóg- wielkie 

mnóstwo <luchóv.1, czyli Anfolów. V-lszy.
scy Anilofowie byli z p-oczą1tkn dobrymi 1 

szczęśliwymi. Ale pewna kh część chcia
ła być równą Panu Bogu i stała się nie
posłuszną. Wtedy to po"Wstala \vielka 
walka w niebie. Michał i dobrzy An11ofo·
wie walczyli z Aniolami złymi~ którym 
prz.ewodzil ~zatan. 

Żli1 Anioło-wie zosta.li pokonani i strąceni 
do piekla. Nazywają się odtąd dyablami. 
Dobry.eh zaś Aniotów wyrn.agwdzil Pan 
Bóg wieczną szczQśliwością. 

Ojczyzna, dziecię, to bracia twoi, 
Twoi ojcowie. i t\\1oje matki! 
Daiwnie rycerze w skrzydlatej zbroi, 
Dumne pałace i kmiecie chatki! 
Ojcz.yzna., dziecię, to hmy twoje;, 
To groby przodków skryte żatobą 
Rodzinne gaje, łąki i zdroje 
I te ni,ebiosa, co lśnią nad tobą. 
Ojczyzną TWlOią, chk>.pię sarmackie1, 
To picM1 wolności i lzy tutackie ! 

Wtadysław Bełza. 

w wyżej wymieni•onej liczbie zmarło Za czasów Jana nr. mieszkał 
k · · · b d ·ai wskutek nieszczęśJi.wych wypadków1 9281 

Smutno, tęs ·no JUZ me ę Zk, r:.. w ''Tar~zawie na Nowemn ie~~ie pn-

Dobroczynność. 

Nawet bćl dać szczcś-:!e zdto·b. górników. W {)bwodzie bcclmmsk'm 51D, 

czci wy i lł"ficowit.y kra wlec Adam<'zy 
który miał ~l wadz:eicia osiem dzi 
tyjących. W czasie wiedeń~kiej lłl 
prawy popadł w uędię, bit mu z~ 
br .~kło 1·oboty. Syn jego darrny sł 
ź ł w rocie kozs-ków królewicza Ja 
k óba; odwaczył Eię męztwem i zn 
lazł spcsob~ośł, by opowiedzieć k · 
lowi Ilf!dtrny 8tan swoich rodzicót 
Sobieski zadumał sję nieco, pote 
rzehł do Bfr go: , Za powrotem an 

Warszawy ukażę się w f~ rezyi zdobJ 
tej w namiC'cie wezyra; niech hi 
ojciec takich ferezyi narobi, a spru 
da Je snallno" I tak się stało S 
biedki wrócił jako zwycięzca do War 
szawy i ukazllł się w ferezyi tuter, 
kiej. Krawiec dostał sukna na p~ 
czr kanie; narobił sukien podobnych c 

k1 ólewskiej, a panowie tak ktąowali 
~e ich nastarczyć nie mógł „ Wktót 
ce stał 6ię za.m oinym rzemieślnikiet 
córki wyposażył i synów opatrz.ył. 

Mieczysław I. 
urodził si~ 951 t 992, panował lat 31. 

Syn Ziemomysła a prawnuk Piasta, 
Na. p'>lskim tronie ZMiada; 

Wznosi świl\tynie, buduje miasta, 
Liczne bi~kupst~,va ?.akłada. 

Kraj slYój ojwieca w Chrystusa wiern 
I siłą. n'ego oręta. 

Walczy z niem cami, Brandenburg bier 
Dzikich Lut1ków zwycięia. 

Powinszowanie malce. 
Mamo rlrc•g.\ ! w dzitń Imienfa 
Przyjm:j dziatek Twych tyczenia, 
Które ciągle proszą Boga 
O Twe szczę~cie Matko droga, 
O tysią~zne pomyślności, 
Na. znak dziecinnej \voz ~ezn-ości. 

W chacie. 
Mróz na dworze!... Na kominie 
Gdzieś w zakątku ogień blyska; 
To zabtyśni·e, to zn:ów gi·nic, 
Ałbo snopem iskil~r tryska; 
Czasem suche :cl.rzewo trzaśnie 
I w p.opiele wnet przygaśn!ie„. 

Mróz na dworze!... Pójdźcie dziatki, 
Tu, przy st·ole, raz·em się.dzi·em 
I w zaciszu nasz.ej chatki 
O przesziości g.wairzyć będziem\, 
O tej naszej polskiej ziemi, 

Co nas żywL kl-Osy swemi„. 
Mróz na d\1.r•orne !.„ Już w izdebce 
Coraz słabiej og:icf1 świeci, 
Za matusią cicho szepce 
Polski paderz ·garstka d'z!1eC'i.„ 
I glos płynie wraz ze tz.ami: 
„Panie. z.mHui s:ę nad nami!" 

· Mróz na dwmz~ !.. Ogień gaśrnie 
I sen oczy dzieci morzy; 
Polskie dzieje, polskie baśnie. 
W śnie im śpiewa Ar:.1:-01 Boży„. 
I śni im się przeszł·nś;~ cala, 
Taka piękna i wspaniała!. .. 

B:r~,ayk zloty·· 
Dz!iecię: ... ,.,~ 

...,....,,;~-;;,;;i·'d;r;i krz·yżylZ° zloty . . 

Matka: 
Dobrze;, dziecię me kochane. 
Krzyżyk będzie stróżem cnoty, 
Dopro\vad'zi cię do ·nieba: 
Ale jedno przyrz.ec trzeba, 

Dziecię: 

O! ja na wszystko przystanę. 

Matka: 
Oto pomnij: znak zbawieniai 
Na twej piersi o.dpcczywa. 
Ni·e obraź ni cz cm sumienia; 
Niech się z ust twych wy<lobywa 
Święta prawda), sl·owo Boże; 
W dobrem krz.yżyk dop-0może. 
K.iedy zle po1wsta:ną chęci, 
To mfoj krzyżyk na pamięci; 
Kiedy serce smutek ściśni.e, 
Rzuć naf1 ckiem - rad·ość błyśnie 
Bo ten, który n1iebem wla<ln:iie, 
Ziemskie troski gładzi snadnie. -
Dz.iecię matlrir usłuchało, 
Słodki pokó! \V sercu miaJ.o, 
I rnosząc ów krzyży!\ zl·oty, 
Codzien:e wzrast ::'l-J w cnoty. . 

S. J achow1cZ· 
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--Rok 65. 

Na niedzielę zr-tt\ po Świątkach. 
Lekcya. Efez. VI. 10-17. 

Brada! Wzmacniajcie ~.ię w Panu i 
w~ sHe mocy jego. Oblcczc1e się w z:upeł
ną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeci
wko z,akus.om djabelskim. Albowiem nie 
marny bi~dzenfa1 przeciw cfaltl' i knVii\ ale 
przeciwko książętom i wtad'zom, przeci
wko rzą<lizcnm świ,ata tych ciemności, prze 
ciwko duchownym ztośdom, w niebies
ki:ch. A przetoż weź.cie zupeJną zbrio·ię Bo
żą, . abyście mogLi sprzeciwić się w dzień 
zly, i we wszystldem dosk>0na.ri siaić. Stój
cież tedy, przepasawszy bi-Odra wasze pra
\rdą, a oblókłszy parllcerż spr.afWiedliwoś.~ 
ci i obuwszy nogi w gotO\VDść Ewange!ll 
p~koJu. We wszystkiiem bimąc tarczę wi.a 
ry kt6rąbyściei mogli wszystk~e strzały 
og~iste zlośliwego zgasić. I przyłbicę 
zbawienia wcźmijcie i miecz ducha:, (które 
jest słowo &iże). 

f wangelia. Mat XVIII. 23-35. 

Onego czasu po'\vtledzra? J'ezus ucz
niom swoim tę przypowieść: Przypodo
banc jest królestwo rnieb'ieskie czlowiek-0-
wi królowi, 'który chclal k1aść liczbę z słu
gami swoimi. A gdy począł hczbę klaść! 
przywiedziono mu jednego, który mu byl 
winie.n dziesięć tysięcy talentów. A gdy 
nie mial zkąd o<ldać, kazał go pan jego 
zaprzed'ać, i żonę jego i dzieci, i- wszystko 
co miał, i Qddać. A upadtszy sluga on., 
prosit go mówiąc: Miej cierpliwość na
<lemną,, a w·szystko tobie oddam. A pan 
zlitmva\\·szy się nad onym sluigą, wypuś
cił go i d~ug mu odpnściL Lecz sJuga on 
wysz~dłszy, nalazł jednegD z tmvarzyszów 
swoich. który mu byt winien sto groszy; 
i ująwszy dusił go, móv,· iąc: Oddaj co~ 
winien. A upndlszy tO\\·arzysz jego, pro
sit g-0 mówiąc: Miej derpli\v;ość nademnq., 
a oddam ci wszystko. A Dn nie chciat, ale 
szedł i wsadzil go do więzienia, ażeby Dd
dal d'lug. A ujrzawszy t-O\\·arzysze jego 
co s i ę dzia!o .. zasmucili się b.:irdzo, i przy
szH i pow:cctzieli panu swemu wszystko, 
co się bylo s iało. Tedy zawołał go pan 
iego i rzekł inu: Sługo niecnotliwy, wszy 
stele ' dln_g odpuściłem ci, iżeś mię prosit. 
Iżali tedy i ty nie miałeś się zrnilować nad 
towarzyszem tw-o'im, ·jakom s!ę i ja zmiło
wał na<l tobą? I rnzgnicwawszy się pan 
iego, padat go katom, ażeby mu cd~al 
wszystek dtug. Takci i Ojciec mój me
bicski ·uczyni \\am! jeśli nic Ddpuśócie ka
żdy bratu s'Yemu z serc waszych. 

KAZANIE. 
Każdy czło\Yiek jest dłP.ż11ikiem Pana 

Najwyższego. Cok-0lwiek 11osia~a, wszy: 
stko -0deI1 otrzyma{, z zastrzeżeniem r~1aki 
daniny, któraby usta'\Yicznic przypommala 
czlowi.ckowi Właściciela. Ob<larzaj11c czto 
wieka tak "ielkirni darami1, chce Bóg za
razem tym spos-obern skłonić go do okazy~ 
wania mUosierdzia. taskawości i d-obroci 
serca współbrac iom. TG \Ylaśnie wn~oslą 
myśl Bożą prngn·i c zbawca Ś\\ iata prz~~ 
Przypow ieść dzisiejszej Ewangelii ~itrw~lte 
We wzaj emnych stos1111kach ludzi. 1Yt1ł?
sierdzie lnllzi wzglcdem "spólbliźnl:ch _nie 
liloże iść w porównanie z mHosierdztern 
Boga: jest ono tern, czem jest kropla wody 
w stosmfru do całego oceanu. Lat\vO to 
zaiu\vażymy, gdy zgł~bimy słowa przypo
wieści dzis!e~szej niDsącej nam tak wielką 
a ważną dla życia naukc. . . . 

1 Przypodobne jest królestw~ met:~:k 1.e 
•czlowiekowi-króJ.owi, który chciał .lda:sc 11- • 

czbG ze sługami S\YDimi. I(tóż to dCSt tym 

~ -a ~.<ódl się i pract~j ! ?/;;. 

Bochum na niedziel-i~ 16 października 1904. 
-za"'!!!' ił*iX§!it!*AW?!* · _ __ _ M!_ _ ---------

cz.lowiekiein-królem? Jest t-o Ten, któ_ry 
bi;dąc w ch\vale u Ojca, Króla Nieb_ieskie
go, przyjął człowiecze6stwo i stal się nam 
we wszystkiem podobnym, Jezuis Chry
stus. On wniós1 na Syonie stohlcę swoją. 
On' jest Królem nad królami i Panem nad 
pany. Temu królo1wi są podwładni wszy
scv ludzie a'llJ.o\viem należ.ci do(1 bądź 
wŚkutek stworzenia, bądź odkupl!.erni.a ich. 
W szystlro, co mają, wszystkie zdoi n.oś.di, 
zalety przymk>ty ciafa i duszy, dobra zie
mskie 'i. duchowe - są \Yłasnośc!ią tego kró 
la, a zatem wszyscy ludzie są Jego dlużnrl
kami. Przyjdzi'e chwila, gdy Król ten p•:::i
cz111ic kłaść łiiczbę ze sługamli S\voimi. 
Straszny to dziei1 będz.iie, gdy zawezwie 
każdego dłużnika z osobna na s~d w g-0-
d'zinę śmierd, lub przy ko1kn św1:ata i ka
że mu zdać rachunek z otrzymanych dóbr. 
Szczęśliwy sluga, który wówczas okaże, 
iż dobry irżytek zrobił z PO\Yierzonych mu 
darów. Niebo i szczęście vł'ieczne będzie 
jego zaptatą ! Lecz przedwnie, smutny 
los czeka dhlżnika, który n.ie mógt o<l'<lać 
dfug-u, który, zmniast cnót i d·obrych u
czynków, stanie przed Królem, ohciąi-Ony 
grzechami~ nie będąc w stanie zadośćuczy
nić za swe błędy: kaiźe- go Pan wtedy 
wrzucić w ciemności zewnętrzn~ gdzie bę
dzie placz i. zgrzytanie zębó\.V. L'ecz do
póki. żyje.my, choćbyśmy najwięk1sze dh1-
g-i zaciągnęlii u Bogat, nie rozpaczajmy. Bo 
oto dłużnik, wspomniany w dz'Jciejszej E
wangeli.L św., byl winien Panu dziesięć ty
sięcy talentów i nic mial skąd oddać, lecz 
gdy upadfyszy prosil go: Pa!n zlito\v~\\nszy 
się nad sfugą onym, wypuścil g-o 1 dlug 
mu odpuścił . 

Oprócz dlugów z pQ\vodu daró\\, ja
kie otrzymaliśmy od Bogą mamy 1inn~, 
daleko cięższe. Nie d-0ść bowiem. ż·e me 
przynosimy często objawów wdzięcwości 
Panu naszemu za łask!i otrzymane\, lecz 
nadto tych łask nadużywamy na Jego o
brazę. Grzechy nasze równają się dz,ies.iG
du tysięe-0m talentów Ewangelicznego 
dlugu. l(aż<ly grzesznik zatem tak jest 
\\: ielkim dlużnikiem w stosunku do Boga, 
jak ten sluga, o którym nam dzisiejsza .E
wangelia mówi. Je.den b0\\1iem .tylko 
grzech śmiertelny sprowadza Bogu rnewy
nmwną zni:ewagQ. Bo czemże jest każdy 
grzesznik? Jest to marny proch, nędzne 
stworzenie robak ziemski, z łaski Bożej 
wszystko ~nający. Tymczasem Bóg 
to Pan najwyższy, wh;czny, niezmierzony, 
świQtY.. który tylko z nrilości ku czlow:ic
ko\vi dal nm życic. z miłości utrzymuje go 
na tej z.iemi i z m ilośc! odkupił go Krwią 
na/i droższą! ' A jeśli tak \\ idka: o<lleglość 
dz.iel·i czlowi,eka od Boga, to któż będ·zle 
zdolnym zmierzyć tę zniewagc jaką grze.
sznik c7yni Bogu przez jeden grzech śmier 
telny? ! Wszakże w każdym grzechu 
śm~l~rtelnyrn znaicln.ic się czarn3, nicwdz.i ę
clzność , haniebna nicuczciwiość : nikcze
mna zdrada najlepszego z Panów. 

Przywicdzfono mu jednego, który mu 
był w:nien dziesiQć tysięcy .tal~ntów. 
Któżby przypuszczał, że tak w1: elk1 d_tug 
będzie darowany _dh'.żni~owi '· M .~ ·os:~r~ 
dzie jednak Pana N1eb1eskt~g-0 1cst \\ ·1elk:c. 
On każdemu zbrodn1:arzow1 przebaczy, JC
śli się tylko up-0korzy przed Nim , icśh wy
zm. S\\Ój btąd i przyzna Oo jedynym Pa
nem S\\ oim ! On mu okaże gniew , On P!·zc
razi· g.a straszną kar'ł. na ialq gr~ech~ 1e~go 
zastuiyly, lecz dla tego tylko, ze mdmąc 
go, pragnie, by Dn S\\· ą prośbą,, swen.1r t1-

pokorzenic111 powstrzym_ał tQ roz?q· }ak'l 
nad n.!rn \ryci ągnął za.grncw2ny O~c1~c. 

B6rr tak czyn'i cz~sto ze swom1l dłu
żnikamf: do grzesznej Niniwy posyla Jo~ 
~asza proroka. „Dlaczego Jonasz grozt 

Niniwitom pyta sic Jan Chryzostom.. Je
śli nie dlatego, aby ich odwrócić od nr.c
szczęść, jakie im przep<:>wiadaJ? Gdyby 
im n•ie · groził, nie byliby czynili . p~~uty 
i byliby p-0grzcbani w minach w1el1ocgo 
miasta". 

Ilekroć ra:zy sumienie nasze obarcwnc 
jest grz..echami, nie czeka1imy groźby Paf1-
skiej by za n1: ą wślad nic poszła· pomsta! 
Upokórzmy się przed Bo.giem, wyraźmy 
żal i wielką ufno-ść w dobroci BDżej, \\"re
szci-c zadośćuczyniienie Bo~u przez sz·czc
rą i ze skrnchą połączoną spmviedź: Miej 
cierplhrnść, a "szystko tohe oddam. 

A pan ulitowa\.\SZY się nad onym słu
gą, wypuścił go i dlug mu odpla.ci:t. '!Któ~ 
nic bQdzle tu pod'ztlwiał zbytmeJ . m1lośc1 
i czułości? powfada św. Jan Chryzo,stom; 
sługa nic prosi o \ViGccj, jak tylko o Z\vlo
kę termć~rn zapłaty,_ a król ~a'.mvuje, ~1~ 
caly dhlg jego; zam1erzyl on wz. w~zesn:101 
wyświiadczyć mu tę łaskę, lecz chc:1ał. aby 
ją sługa zdobyl prośbami, aby nie został 
niewdziQcznym. A jal\lkolwiek task<l' ta 
jest skutkiem '\Yf.clkieg-0 miłosierdzia Boże
go i nkzem niiczastużoną., chciat jedna~ 
Pan, by nie zostata bez. pewnej ?znalo 
wdt~Qcznośd, bez pDkorncj prośby 1 w~a
jemnośd w miłosierdziu". UczmYź ~lG 
stąd, że jrukkol\viek Bóg jest "riele~ m:lo
sicrny i gotów zawsze nas lttsk~nu obda~ 
rzyć nie po.winniśmy jednak zall'ledbywac 
pr-0·śby pokornej, oraz dziękczyniienia za 
wrdięte dobrndz1iejstwa. 

Pokorna modlit\\·a lxn iem sktada do
wód Bogl1, że J cg() samego naszym Pa,11cm 
uznajemy, \\"dzięczność zaś, że Jemu tyl
ko łaski otrzymane przyznajemy. Slowcm 
mDdlit\rn i wdzięczność są hDldcm zewnę
trznym, prz.yznającym Bogu wladzG i pa
nmvanrc nad całym światem, a stąd przy
nosz<1cym Mu najgłębszą chwalę i uwiel
bicnJ:\e ! Dla o fo Zbawioicl, uzdrowi
wszy 10 trędowatych zapytał: Azaż nqe 
dzicsiGciu jest uleczonych, a tylko jeden 
s:ę wrócil, aby dal Bogu chwałę? Dlate
go io 11i'(!W'dZięcznikó\V Bóg karze najczęś
ciej odmawianiem im lask. 
- zct;\\ra:toby się, że })() dośw•;ad1czeini11 
tak \\ielkiego m.':l-0sierdzia1 -0td Pana Króla 
swcgio!, sluga w·dzięczn,ością ku Niemu pa
wo'd:nw1any \vinętrze miłosierdzia otworzy 
dla: S\vych wspóHo\.Varzyszów. Tymcza
sem E\\ angelia nam mówi, że sluga on wy
szedtszy, nalazł jednego z to\\ arzyszó\V, 
któnn mu byl \\"in.!cn slo groszy: i ująwszy 
<lnsit go mó\\~:ąc: Od<l.aj coś \vinicn. I p-o
m:mo próśb d!użnika n'. e chciał: mu stn 
grn:szy darmYać. 

Ileż to. razy i my oirzymiaifaśmy od ~o
ga cLobrodzi·ejstw.a: odpuszczenie c:Qżkrcil 
zbwdlni naszych, - tymczasem -o<lszedls~y 
od Jego spraw'icdHwego iry~unalu,, l~oz;; 
11d~ rnz. zapomnieliśmy o wdz1ęcrnosc1 ~u 
Bogu i wzajemności \\ stosunku d·o wspot
braci. Może nieraz nic ck~cliśmy przeba
czyć im mnjcjszych d'tugów1• mniejszych 

Co "az111cJsza, odpuszczajqc nam 
grzechY', Bóg żąda/ od ll(clS JJ()prnwy, szczc 
rcgo postanowicn':a wi!ęee1 nie powraca
nia do nich. My zapomnieliśmy i o tym 
widkim obowiązku, a rrn'i.:,;\\:SZY \\ nie
pamięć Jego laski, na IW'\\'O popadliśmy 
\\. aTZcchy. Wtedy to nai}bliższ~· nasz to
wa7"zysz, An-!ioł Stróż, zas.mucil s~ ę bnr
dzo. }}o nic znalazł nic w nas dobreg.o,, co
bv 11a1 korzyść naszą Bogu przedsla1\vil: 
a~11irza ~szy towarzysze je.go, co si~ dzia
ło, ~asmucili s.iQ bardzo i przyszli i _JXJ'\\lle
dz:l!li Panu S\\ emu wszystko, c·o SIQ było 
stafo. Bóg z:aś widząc niepopraw1ność, :wy 
dai strnszny dekret na niegodziwego ~Jugę: 

Nr. 4i. 

Otl<lal go katom, aby mn o-d<lal \\'Szystek 
dług. . . 

Zatwardziafość serca naszego· 1nz da· 
Wi!H> p;owinna1 by la takowy los na nas spro
wadz1ić, los zlcgo slugi powinien być da
wno naszym ndzialem; Bóg jednak jeszcze 
iezekai n.wszej popra\:i?y. ,,Ponieważ, pisze 
św. Jaini Chryzostom., sługa on niic będzdc 
nigdy w możności wyp.facen'ia sic z długu, 
tem wi:ęcej, gdy bGdzie w rękach katĆ1\\\ 
przeto pozostanie wśród mąk na za\.vsze:·· 
Przeraźmyż s.ię strasznym dekretem }(ro
la: dal g'O katQłt11. Męcziarntie straszne r~
p.oczną si~ dopiero teraz z chwilą i•cgo ~11e
wdzięcmości i trw·1ać bcdą bez końca. Po
budźmyż się do nU:fos:ierd.zia i litości wzglę 
dcm współbraci 1111szych. „Zauważmy 

'bo~viem powiiada tern sa1m daktór Kościo
la1, że d\\10jaką dężką karą dotlmi~ Bóg 
nie!J:tośc.iwych: z jcdneg strciay odda ich ka 
tom na wiecz1ne męki, a z drug·iej nie uzna 
kh za dizkci S.\voie, - nie mówli bm.viem: 
ta.l< ci Ojciec nas.z n:cb~eski uczyni, Jocz 
Ojciec mói: nic111Uosiern1i nie są godni zwać 
się dziećmi B<Y2.:emi." Ocućmy się z uśpl·e
nia i dajmy dowody mil-Osierdzia naszym 
bliźnim. „Zaiste, wola Ś\V. Augustyn,, kto 
się nl'b przebud,zi na taki straszny igrZ11.11ot> 
nie śp0l, ale już 111artw1ym Jest." 

O jakże czcsto zapominamy tego świę 
tego ~ba\viiązku litościl, m1ilosierdz:i·a, prze
baczenia uraz naiszym wspótbradom i Naj
mniejszy dlu1g zmus-zamy ich spłacać so
bie z li'ch\'nl, podczas gdy Bóg <lbbry IQb
fiicie n.as obda rzyl s1wymi darami. Ja}G\Ż 
przykrość sprnwkuny tern Bogu, Ojcu nas 
wszystlci'ch, który wid'z:i z wysoka nasza 
nieczulość. Przejmujmyż się chrześa:iań
ską zasadą milości i m:iłosierdzia ku bli
źnim naszym, aby nas Chrystus Pain nie 
wyrzekl s!ę w ostatrni dzie(1 S<1d'll. swego, 
mówtiąc: Idź.cie przeklęci w O;gief1 wie
czny zgiotmrnny czartu i ani-0lom jego! 

Nie ctiopuść, o Panie., aby nas to r-l'ie
szc7.ęście spotkało, przebacz nam d:a'\vne 
J-tędy i sprnw, byśmy nia przy.szfość mieli 
serca litościwc.. \\ zględem naszych brad 1 

AUSTRYACY WAB SZA ME. 
Powieść 

z czasów Księstwa Warszawski~o. 

Napisał Walery Przyborows'ki. 
(Ciąg dalszy). 

R O Z D Z I A Ł XIX. 
W któn,rm Stach dowiaduje się, że nie jest 

doboszem Kalafiorem, ale hrabiczem 
austryackim. 

W Stachu obudzil ię znmn1 teJI sarn 
niepokój, co przed· ·chw:ilą, i ta sama myśl, 
że hrabia von. St.-Julicn po nic nic przy
jeidza Qsobiścic, iylko po tc1 , żeby zażą
dać \\Y<lani:a; d·oboszai StanisJaiwa Kalafio
ra. Żalo"'al teraz, że pistoletu n'ie ll'abil 
kulą. Ale już n:e czas byto myśleć o tem 
\\'Szystkiem. Stał na skrzydle batali·onu 
i: musiał" bić \\ erbel wraz z jnnymi dobo
szamfi;, bo właśnie łódź z gubernatorem 
au tryackim przybiła do brzegu i wysiada! 
z ~1iiej pain hrabia von St.-Julien otocz.ony 
do ść Eczną sro unkO'\W) 'witą oficerów 
austryackich. 

Stach poz n al go od razu, zauważył 
tylk-0 na twarzy hrabiego jakiś \ yraz 
przygrH;lXJJącego smutku , czy znużenia , 
czy też może ncrwm 'ego 11iepokoju. Uś
miechal się uprzejmie, klanial się ,1 odpiowia
dal za za-dawane sobie pytania., ale \\Tl)dlo

cznic dusza· jego i serce gdz1e:mdzicj i bar
dw tąd daleko bujały. Ubry:iny był w 
mundur jastK>-b.fękitnego kDlorn, \ ~ kaipc
Iusz stoso\ Tl!lY z z:clonemi p:órami; szablę 
miat przy boku, a pierś calą orderami za-



łowną. Wyglądał strojnie i \\'.-ytwornie i 
z pom:ędzy swego otoczenia wyróżni:at się 
posta~vą i prezencyą pa11ską. 

MafoT łfornowsk~ w towarzystwie 
dwóch S\\'-Oich a<ljutantó\\" \\"YSZed~ na 
przeciw dostojnego g-ościa i witali się przy 
klad:am'.-em rąk do kapeluszy i uściskami, 
zapewnk dość chłodnymi. Zaraii też roz
legła s!ę komenda: 

- Prezentuj bro!l ! 
Wszyscy oLcero\vie przeszli przed 

foontem oolnierzy, poczem major ttorno
ws.ki p,oprosit hr. von St.-Julhen do swodej 
kwatery,, ai batalonowi kazano 1i1ść diO ko
szar. Stach, który także poszedł, był cią
gle bardzo nicsp-olrojny. Nie mógł wytrz.y
mać '\v: knszarach, wyszedł n:a plac 1i cho
dzi! zamyślony ,~ mając pilne oko zwróco
ne nta d.om maj'Ora, gdzlie pewnym byt pra
wtie, że o n.im rnówLooo. Stary sierżant 
Kami!lski wyszedt także i• ćmfiąc swą fa
jeczkę, gadal: 

- Po jakiego licha te krowie 1nogi do 
nas s.ię zjechały? Musi być, oo robliący, 
krucho k1ofo mich, skoro są tacy grzeczni. 
Zniaan ja się na teim i wiem, że Jak jest źle, 
t'O \V pokorę. Ga.diaią, że n:asi pottukli 
Szwabów pod Górą Kalwaryą; musii t:o być 
pral\nla, skmio ten gubemator tak się u
śmjocha i dbl'izuje do 111as, Jak, c:o robiący, 
kQt dio mleka. Zeby tak na mnie, -010 kroć
set bataJi.onów, tobym mu PQ'\V'i.edzii:al: „Ja~ 
'\VJaćpain sl:ę wyniiesiesz zuipetnie ze swymi 
tnanatkarni to d:Opie·ro wtedy ga.dać z tobą 
będę'', Z1;am majora liomowskiegO' .~i~ 
ad dziś razem przecie byliśmy w ltaLU, I 

ta.meśm'.y ttukli1 te kmwie niog~ aż) je~o 
wiliory leclialy, i wi:em, ,oo robiący, że on1 się 
obleśnremi sł6wkaiwJ. IQISZukać nJ1e da. Ale 
za·wszle to ciekawe, p>o CO\, do sbu tysi-ęcy 
bomb, zjeicha~y do .nas te jedineraly. 

Tak gaJdał sta:ry sierianit:, a ?tach nic 
się n!'.e odz:ywal, bo przeeziuai1e mu mówjło, 
że ica?y ten przyjazd to jego tyłkiO dlotyczy, 
nikogo i ni·czego więceli. A tymcz1asem 
w kw~terze mzjora siedzie!I.i1 oostrya:ocy 
gośde już od: godZ!inry i nie m'o'żnai by to 
poz;nać anr też dowiedzieć si~, co się tam 
dzieje, ~hoć Staich zagaidinąl o to -Olrdynainsa 
majora. 

- Albo ja wiem? - odirze:kt - Ten 
gubernator aiustryackł pos:zcdr ~' ?a·nem 
majorem d{)l dmgrieii iizb)'I, Z13iI11~męh s1~ t~1 
i ga>Clają, ai reszta pije wini(} z naszymi of1-
cerarn.i i ,coś ta szwargcicą. po szwabsku. 

A więc gubernator austryackJi1 sam. na 
sam rozmaiw~a 'Z majorem Hornowskim ! 
Ani chybi,.myślal so'bie Stach, il~ ·to o n~·· 
l(rędł się męc ciągle ko1lo Iwatery mairo1-
rn, njespokojn.y nadzwycz:adnli.e, ITT.li.e mogąc 
1usiedzi:eć na miejsicll), ze straszną obawą w · 
:sercu. Na chwilę wpaldt do kosz.ar, .sc~wy
oiil pistolet, .nabil go dch:aicz.em Ili n!lepo
:strzeieŻ!nie schował pod munduir w stain'o
w10zyrn zamiaJrze poz.bawi·eniai się życia, 
gdyby go .chqiaoo wydać A~try~am. 
Mjmo to byt dą,gle nadz:wyczaJnue mespo
kojny i zd'enierwiowany. 

To też Yak trup p-Olbladt, gdy z kwate
ry mafora wYpa'Citl, ja!k ·szalony, ordyn~ns 
marora i' poicząl wotać z gainka co miar 

sil: . 
- Dobosz Kalafior! Dooosz Kalaf :iar ! 
Stachowi zamarl 1gtos w piersiiach i 

potrrebowat nadzwYCZ'ajnego wysUku, że
by się od'.ez,wać: 

- J estean ! Cze.go ch'ceisz:? 
_ Do ~na majora, natychmiast! 
Zactygotat caJy, przeż:egnal si-ę i z re~ 

zygmcyą ruszyl d-0 kwart:ery maij.o~a. ,w 
pierwszeti izbie zastaif groma~ę c·f tcer?\.v~ 
polski.eh ,j austryackkh, jak się zaba'\·v1all 
gv.rarną rozmową i pili win10 s~apafls~i~. 
Na wcho-diz.ące~o Stacha: n:Ukt me zwroc1l 
uwa·gt;; wszyscy byli bardzo we~el~, ~am
mie.nieni , śmiali się głośno, .trącalL k1clls_!ka 
mi. Or<llynans tymcza sem rzc.kJ <lo Sta
cha \vskazując mu d'rZ\vi w głębi zarnknię-, 
t e: 

- Marsz tam, d!o dmg!iego potlroju ! 
Stach przeżegn:al si ę ie-s.tcze ra~ nie

znaczinie i• mial szczerą ochotę zawrócić 
i uciec. Ale. rozkaz był wyraiźny, mszył 
więc jak nai ścięcie. 

W drugieti izbie1 która byla sypi.al11J:ą 
maiorn, bo w gtębi w::<lać byro w4zkie o
boZ-0\\.1e lóżko. nakrytyo wojskową lwMrą 
i\ skórzana. Poduszk<lJ, zastał tyl:lm liiOłrno
wskiego ~ hrabiego von St.-Julien. Obaj 
si:e<lizieli pod: oknew.1, przy 1I1tewrelkim stD
liku, 11.a którym czerniafa omszona butelka 
'\\ima węgierskrego i dwa k~en:·szki <llo po
lo-wy wypróżnione. Odiy Stach wszedł 1 
l\vyprosto\.v.any jak struna, stanąl przy 
d.rzwiach, hrabia 7.1erw~.r 'Slę z krzesłu i 
swe cz2:me, smwtne, rmmarZ'Olle oczy wle
pił w Stacha z tym samym wyrazem1 bólu 
i żah.lii }aki rrtial, idy go tam, w 1 W"1rsza-

wie, \\" zamku U,iaz<lo\\·skim badano przed 
sądem \\-Ctrennyrn. 

- N-0, <loboszu Kalafiorze! - rzekł 
ma.tor Hcmowski - ani sie spodziie'\\-asz, 
mocium panie, iaki cię los czeka. 

Ani chybi, wydadzą mię i obwieszą! 
- pomyślał sobie Stach, ale milczał, a 
serce mu bilo jak mlotem i jedną ręk't, na 
lampasie spodrui leżącą, przyci.sikal nabity 
pistolet w kieszeni. 

- Oto, mocium panie - mówił dalej 
ma.i-Or łfomowsh.i - tu obecny pan hra,
bia von St.-Julien przekonał .się z opo\\iia
dania twego, <loboszu Kalafiorze, z~ożone
go przed sądem austryackim, że jesteś je
go synem; jesteś \Vięc hrabiczem fi nazy
wasz się Ferdynamdem von St.-Julien. Cóż 
ty na tq, mości Kalafi.orze? 

Stach skamieniat. Wszystkiego się 
spodziewał, ale czegoś IYOdobnego ntgdy. 
On hrabiic;,zem! ferdynandem von St.-Ju
lien l Nie! to sen. Nim mógł odpowie
dzieć na pyta.nie majora, już hrabia zbli'żyl 
si ę d.o IT.ego i lejąc;. lzy obficie, roztw,iorzyl 
szeroko rwniorna, dbjąl zdziwionego Stacha 
i przycismil gorąco do swej pi1ersL mówiąc 
coś szybko Po fraincusku. Stach oczywi
ście teg-0 nie rozumŁal, ale za to: teraz do
piero rozja1śndy: mu się wypadki za.sz.le w 
UjazdO\;\rLe. których w żaden sposób pojąć 
nie mógl i n:ie usiłował sobie nawet Ho
ma.czyć. 

Prz.e:dewszystkiem uczuł niewypowie
dzianą ulgę . Ciężki kamień spadł mu z 
serca. Odetchnął głęboko. foż teraz był 
pewny, że go nie wydadzą i że nie !będzie 
powieszony przez Auistryakó\v. Na\vet 

"dziwi!1 się samemu sobie, że mógl coś po
dobnego pomyśleć. Czyż to podobna, ·że
byi major łlor:nowsld, nai którego rozka'Z 
popt·ynął do W ars za WY), móg t go wydać? 

- fakiż Ja! bytem gfopi ! - myślat so
bie - ach! ja:kli 1gtupi ! 

Zrozu'fu~ał teraz owo dziwne zacho
wanie się hr. von St.-J uUen w czasie śle
dztwa w1 zamkiu Uj.azdowskim, owe pyta
nia nbe mająice związku z,e sprawą, za któ
rą go a.resztowano, owe lzy, lamainie.rąik. 
wresz.cie postępowaini·e strażnika Marcina, 
uJatvv1iającego mu udeczkę. Wszak tenże 
Ma;rcin1 wyraźnie mu powie<lzial, że go 
ktoś przyslaJ df'a wyprowa<lzenia Staicha 
z więzieinia, ktoś bardzo możny i potężny 
J - jeżeli Kia.JaEorek !I1Le zastanowit się od
'faZUJ naid tymi wyrazamc, to '<lfa. tego tylko, 
że uwagę uego· z.aięla sama udeczka i nie
bezipiecz.eństW\O z nią, potącz.one. Teraz 
zaś nie ul'egail'O żaJdinej wątpliwościl że tym 
możnym D potężnYm. który kazal Marci
nowi ułatwić udeczkę więz.niO\\~i, nie byl 
nikt inny, ty1lrn hr. St.-Julien. 

Wszystkie te myśU w jednej chwili . 
prZ!emknęly przez głowę Stacha,. gdy hr. 
St.-Julieni przydskal go do pie1.1Si i całował 
po głowie t obfide !za.mi zlewal. Tymcza
sem mad·or fl.annowski mówił: 

- Trze.ba, mocium panie, żebyś \Vie
dzial, jak się to stał,o,, że ty, potomek tak 
możnego rodu, znafaz teś się opuszczonym 
w rowie przydrożnym. gdzie cię nasz-łe
gi·on znalazl i, zdjęty litością, z.a:brat ze sn
bą. Otóż, <llol>aszu Kalafiorze, to tak byto: 

- Tu• obecny hrabLa vain St.-Juilien 
slnżył \\-&wczas w stopniu majora w kor
puste generaita M·ac\k~, który woJowat z 
generałem frnnJcuskim Championetem, w 
ziemi: Neapolitańskiei. Maiior hr. voni St.
Julien m~a~ przy si01b ie mtodą żOJnę i dzie-
1dę dwu 1czy trzyletnie, chłopca, którego 
ochrz.ooruo imienie m Ferdy·nan<laJ. a którym 
ty wJ,a,śnie bykś, mocium panie. Otóż, 
gdy rozipoczęla się kampania. nie chcąc .na
rażać m!odei żony i niemowlęcia na wszy
stkie ni·ebezµieczeńst\rn \Vt()Ón)ll.. pasta.oo~ 
wit odeslać ich <lo silnej tw·ierdzy . Oaety. 
J ak0ż tak U'CZytnLt i żonę z <l\ViB[na słu
żebnic.am t i dwoma' huzaorami w:yslal d-0 
owej Oaety. Ale \ V drodze napadli ich 
rozbójnicy, zw1anL tam w Italii brYiganrta
mi, t wszystk\;ch \Vzięli do niewoU dla \YY

muszeniai .nai hrnb!m sutego okupu. Czy 
rozumiesz, moóum panie? 

- .Rozum!e.rrr panre maiorze! 
- Otóż tedy ci bryganci natknęli s ! ę 

na naszą, legię r :udekając przed n:n i ą, me 
chcąc mieć kfopotu z malem dzheckiem, 
rzudli je c:Lo pie·rwszego lepszego rnwu i 
tam cre ~nierze n asi znalGź!i. To wszy
stko. A te11az powiedz. doboszu I(alaf:<0-
rze, czy nk wioęcel ni'e wiesz o czasach 
sweg-0 idziecłilstwa.? 

- Nrc, panie maJorze,. Tot' co w!iem:, 
to wiem ocr sierżanta I(.amrfrskieg-a, który 
stużylf w iswej le~iL 

- Dobrze! Wybadamy jes.zcze sier
żanita Kamińskiegio, choć WC\tpi~. byśmy si~ 
rczego wiięcej ,mogH od nie.go dowioozteć, 
oo nrgdy on się, modum pani-e, nie odzna-

czał dobrą głową, a na starość d-0 reszty 
zgapi al. 

To rzekłszy, zwrócił się do hrabieg-0 
von St.-Julien, który przez caly czas opo
wiadania majora stat na środku pokoju 
wpatrzony w Stacha, i począł z nim roz
mawrać po fram~usku. Hrabia w odpowie
dzi na.legat o coś i prosil, wreszcie maJor 
rzekn, zwracając s.ię do Stacha: 

- D-0boszu Kalafiorze, hrabia von St.
Julicn żąda, żebyś opuścil szeregi nasze 
i wstąpit do wojsk cesarski:ch, gdzie, mo
dum panie, glo:śno i p'lllbl:cznie uzna cię 
za syna i przy jego pomocy wkrótce naj
wyższe osiągniesz zaszczyty. Cóż ty na 
to? 

- Nie, panie ma.Jorze - ia nic w świe 
cie wstąpię. d-o \V'Ojs.kai attstryackiego. 

Przy tej vdpowiedzi nagle obudzilo się 
w Stachu podeJjrz0nie, że ta cala historya 
jest zmyślona prze.z. Au,stryaików dla.i tego 
tylk01. by go dostać w swe ręce i, powie
sić. Chciał już to swoje podejrzenie wy
jawić majorowi. gdy rozh,1orzyly się drzwi 
1 dd poikoju wszC'<lt sierżant Kamif1ski w 
p ! ękn3,: murntur przybrany i w postwi'e 
marsowej stftiąl przy d'rzwi~ch, obok l(a
laforka. 

(Dokończenie nasta.pi). 

Obrazy cudani.i słynące w Polsce. 
Cudowny Obraz Matki Boskiej w Świętej 

Upce w Prnsach Wschodnich. 
Świętai Lipka leży p.oct miastem Re

szefl. w powiecie rnstenborsikim \V' Pru
sa;ch Za-chodnich w· dyeicez"yi warmińskiej. 
W ścLskm: znaczeniu nie nafożata nigdy 
S\\-ięta Lipka do Królestwa Polskiego, ale 
ponieważ lud potłski z strom dalekich a 
szczególnie z. War:mi,i tam się od wieków 
gromadzi i gdy Prusy Wschodnie pod 
zwierzchnictwem króló\V' pol'Skich' .rosta
\.Vały, przeto słusznie L Świętą Lipkę do 
cudownych miejsc w ziemiach polskiich za
li'czyć można. 

Nie d'.arm0i zwana jest N. Marya Pan
na Matką Laskaiwą, gdyż. kocha nawet 
d'zie.ci', któ~e się od! Niej odlączyły. W 
Pmsaich ZachodlnLch żyje około ćwi·erć mi
liona: polskich Ma1zurów 1 których prziodko
wie kiedyś gwaltem wstali1 przymuszeni 
do przyjęcia religii luterskiej. Mtmo to 
po.cz,dwy lud1 mazurskL jeszcze po trzech 
wiekach dochowal ·cześć do N . .Maryi· Pan
ny. I diziś jeszcze Mazurzy pratestaoccy 
pie1grzy.mu1ą, do Sw~ętej Lipki i modlą się,, 
1jak'. umieją, do Matki Bożet. a ta dabrai Pa
ni nie 1odp-ę<lza ich . .ale sfocha łaskawie ich 
mq<l.litv.1 ~ z.anos~ je przed tron Wszeich
mO!Cnego. 

O objaiwreniu· Matki Bożej w świętej 
Lipce takie istnieje pobożne podanie. W 
mieście Rastenburgu przed 460 ł.aty1 był ja
kiś winowajca s:kaia:rzy na lrnrę śmierci. 
Nieszczęśliwy skazaniec wzy.wal przyczy
ny Najś·w. Maryr Panny, jako Matki milo
sterdziai ~ litości. MUkmy już nieszczęśli"
w·ych), choć slwsz.nie 'Za grzechy ka.ranyich, 
za pośrednictwem Bogarodziicy zostało 
pocieszonych. Tak i ów więzień doznar 
pomo>ey, gdyż obja,wiJa mui się Matka Bo
ża 1 ka.zalai mu wywb~ć z. d!rzewa fiigurę. 
Więzień zobaczył w ręku d?·uto i kawal 
drzewa. Zaczął rzezać i oto zrobit śliczną 

figme Na~św. Maryi Panny. Nazadutrz 
każą go sędzi-0wiie prowadzić nai strace
nie, aliści on iopowi1ada im widzenie i po
kazuje piięknyi wizerunek. Pozn~li sędzi-0-
wie, że ten człowiek znalazr laskę przed 
Bogi·em, przeto darowali mu życie i wolno 
puścili. Po<lJug zlecenia pos~edl óvv wi
oowajca: z Rastenbergai ku Reszlowi i po
staw1il \Vizerunek na pienvszei lip i,e, kto.r'ł 
rrapO'tka1. 

Za sprawą N. Ma:ryi Painny :zaiczęly 
sr-ę tam dz Lać l'iczne cuda. J aiki·ś ni,ewiido
my szlachcic. \vz:rok od'zyskal,, gdy s : ę 
pod lipą poanodlii, a ow ce się pasą.ce. gdy 
tu przybyty, pa<dqy na kolaina, ho-td Prze
czyste} Dziewicy odidaiiąc. W skutek ·cu
d-ów w·ybudowaoo na tern miejscu ka1pkę 
i naz\viano }ą wraz z os~dą Świętą LipJ(ą;, 
na p.amiątkę, ie na li·p~e zn.alez i1orno wirzc
rnnek Bogarodzicy. 

I(iedy I(rzyżacy porzuciH rel igią ka1:o-
11cką, wtedy i S. Upka dmnala ciężkkh 
óosów. Zburzono kaplicę Matki Boskiej, 
a taka zaciętość ogarnęła owych OO.stęp 
ców Krzyżaków, że wysta1wm w Świętej 
Li.pce szubienicę, aby na niej wieszać tyc~. 
kt6rzy przyib~ą modlić srę do N. Mairyi 
Pa:nny. Jakoż kilku pielgrzymów powie
szono. 

Do 1619 r. nie odbywalo słę tu naibo
żeństwo, gdyż kapliica byla zburzona. Do
pbero w tym roku za 1usiJnem smrainiem pa
nai Zadorskiego i ks. Rudnickiego, błskupa 
warmińskiego, zbudowano na, mieiscu da-

wnei kaplicy nowy kościółek, który DÓźniej J 
oddano pod zarząd OO. Jezuitom. Wne1 
zaczęta S. Lipka słynąć szeroko i dakko 
cudami. NaJzna:komitsL Polacy tu przyby. 
wali, aby się ofiarować Matce Bożej. Tu . 
się mod!il Jan Kazimierz., król polsk~ kie. a1 1 1~ 
dy byt jeszcze królewczem, ai prócz: tego zr. 
Aleksandra Sobieska, książę Stani·sfaw Ra. rss1 

dzhx.-m, biskwpt warmińscy i ł::cznl: pątni. n:c11 

cy z dalekich okolic Polski tu pielgrzyn10• _.cd 
walt. r~k t 

R. 1690 zbudmvano nowy wspaniały 
kościól,, który si-ę dotąd wznosi. Grozi/o 
nPeraz niebezpieczeł1stwo kośdolowii w$. 
Lipce, gdyż protestanocy książęta pruscy 
i urzędniicy niechętnem okiem na to cuct.0. 

\v~ne miejsice spoglądali. Trzeibai było usil. 
nych stara.fi bisku•pów warmi!lski'ch r m~. 
nych polsikkh m.aignatów, a:by ocailić S. Up. 
kę od zniszczenia. Czartoryscy, Radziwil. 
Łowie, Wiśniow~eccy, Dzialyf1scy użyli 

swego WPłY1\W. tak że ś. Lipka stab się 
przybytkiem katolicyzmw dla: caJych Prus 
Wschodnich, gdyż księża tuteJsi; objeżdżali 
okolice luterskie i ukrzepiali rozrzucony.eh 

· katolików na obszernej przestrzeni. Gdy. P? 
by nie te starania, 1bylyby .nawet resztki rę 
katolicyzmu tam z.agLnęły. Z cza-sem po. 0 

wsta.ło kilka 'koiściQlów katoHckid:!!, jak ITD. 
w Lec.ku, Ełku, Sensburgu itd:., które gló. 
wnie zawdzi ęczaiją swa.je istnienie N. Ma
ryi Panńie ŚwiętolLpskiej. 

Jeszcze po dzś dzień katDI:icy z War
mii i Pms Wschoidni·ch, a nawet prote
stainccy Mazurzy, S. Lipkę licznie ochvie
dlzają, , prócz tego z ziemi polSikLej pod pa. 
nowani.ern rosyjski-em, choć tajemnie, prze. 
dzierają się pi~lgrzymi. 

Trzystu męczenników. 
pa 
o 
bi 

R:oku 484 wybrali Aryaniei, którzy Bó- mi 
stwu P. J ezusai iprzeczyH, pewnego Arya- te 
nina na biskupa "\V mieście TYJ)3!Zu-s w 
Maurytaniit. Katolicy .nie chdelV go uznać 
za, bisikupa;, a skoro ich ·d'o tegu zmuszairi10, 
udekH po· większeu części do Hiszpanii Po
z~staH1 a było iich trzystu, nie chcieli brać 
udzialu w nabożeństwie herety:ckitem, lecz 
w domu prywatnym się 'Zbiernłi dla odda
nia czci Boskiej J ezuSQwi Chrystusowi-. 

Doniesiono o! tern ttuooerykowi, okrut
nemu królowi Wa·ndalów, który też na- \\ 
tychmiast wy<lat rozkaz, a1by tym upar
tym, jak ich n:a'Zyvrał, nai rynku, jeśli nie 
zaprzeczą Bóstwa Chrystusowr., }ęzyki po
wyrywać i prawe ręce. powcinać. Panie· 
waż zaś rozkazu wypełnić nie chcieH, WY· 
konano na nich strasz·IiWy ów l\Vyrok -
ale dziwna rzecz! Wszyscy mówidi bez 
języków tak wyraźnie, jakby mieli aęzyki 
i wyznawali Bóstwo JeZIU.sal 

- Kto temu nie wierzy - pisze Wik
tor z Wiity, niech się uda dio Konstantyn.o
pola:; znajdzie tam joonego suibdyakooo z 
pomiędzy owych trzyistu męcziooników, 

imieniem R.eparatai, który bez tmdnoŚ!ci i 
wyra.foie bez języka mów~ wszystko, co 
chce. Doznaje, też sz.czegó1ni·ejszej czd na 
dworze cesar:z<l! Zez.ona. 

Eneasz ~ Oazy, filozof piatońsld1 żyją
cy około roku 533 i wifaśnie 'W. tym cza
sie, gdy 11iektórzy z orwych męczenników 
do Konstantyoop.ola się schroniii, zapew
nia: 

- Widziałem rch na wlasne oczy moie 
i slyszalem ich nai własne uszy moie, t bar
dzo się d:zhwitem, jak mógł' ich glos,, bez 
języka, być tak jasny i wyraźny. BQ\nie
waż wfasny.m uszom nie dowierzałem. 
wziąłem oczy moje na świadectwo; chcia
łem zbadać przyrzą;d ich mowy r kazailem 
im usta otworzyć - i ujrzaJemt, że język 
ich aż do samego korzenia 'był wyrwany. 
Zdumie,,valem si~ n1etylko 1na<l tern, że mó
wią - łe'Cz i -nad tern, że aż dotyd11Czas 
żyć potraili. 

Prokop z Cez.aret. senator z czarsiów 
cesarza Justyniarnn, mówi: 

- Król Jiunneryk kazał wielu język 
z gar<lta wy·drzeć. Którzy s ię za moich 
czasów w Konstantynopolu Zlilatloow.atli, do
kładnie mówili, i żadnej niev.ryg<J<ly z p-o
·\.vodu utraty }ęzyka nie czuli. 

Marceli14, kwclerz J ustynraoo pisze: 
- Widz iałem w Konstantynopolu idl

ku z gromady OWJCch wiernych1 którZY 
mieli Jedną rękę uciętą i język wyr.vany -
~którzy pomimo to wybornie mówi:ti. Je
den mJ.ocl:zi-eniiec niemo ruarodzonry, siror-0 
mu Jezyk wy<larto, natychmi:ast po'Cząl 
mówić. 

W reszcie sam cesa.rz Justryanin świad
czy: 

- Wklzreliśmy tych czdgodnych ~
żów;, którym języld a-Z do korzenia vrydar
to; którzy iechnak meczeńsł\\;io sw<e, Jritość 
wzaudzające sami: opowiadali. 



riiej Jak uczyć na elementarzu. 
ne1 
:ko {Dokończenie). 

j· , 'a p!en".'szej łe~c~i po<lcz~s _nauki czy 
·i u ania i ~1santa pow~mśt?Y naip1erw rnau
: e. fĆ d·z1ecko tego, Jak SH~ trzyma W ręku 
,go rrsik h1b _trzonek, jak powu:na l~żeć przed 
~- ;:elll tabliczka lub z:szyt, 1ak się na leży 
11• edzit'ć przy stole i trzymać książkę w 
0• ;PkU. Poczem przystąpimy d:o kreślenia 
l . -~esl:k. Naj~i~rw uczeń nasz robi1 kreskę 
i? ręk~ w pow1etr::u. Naucz:ny go jak się 
~ robi· }~reskę z gory 1na dót i 1Jak z <lolu w 
.... góre. Ucząc tego na tabli·cy, powinniśmy 

111
u p·okaizać, a.by kreskę dągnąl od jednej 

]inii z bóry do drugiej linii na dół. Kiedy 
iuż wie, co to znaczy od góry i od cLolu,1 

··ażntY nm nakreślić cały szereg kres.ek 
edua obok drugiej w odle:glości mnietlwię
·ei r&wnej od siebie kląc odi lewej strony 
·u prawej, bo i tego musi się do\viedzieć 1 
ie p:szemy od lewej ku prnwej. P.o kres
kach powinna przyjść kolej na kółka, a PD 
kóllcad1 półkole, bo właśnie z takiich l~nii 
poi\.sta]ą wszystkie litery, d{)brze więc, ze 

- tę teg.c1 najpierw nauczy. Przy tej spo-
sobJJ(iś-ci możemy g.o uczyć liczenia, kaiżąc 

- mn kolejno. 11aipisać jedną kreskc, p-0tern 
J\\ie blisko siebie trzy cztery i tak dalej. 

- Licze11ie kresek stano,vi już pewne uroz
maicenie. 

Konieczną jest rzeczą, aby róWtnocz1;;
'nie. z czytaniem uczyło się pisani~. oo to 

- uJatwia• mu spaimiętainiic litery. J eieU mu 
- 1Vska.żemy Merę ,,o", a następnie każemy 
• literę tę wypisać, to już t() samo, że. j~ z: tru 
• dem i moz:olem napi.sze. sprawi, i ,ż mu w 

pamięci pozQstanie lepiej, bo zawsze lepbj 
-0 tem pamiętamy nad czem musieliśmy so
bie zadać więc-ej trudu. 

Przy pisa:niu powinnjśmy mu przypo-
- minać jaką Hterę pi:sze i pyta: jaką to Ji .. 
- ter~ masz napisać? i jaką literę teraz pi-

szesz? jaka to litera, którą napisaleś? Za 
każdym razem musi wi~c myśleć nad' na

' zwą li.te.ry, aiby nie zapomniał{) podczas 
- pisania .• jak się litera nazywa. Należy też 

stosowa1ic do latwośici pisaniai wybrać o<l
po1\i.e<lnią Iiterę. Nadlat\\·ieij oop~sać ,.,i" 

- fab ,,o'' od tych więc liter pow-inno1 zacząć, 
potem nauczyć. ,,u", dalej „.a" j, tak dalej. 
Gdy na e.Iementarzu \V'skażemy mu pier
wszq, literę n. p. „i", i każemy mu przyj
rzeć s:ę jej dobrze~ to później każmy mu li
tery tej szukać ·pomiędzy in111em1 wiersza
mi, aby się: przlekonać, czy ksztatt jtij spa
miętafo. Takie szukanie znadiQmej litery 
wśród szeregu niezna}omych spraiwia d'z ie
ckui przyjemnl{}ŚĆ i cieszy si~, gdy ją wy
krrje. 

Kie.dy się: już kilka liter nauczy, należy 
umi,dzić następu1ące Ć\\"iczenie: niech na~
pierw przeczyta. z kolei, potem od końca 
prze.ci'\i.:ne:go, potem wskaizujmy mu litery 
na wyrywki i niech je nazywa1, albo sami 
po-wiedzmy wiaicLomą literę, ai ono niech ią 
11a elementarzu wskaże. 

Dla lepszt~go spamięta.inia ni.echai litery 
-Opisuje, jak wyglądają, w ,cz.em uedna od 
~rugiej podobna, czem się róinią. Dobrze 
Jest powiedzieć mu wyrazy,, w których li
t~ry te zachodzą. np.: „o" mamy w wyra
.zie „Dko", ~,a" w ·wyrazie „matka" itd., 
Póź.nieu może samo wyrazy takie wyszu
kiwał. 

„ Główną rzeczą przy pi·erwsz.cj nauce 
Jest, aby uc~eń -i nauczyciel byli ze siebie 
.zadow-oleni. Nie należy więc uczyć za
Wreb i ziadlug-0 i lepiej z.adiowolić się ma
lent l(u kof1cowi lek.cyi warto wszystk':o 
~owtórzyć. Na drugiej lekcyi nie powinni
smy się dziwić., jeżeli dziecko to lub owe; 
z~ponmiało, tylko spokojnie i zcierpliw10ś
~ią ;uczyć ie o.d rnowa. 

. Przy pierwszyich godzinaich mruki po
wnmiśmy koniecznie uzbroić się w cierpli
\Yość , bo też w rzeczywistości niecierpli-
\\' " osc nasza, gniew .albo może chlosta by-
la~y ·krzyczącą wobec dziecka niespra
\\'.1edliw{)lścią, które przecież ze zlej wvli 
nrt nc.e t1cz.ynilo jeżeli nie umie na nasze 
PYt'a11ie odpowie~zieć, ho pewnie, że i je
~u byt-oby miled ojca zado-w-0lić il zasłn
Zyć na iego poch'\va1ę. 
t . Taką byłaby J.)Oczątko\\ a nauka czy
. ama. Później, gdy dziecko czyta już wy-
~~:1: _lub krótkie powiastki, powi'Imiśmy 

'te inne jeszcze rze·czy na w:d1oku. Przy 
~ZYtaniu Wyrazów trzeba jego mid.lntokrąg 
~Yskw,:y rozszerzać i pytać dziecko, eoo 
, ie np. o wyrazie przed chwilą przeczy-
~any111 "\: ·1· " ·y . . . n:· · . ~, n 1.a • o, czego me V/cie, powm-
•SJny mu naszem opaWiadanicm uzuipelnić. 

'(j z~zegóJnie pmv}rmiśmy na to uważać, aby 
~r~cko bszmyś.lnie liter nie stawialo, nie
ch~:.nad każ.d~m .wyrazem przieczytanym 
l)os · 1 ~ P~myśli _; niechaj wyraz rozloży na 

zcl.e-golne litery, niechaj ~· najpierw 

przepisze z ksiqżki, a potem każmy mu 
wyraz ten napisać z pamięci. 

Ucząc tym spos.obem, naucz~ my dzie
cko zaraz~m p.oprawnego pisania, co jest 
r~~c~ą. niezmi~rnie ważną, akiż to wstyd 
pozmei w życiu, gdy kilkn wyrazów listu 
lub rachunku nie umie bez blędów1 napisać. 

Dalej taka nauka przyzwyczaja dzie
cko do skupienia uwagi, zaostrza jego 
zmysl spostrzega,\'Czy i chroni przed nie
bezpieczną w życiu późnieiszem bezmyśl
ności~. }(to się czytać nauczy bezmyślnie, 
ten się przyzwyczai do tej bezmyś.In•ości 
przy innych czynnościach a wierny o tern 
<losk-0nalc, jak to \\' życiu trzeba mieć za
\VSze oczy otwarte na wszystko i strzedz 
się bezmyśln10ści iak ognia. 

To samo odnosi si~ do powiastek. Po 
przeczytaniu I>O\\.~iastki powinniśmy dzie
cko najpierw pytaniami pojedy11czcmi \vY
pytać o to, o czem czytato, o kim powia
stka opowia'Cla, -0 jakich osobach lub zwie
rzętach, o jakich rzeczach', kto wetllug tej 
powiastki jest dobry .kto zly, kto mądry 
i kto glupi itd. itd., ażebyśmy dowiedzieć 
się mogli, czy dziecko z uwagą powiastkę 
przeczytał-O, i czy zrozurnia!o naukQ, jaka 
z bajeczki wyn!.lrn. Chqc uczyć popra
\vneg{) pisania już przy dalszej nauce,, d{)
brze jest kazać dziecku, ażeby z danego u
stępu wypisywalo te wyrazy, które mają 
literę ,,ó", „rz.'· lub , 1,ż", przy których t·o 
wyrazach najczc;ściej popiel.nia się blędy. 

Waiżną też rnlę dla nauc~enia się. języ
ka odgrywają wierszyki; niechaj więc d!zie 
clro z k-0lei uczy sic; wszystkich wierszy
ków„ jakie w swej książeczce znajd'.zie. Pó
źniej ,gdy dementarz przeczyta-, powinni
śmy mu kupić książkę ]J()lską z czytanilca
mi, aby się dowiedziało z. niej różnych 
rzeczy pięknych z historyi p.olskiej,, aiby się 
~dmvi.ed'ział·o, jakie- są miasta i' rzeki \V, 

Polsce, jaikie w krain naszym mieszkają lu
dy i panuną obyczaje. Dz.iecko polskie, 
które w d:Omu nauczyły się dlo1brze 
czytać i pisać po polsku,, późnieu chętnie 
języik:iem tym będzie się postugiwato, umi
luje swój naród i język i wdzięczne będzie 
rodzicon\, że go tego wszystkieg·o nawczyli. 

Swiętojózaf a cie 
czyli sktadka- na ubogkh stndentóv.~ ka:

toli'cko-p.olskich. 
W kaisie (zob. nr. 41) 440,39 mr. 

F. W. z Wtosza!kowic 2,00 mr. 
Na chrzcinach u Józef~ Jaskótl{i w 

Wattenscheid: J. Jaskółka z ż. 1 mr., no
wonarndzony syn Stefani 50 fon .• Fra.noc. 
Jaskółka ·z żoną 1 mr., Wal. Król 1 mr., 
Marcin Król z ż. i synem 50 fen., Mardn 
Kaiczmarek z ż. i dziećmi 1 mr., Marcin 
Jankowski z ż. i d·ziećmi 50 fen., Mi·chał 
Ja-cek z ż. i dziećmi 50 fen., (nad. Michał 
Jacek) 6,00 mr. 

Na weselu u Mafrczaika w Laair: Mlo
da, Para 1 mr., J. Szymkowski' z n0:rzeczo
ną 1,50 mr., J. Budasz 1 mr., K. Dopierała 
50 fen.~ Fr. Durawa 1 mr., Fr. Stajka 50 f., 
W. Gmerek 1 mr., Ign. Wosi.ek 50 fen., J. 
Przygocki 50 fen., W. Wosiek 50 fen., .M.. 
Kaźmierczak z ż. 50 fen., K:. Sypniewski z 
ż. 50 fen., Fr. Andrzejewski z ż. 50 fen., Fr. 
Urbaniak z ż. 50 fen., (wręcz. W. Wosiek) 

10,00 mr. 
Na weselu• u Michała Jainkowiakai w 

łfcrne: Mich. J.ankowiak z ż. 1 mr., córka 
Maryanna Jankowiak 20 fen.„ syn Feli1ks 
Jankowiak 20 fen., mloda para Antonj. Mar
ciniak z ż. 3 mr., M;chat Marciniak z ż. 1 
mr., An<lrzej Marciiniaik z ż. 1 nu., Stan. 
Mardu1iak z ż. 20 fen., Winc. Bruss z: ż. I 
mr., Ign. Kwaśniewski z ż. 1 mr .. Franc. 
Gindera z ż. I mr., Franc. Roszak z; ż. 1 
rnr., MaJic. LempaiSzak z ż. 50 fen., W:nc. 
Goroflski z. ż. 20 fen., Jan I<orytowsib z ż. 
50 fen., Mare. Janowski z ż. 1 mr., Jan 
licnn~g 10 fen., Mich. Gorzelańczyk 50 fen., 
Wal. Mazur 50 fen., Mich. Lempaszaik 50 
fen.,. Andrz. Peisert 50 fen., A'llt. StatJdc
\Vicz 1 mr., Jót>ef Zi,elif1ski 1 mr., An<lrz. 
Tarka. 50 fen., Mkh. Nawr{)ck:i 2 mr., Lc()n 
Marcinicik 50 fen., Stan. Gdrzelańczyk 1 
mr., Wawrzyn Janowski 20 fen,, Paulina 
Groszek 50 fen., Anna Degier 30 fen., Stan. 
Kostaniak 50 fen., Jadwiga l3iew.a1d 50 fen .. 
li. I(. 10 fen .. M. Gorzelańczyk z ż. 50 fen. 
(na<l. W. Bruss) 24,00 mr . 

Na chrzci-uch u Władysla\v.a Dol
czewskie-go w Marxloh: W. Dolcze·wski 
z ż. 1 mr., oowonarodzona córka.i Jadwisia 
1 mr., chrzestny St. Dolczewski 3 mr., J. 
Woli(1ski z ż. 1 mr., M. Szwarc z ż. 1 mr., 
kh córka Helenka 50 fen., P. Włodarczak 
50 fen., J. Ratajczak z. ż. 50 fen„ J. Sliw.ai 50 
(nad. M. Szv.arc) 9,00 mr. 

Na chrzcina~ u Szczep. Mortki w 
Wanne: Szcz. Mortka z ż. 50 fen., nowo
narodzony syn 50 fen., Ant. Dmnmiaik 50 
fen., W'Ojc. Pietrzak z ż. I mr., Marcin Ce-

najek 50 ien., (nad. M. Cenajek) 3,00 mr. 
Na srebrnem weselu up. Anconiego Lt

pińskiego \\ Wetter: A. Lipi:i1ski z ż. 1 
mr„ T. Mukowiecki z ż. 1 mr., And. Kwaś
niewski z ż. 2 mr., J. Piasecki z ż. I mr., 
J. RogoQwski z ż. 1,50 mr. J. Henciak I m .. 
W. Chwaliszc\\·ski 1 mr., St. Wawrzyniak 
z ż. I mr., J. Piłat 50 fen., J. Wojtaszek 50 
fen., W. Sobczak z ż. 60 fen .. M. Upi11ski 
z siostrzenicą 1 mr.. St. Biadula 50 ien .. M. 
\Vrobel 50 ien., A. Taracki 50 fon .. (nad. i 
porto zat)la..:ił A. Tarncki) 13,60 mr. 

Na dazciinad1 u Baraniaka w łiilllen 
(nad . .Michał Janko :vski) 6,00 mr . 

Michał Nawrocki z Wetter (nad. A. Ta-
ra{:ki) 6,00 mr. 

Razem 519,99 mr. 
Rozchód 40,00 mr. 
W kasie 479,99 mr. 

Rozchód: 
tt. S. z W. stypendyum 20,00 mr. 
F. S. z G. stypentlyum 20,00 mr. 

I~azem: 40,00 mr. 
Dóg zapbć ! $w. Józafacie módl się 

z,a nami! 
13. 10. 04. pro: Ks. Lis s. 
A. Brejski, Bocl111m,1 Malthes·erstr. 17. 

Za żywych i umarłych dobroczyr'1ców 
„Świętojózafacia" odprawianą bywa: co 
miesiąc jedna Msza św. 

Z\vierciadło. 
, . 

Kocili t'W'a. 
Próżno się duch mój w męce krwawi. 
I pr6żine: myś znQkana targa 

Z rozpaczą nieustanną; 
Już litość ziemska mnie nic zbawi 
I nie pomoże jęk, lub skarga -
Ku tobie ślę mój \vzrok, Przyczysta ! 
Królowo niebins, Matko Chrystusa! 

Panno! 

Bądź p.ochwalona, Pani Swięta ! 
Tym hymnem c-0 wzrósł z. mych boleści 

I do stóp TwlOich płynie! 
O! nie odtr~caj, Wniebowzięta! 
Gdyż gtos mófi, jak liść, co szeleści\, 
Miotany wichrem i stargany, 
A serce, na kształt jednej rany. 

Oiniel 

Złudy, tęsknoty, przędze ma1i-zeli, 
Wszystko uni·osty fa11e życia, 

Los chłostal mię swym biczem! 
Igraszką byłem jego zdarzef1, 
Skazany cierpieć od spowicia -
A zawszem niósł dl!'szę hardo. 
Chęć krzy\rdy jam nie splacil wzgardą -

Niczem! 

Smutki o:bsiadly n1ię diokola, 
Jako szakali chytrych stadOI, 

I zęby sz.czerzą do mnie; 
Chmura nie schodzi z meg-o czota,. 
A trwożę bliźniich twarzą bladą -
Walczyć nie mogQ z tortur silą, 
Czuję, że lepiej-by mi byto -

W trumnie! 

Najświętszai! litość nuci nadcmną 
I nad mą użal ~ię żafobą, 

Ody gromy zewsząd biją! 
Dokoła w oczach moich ciemno, 
Więc kornie padam w proch przed Tobą, -
Igłos rnói ·wznoszę dziś ze drżeniem 
I hymn ten koflczę T\li em Imieniem! 

M.aryo! 

JuJi;an Lętowski. 

Pieśń pracy. 
Na dzi.aJl Na dział! 
Na ornej ziemi dział·! 

Tam wiedźmy plug s{·onecznych dróg, 
Tam płaćmy wi.elki oQjców dług, 
Dziedzice klęsk i clnntl ! 

A nasze klęski - to tych ról 
Martwota stara, stary ból, 
I(rzywd starych zmierzch i noc„. 
A nasza .eh wala - w światro ruch. 
A nasze haslo - bratni duch. 
A miłość nasza - moc. 

Na lan! Na fan! 
Na ornej ziemi fan! 

Tam ducha wiew, tam jutra sie.\\\ 
Tam poty nasze., nasza krew, 
Tam tryumf nam jest dan! 

A wrogt nasze - nędza, cień~ 
A bronie nasze - chleb i d:zteń. 
A sztandar - żywy trud. .. 
A pole nasze ~ duchów bój, 

A szańce nasze - pracy znóL 
A tryumi ~ br.am Jud. 

arya Konopnicka. 

2 CJbCZ)1ZDy. 

Przecicrpialem, prziep.lakalem 
\V obczyźnie me lata. 
A dziś wracam, starcem sh,·ym, 
Gdzie rodzinna chata. 

Chata "" gruzy obalona, 
Pod mogilą dzie i, żona„. 
Wszystkom stradł, co kocha.len „. 
A cóż w trudach uzyska iem? 

Dzwon kościelny mlę przyzywa 
Do modlitwy u stóp krzyża:. 
Duch mój kornie z lzą pokuty 
U kościelnych wrót się zniża. . ) 

O! zapóźno t() poznałem.„ 
W czcm się prawda życia kryje ... 
Kio \V obczyźnie szuka szczęś 'ia 
Gorzkich cicrpiei'1 zdrój wyp:ue. J ..... 

„ 
Zal 1natkł. 

Jeśli nie wiecie1, o mile dziatki. · · 1 
Mówił do '\.'nucząt starzec wiekowy 
Jak swych malutkich kochają matki, ' -.. . ·::· 
To postuchajcie slów mych osnm ry; 

Pewnej 'mateczce umarto dziecię 
I Pochowatai je w zimnym grobie. 
I sama jedna na Bożym świecie 
Została w ciężkiej smutku żafobie. 

I od tej chwili ciągle nieboga, · · • 
Lzami boleści rosząc powieki: 
- Czemuż, ach, czemuż, córeczko droga_. 
W-otala z; płaczem, - zniktaś na wieki? 

Ku niebu wzniósłszy ramiona driqce, 
Blagata Pana o zrnifowanic · 
Nad swl()lją, <lQlą,, a lelJ tysiące 
Wilżylo zwbje traw na kurhanie. 

Rat przy mogile jęcząc boleśnie, 
Zwarta bezwiednie znużone oczy, 
I zobaczyla1 nieboga we śnie, 
Obraz cndowll1y, święty, uroczy.„ 

Płynęła zwolna nad lasu brz~giem 
Postać kQbiety w śnieżystej szacie, · 
A za nią mknęły dfugim szeregiem~ 

1 Zmarłych dzieciątek błogie postade. 
o,vych duszyczek szeregi bratnie, , 
Nre mogąc wybiedz cmentarną 0ramą, 
Przebyly murek; tylko ostatnie-, 
Z dzbanuszkiem w ręku zostało samo. 

Ona.i poskoczy: -- Boże Jedyny! 
Krzyknie rzewnymt łzami za:lana: 
To widmo drogiej moie~ dzieciny! 
Witaj mi, witaj, córeczko kochana! 

A dziecię rzeknie: ,,Boleść t\Ya wielka, 
Lecz przestań pla:kać, otrzyj z ~ez oczy, 
Bo ?ez matczynych każda kropelka, 
Zwiększa mój ciężar, gdy w dzban s:ę st-0-

czy. 

Odtąd powieki z.aschly niebogc, 
Zamllkt ięk rozpaczy, ścięły ysię \\"argi 
I choć nieszczęsną. gnębi ból srogi, 
Nie śmie już płacząc gto ić sw~J skargi. 

Wsluch.ani w dzieje wdzięcznej powieś !, 
Czyście pojęły to drogie dziatki 
Czerpiąc przykla-dy z legend'y 'tre 'ci. 
Jak swoje dzieci kochają matki·? 

Toć placz był calą pociechą biednej., 
Przy rozstrojonych wrażeń pojęci. UJ., 
Przeci'eż tej ulgi zrzeknie s:ę k-d.neL 

•. J 

By zmnieJszyć ciężar S\ ·ych łez. dzi~dę
du„. 

Ciężkie, bo ciężk~c są lzy matczyne! 
Baczce \Vtę-c w każdej chwili, dz.ateczld, , 
Aby ni jedna przez waszą ·winę, · 
Ne p0plynięl.a z oczćrw. mateczki! 

Smutny to \\•)dok, kiedy wylana 
Lza na grób splynie, lecz wi-ęco.i bolą 
Lzy P:o<lzicielb, jeśli stroskana 
Nad córek synów, płacze swawolą! 

~ajpien:' pnmówimy obszerniej o pier 
:'· zeJ l~cy1, bo początdc każdy trułlny 
i szczegolnie ba-czyć trzeba na t-0„ aby po
czątek byl oobry. 



Głos 
g6ralk6w I hatDlkiw. 

Skutki przemysłu domowego. W mtaste
-czku Wasungen w Turyngii stwierdzooo 
między dziatwą szkólną 6% dzieci glup
ko,vatych. Przeciętnie bywa w innY'ch 
szkol ach tylko 1 % dzieci umysłow~ nie 
rozwiniętych. Badanie p-o,,·o<lów:, które 
sp-0\rndowaly sześć razy od zwyklego sto
sunku większej ilości zacofania 'Umyslo
;wego wykazały, że przemysł d1omowy na 
to głównie \l/pfynąl. Rodzice O\l.rych 35 
dzieci niezdolnych utrzymy\vali s~ę wy
lączmie z przemysłu <l<Yrnowego, który da
"e zarobek niezmiernie nitki. Skutbem te
go głó\vnie pożywi.cnie owych rod'Zin pod
upadlych stanml/ily kartofle. chleb i wód
ka. Wódki używają nie tylko d'orośli, mę
ż'Czyźni i niewiasty, ale nawet dzieóom 
dawano chleb ])Osypany cukrem zmacza
nym w wódce; ażeby niemo.wlęta nie prze
szkadzaly w pracy, da1ją im także cukier z 
"\Vódką. Skutkiem tego pokole:nie dorasta
jące Pozostaje w roz.\v~o!ju umysłowym o 
trzy do czterech lat po za rozwodem ró
wieśników. Większa część choruje na an
gielską chorobę i skf.ofuly. 

Zarobki górników w drugim kwartale 
.190-1 r. przedstawiają się jak następuje: 
(weditug urzędowych zestawień i og!o
szefi): 

Prncowalo w .górnictwie w~ ca.lych 
Niemczech w II kwartale 1904 r. ogólem 
426 526 ludzi, w kwartale poprzednim .na
tomi.ast 431 592, czyli w II kwartale pra
c.Owało ok-0lo 5000 robotników mnie}, niż 
w pierwszym kwartale 1904 r. Na1 samym 
Górnym Slązku pracmvalo w górni'ctwi~ 
w II kwartale br. przeszło 3000 ro:botnikó\V 
mniej, niż w kwartale I ]Jieżąecgo roku. 

Zarobek ogólny jednego robotnika: w 
górnictwie węglowem wynosil w II kwar
tale średnio (po od1U.cze·niu zabezpieczei'1, 
knapszaftu itp. kosztów): W obwo.dz·ie d-0rt 
mundzkLm 292 mr. (w II kwartale 1903 r. 
289 rnr.). w oh\v-0dzic Akwizgraflskim 285 
mr. (277 rnr.), w -Obwodzie Saarbriickcn 
262 mr. (256 mr.), w obwodzie Górnoślą
zkim 200 mr. (197 mr.),w obwodzie Dolno
ślązkim 200 rnr. (196 mr.) 

Z tego widać. że najniższe zarobki by
ly na Sląz.ku - ale może dywidendy a-

Lic.Wa v.typadków śmierci we wszystkkh 
kopalniach WJ"110sila w 1901 roku w Anglii 
II31, we Prarn;yi: m, w Niemczech 1289. 
W Ameryce było w roku 1902 w samych 
kopalniach węgla: 1720 I_liesz~śliwych 
wypadków śmierci. 

Gazetka dla dzieci. 
K r ó t k a n a u k a c z y t a n i a. 

h • a e 1 u 
e h a o e 
m m m 

ma-ma, ma-my, ma-mo, 
• mam, m1-mo, me, mu. 

w w w 
• wy, mo-wa. mo-wa-m1, wy-

mo-wa. 

Skład apostolski. 
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogą

cego, Stworzyciela nieba i ziemi - I w 
Jezusa Chrystusa, Syna Jego iedynego, 
Pana naszego - Który się począł z Ducha 
święteg-0, narodził się z Maryi Panny, -
Umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżo
wan, umarł i pogrzehion - Zstąpił do pl:e
kieł, trzeciego dnia zmartwychwstał -
Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bo
ga Ojca Wszechmogącego - Ztamtąd 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. -
Wierzę w Ducha świętego - Swięty Ko
ściół powszechny, Świętych obcowanie -
Grzechów od1mszczenie --'- Ciała zm.ar
twycI:nrsfan:c - Żywot wieczny. Amen. 

n a. J. 
kcyonaryuszy byly natomiast największe. 1. Przykazanie. Pan Bóg urządził dla 

Jam sama iedna - o, wielki B<>żle ! 
Nie mam nikogo, jestem sierotą.„ 

Więc smutną bywam i często ptaczę, 
I wtedy tylko dzień dla· mnie mily) 
l(iedy cmentarza w,rota zobaczę, 
Na nim - kochanych sw-0ich moglty !... 

Praca odkładana. 

Przy jednym \Viaiskim ogrodzie byl 
spory kawal ziemi zupełnie zaniedban1'.'; 
pośród mnóstwa kamieni, wy~astały gdz1.e 
niegdzie kępy ostu i innego z1els~a. ,10J
cze, my ten kawal ziemi oczys~c1my! p-o
wi-edzieli dnia jednego trzei bracra do wta
ścidela, daj go nam na rok jeden!" 1.C~ę
tnie" ! odpowiedział ojciec, i kav,rar zie
mi na trzy rów1ne części po<l'zielil. Było 
to na końcu marca; już do gruntu puścLł{), 
dnie bywały piękne i najzdatniejsze do po
dobnej roboty; trzej bracia wzi.ęli się do 
pracy, i d'wai starsi w przeciągu tyg'.o
dnia oczyścili dział swój praiwie zupeJrne. 
Młod(szy wlęcej slę bawlt nii rnbi1l , tam
tych skończona bylai praca, 'ldedy on s~o
ją zaledwie zaczął. Od'y mu ojciec te op1e
szafość wyrn.awial, odpowiedział: „O ·d!o
pier-o pioczątek wiosny, d-osyć czasu bę
dzie!" Tymczasem dzi,efl za dniem scho
<lz.il, a Franuś odkłada.l nadal pracę. ~a
deszlo lato z latem 11pa1ly; ile razy wiz,q1 
się do roboty, pot lal mu się z czolai L pr~.e
sta\viać musiał. ,.Nadejdzie ~hlodinai ~1 ~
sień mówił sam do siebie, to będ'Zie pora 
najl~psza !" Nadeszla jesień. ~Je .kclne
g-0 dnia wiatr zasypywat F~anus1ow1 ~czy, 
drugiego <leszcz go hoptł. „PrzyJdz.e 

zima mówi!, bywają dni piękne i jasne,, 
ja to' w mgnieniu oka zrobię!" Przyszła 
zima. Franuś do kamieni i do zes~hły~h 
t.odyg; lcicz cóż? przymarzły z.up.ełme~ rnc 
zrobić nie rnógl. 

fak niebaczny Franuś blądził, tak blą
dzi każdy,, kto pracę. ·na dalszy czais {)d
kłada a1 w obecnej chwill pr6żnuie. Co 
masz 

1

do czynienia, dopelnii jak najprędzej; 
teraźniejsza go<l'zina sprzyja twe; prai..:y! 
a któż ci za dalsze zaręczyć potraifii? Jesll 
zawsze p.omyśniejszcj pory czekać b~
dziesz, może cię śmierć zimnai zask{)czyc, 
nim rękę do dziela· przytożysz. 

Przy kominku. 
ł(ongres angielskich towarzystw za- czfowieka raj na ziemi. Był to bardzo pię- Na kominku ogień · ł rcinie, 

wodowych ()dbyt się w Leeds od 5-10 lmy ogród z rozmaitemi drzewami. W po- Często i.skra w górę le:ci; 
·wrześni pod przewodnictwem Ryszarda środku raju stało drzewo wiadomości do- Dookoła siadły dzieci. 
Bella'a, sekretarza związku lmlej.a;rzy. De- brego i złego. - W raju osadził Pan Bóg I matuchna w ma.fem gro:ni,e. 
legatów bylo 473, zastępawali 219 mgani- Adama, aby go strzegł i uprawiał dla swej _ Jak tu mil-0, jak tu błogo, 
zacyJ., liczących czlonków 1422518. Wię- przyjemności. Pan Bóg przykazał Ada- Jasno, ciept-o, jak wśródl lata! 
cej niż zwykle zajmował się kogres spra- mowi, mówiąc: „Z każd~go drzewa raj- _Prawda dzieci, rzecze ·matka1, 
wami politycznemi, mianowicie spravvą skiego jeść możesz. Ale z drzewa wiado- Lecz nie wszyscy tak mheć mogą: 
cel. Żądania zakazu dopuszczenia Qhoo- mości dobrego i złego nie jedz; bo skoro IIU: nie ma własnej chatk;1, 
krajowców do prarcy w Anglii; oprócz tego będziesz z niego jadł, śmiercią umrzesz!" Nic ma się gdzie ogrzać w ziini·e ! 
ograniczen:ia naplyw,u ChifJ.czyków eto ko- :Z. Ewa. Adam był jeszcze sam jeden Są sieroty _ smutne imię! + · :..-
Jonii angielskich. na z:ieimi. Dlatego przypuścił Pan Bóg Są bez ojca i bez matki... ,,.. 

Przyjęto rezolucyę, żąda:i<.tc -0sobnego twardy sen na niego ·„ Gdy Adam zasnął, Biedne. ma1e, już od ml-0du · · 
min istra dla robotniczych spraw, QŚmi·o- wyjął mu Bóg żebro, z którego utworzył Muszą znosić c i ężkie życie.· · 
go·dzinnej pracy dla kopalll \' "ęgla, zni(esie- niewiastę. Skoro si ·Adam przebudził, Choć wy tego nie widzicie. 
nia praicy domowej w krawiectwie, pod- Bóg mu ją przyprowadiit. · Adam ucieszył _ Marno! dzieci zav,~-0fa,fy, 
wyższenia płacy w, przedsiębiorstwach się bardzo i nazwał niewiastę Ewa, to zna- Mniejsze chleba kawałeczki 
rządowych, które rnbotni,kom plaicą 33 do czy matka wszystkich żyjących. Krai nam, niechby sicroteczki 
50 procent mniej, aniżeli prY\\ atni przed- 3. Życie w raju. Adam i Ewa żyli z glodu już nic umier.aty; 
siębiorcy. bardzo szczęśliwie w tym prześlicznym Drzewko male, o, choć tyle.„ 

Najwięcej zainteresowan ia wyw1ola{ raju. Byli świętymi i sprawiedliwymi, a Zdejm z kominka din ia każdego , 
"uiosek o wydawanie gazety. Ostatecz- o złem nic nie wiedzieli. I schowaj je dla biednegD, 
nie uclnvalono wydać n.a koszt związku _ Tak, tak,, dzieó, za.wsze trz e.ha 
ga.zetę tygodni-0wo wych(ldzącą. By się ogrzal choć na chw i lę! 

O górnictwie całego świata i zatru- Sieroca dala. Myśleć, , że są biedni w świecie, 
dnionych tam robotnika.eh podaje statysty- I czy w zimie, czy to \V lecie;, 
czne biuro aiwielskie pomiędzy innemi, iż DzicvYczynko ma.ja, tak pięk:nieś strojną., Nie skąpić im nigdy chlleba, 
w górnict\\"ie ""całego świata pracrnie 4 i Cacek tysiące leży dokoła, A gdy nam się czascnl zdarzy, 
pól mili·ona robotników. z ty.eh więoe{i jak Wszystko cl dała przyr{)'da hojna.„ Nie mieć czegoś podlug woij, . 

Przy zdrowiu i wesofośd, 
Dozna.kie wszelkich radości r 
Maleńki Jezu w żłóbleczku, 
Uczyń to, uiczyń dziecku, 
Wszak Cię prosi tak serdecznie, 
A chce Ciebie wielbić wiecznie. 

Powinszowanie na Boże Narodzenie Mate ~ 

Dziś wielką uroczystość świat cały obc~ 

dt 
Która mi dobroć Bo~ką na pamięć Drz 

wodzi 
W dniu tym bowiem przed wieki Syn B 

ga jedyny 
Rodzi się, by naprawił ciężkie czleka w; 
Przez jego uhożti;chne w stajni urodzen 
Ród ludzi.ki odzyskuje stracone zbawien. n. 
Ody Bóg naturę ludzką na sieb_ic przybier· 

Niebo się dla grzesznego czfowieka otw.e 
ra: 

Chóry niebieskie chwalę naj\yyższą Mu 
daj~ 

I pokó~ pożądany ludziom oglasz:atią. 
Pastuszkowi·e dziecięciu swoje dairy znos 
A widok ten ich duszę napawa rozkoszą 

Bó<J' ukryty przed nkmi w niemowlęcen 
b ciele 

W·szysikim ziemi narodom zwiastuje \\'e. 
sele, 

Niech swą rącziką, Ci Matko, błiagos1awi' ór 
racz~· a 

J1 r 
Caly biqg Tweg-0 życic niech szczęście ie' 

naznaczy. ' 

Proszę Cię, Matko, przyjąć te szczere. iJ · 
czema, :e 

A ni1'.:ch się T\\·e serce dla mnie nie odmie 
ni a. 

, . 
szczęscte 

Gdzie jest szczęście m6j bracie? 
W twojej wtasnej jest chacie, 
Pod twą strzeichą rodzinną się mheści, 

, Kiedy i11a1sz. swć!i kęs chleba, 
Cóż ci więcej potrzeba, 
Choć BĆig zsyla i krzyże, holeści? 

Tw{)ja dziatwa jest hożai, , 
Wielka lais.ka to Boża, 
W ich oczętach twe szczęście niech gości sz 
A gdy skm~tność i J}raica 11> 
W pożytek się -0braca, pi 
Twćti dom pelen jest szaęścia, radości, tv 

Masz i żonę od Boga, 
Z nią ci milsza jest <lroga, 
z nią ci milsze są trudy i znoie, 
Ona v,rspólnie prncuje 
I szczęśliwą się czuje, 
Gdyście w zgodn~j miłości Qbo.Je. 

MLlość:, z·goda i praca 
Życie zawsze ozfaica, . 
A gdyś trzeźwy, oszczQdny jest braoe, 
To t\Ve modły do nieba· 
Wyjednają, w trzeba; . 
Bóg ci szczęścia użyczy w tej chacie. 

Jeno \V sercu miej Boga, 
Chodź, gdzi.e prosta jest droga; 
Miłuj ziemię rodzinną, - siwą strzechę. 
Cnoty trzyma/j się, bra'Cie, 
Sz.częście znajdziesz w twej cha;cre, 

1 Znajidziesz spokój, swobodę, pociechę. 

Skł\piec. 
IJOfo\1;.a PHt,cuje w kopalniach węgla. P i er- Co znaczą chmurki u twcg.o cz.o la? To wspomnijcie 0 nied-0li ~ · „ . 
\\"Sze miejsce zajmuje Anglia z }~. miliona Malych sierót i nędzarzy! W pośród nocy, cicm1wi burzy, 
robotn ików, na d r ugiem miejscu przycho- Każdy c i ę p i eśc i, chętn ie dogadza•, • Wracał rnz skcwiec z podróży; 
dzą N;e1ni..:y i Stany Zjednoczone północ- Czego zapragniesz, \Ynct się to staóe... A był on bardz,o bogaty, 
nej Arneryh PD ;4millona robo tników. Po- Cóż ci do szczęścia, d z i ewcz ę, przeszka- Bolesław I. Chrobry Mial talary i dukaty. 
tern fran cya J 65.000, Belgia 135.000, Au- Gdy każdy kocha, a nikt ni e la1;e ?.„ dza. Drnga była kamienista, 
strya 123.000, i Indye z 1000.000 robotni- .urodz. 967 t 1025., pano\\'al lat 33. Lecz skqpiec z pory korzysta„. 
kó\\~ ! w PO\\ yżei \\ ymicnion y i..:h pai't- - O. zdejmcie ze urnie koszto\vne szaty, Bolesław Chwbry. dzido ()jcowe Zdjął obu\\ ie, __ idzie bosy, 

stwach z \v yjątk iem Austryyi jest praca Szczęścia ni·e dadzą wszystkie d{)statki. Chlubnie do koli ca pr0waidzi. Psują buty twarde sz,osy. 
kobiet i uzie ci pod zicmic..1, pra\\ [c ca,łlrn- Uboga pójdę \V próg nGdznei chaty, Dwakroć Kijowian gromi na głO\vę, I gdy właśnie nad tern myśli: 
wicie wykluczoną. Bylem zna lazła tam serce matki.„ z Pomorzem ko1kzy najgładziej. żeby ludz ie na myśl przyś1i, 

W Austrvi zatrudniano w rnku 1901 Qranicvne siupy od rzeki Sali A za\Ysze l>oso chodzili, 
8514 kobiet [ 9045 nicdoroslych. Wielb Jak wam powiedzieć, kiedy nie wiecie, P-0 Dniepru stawia aż tonk; Bo tak wygodn ie na.jmile.j,„. 

· 1 d t ' zg!Pdc111 \.\ ost~ Czc1ro potrzeba każdej dziecinie„. d · · · l · zrmana 7.asz a po ym \\ , "' ce- - ~ Pi C' l'WSZY to z vla' 1cow, co l1aJj\\'Spama CJ Pada jak długi na dredzie 
t · I I t h B l „ Tam za·t rt1A11ia1110 1'e ~erca, opieki matki na świ,ccic, b k · 
me 1 a ac w e gll. , u - - \V królewskiej lyszczy ·ornrnc. I nogę kaleczy srodze! 

szcze w rokn 1891 3691 kobie t i dz i ewcząt Która tnrn zawsze, gdy \vszystko minie. Z pl acz em przywlókl się do chatY: 
na kopalniach węgla a w roku 1901 tylko D-0brzc _ ję czy, nic mam straty, 
120 a wreszcie w 1902 już tylko 84. BGSa, obdarta, w icdn~j k-0szuU, Powinszowanie Rodzicom na Boże Naro- Bo choc iaż mocno kuleję 

Dalej omawia powyższa statystyka Stokroć bogatsza , dziewczynka stróża; dzen1e. I z ooleści morno mdleiQ„. 
' · t I ·, · 11'k • z pO\.\·.r.dt1 11i eszcz ę Ona ma matk". która i~ tuli, 
smier c nosc gon ow , v - " d · But' nJ.a111 ca~y. a tDz· przecie ·1· I dk, <, · t l 1·o s'r'· ta \v·v Po1) i eści częstQ. chociaż jest duża. Moi kochani R-0 z1ce, 1 

s iwyc 
1 

wypa ow. ,:,micr e 
1
' , "' J - • Buty dr·oz'.s··z-e od no·!! \H Ś\"I·e·cie ,· l · d · l b t 'fk, Z całego serca Wam zyczę . ~ • " 

n{)si a na tysiąc zatru n<onyc i rQI o ni ow , · S.ko'ry 
111

·e ti·za la·ta~~ w c::odze
1
• w Anglii I.24%. we francyi 1.09%, w Ona tej matce usłużyć może, Wszego d·obra tego swrata - - ..., 

Niemczech 1.93%. a w Ameryce 3.25%. Uciechę sprawić swoją robotą... Niech Wam ldug;c służą Iata! A z bólem ja s'. G n.o '~~ 
____ R_e_d-1k_t_o_r_od~p-o-\r-:c-:l-z :-u:_n_y_J,-s.-p-r ·= h. dr. Lis<> w P.umiimie. - Nakładem i czcionkt,mi Wydawn'. ctwa „Wiarusa. Pol~kiego':. 
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znosz niedzielę z3„ri" po Świątkach. 
zkos24 
;rlęcer. 
ciele Bnariai! bądźcie naśłaOOw-cami moimi, 
je \\'r· trpa:tlrui'cie te, którzy ~ chi~ą iak? 
se!e ~ wzór nasz. Boć wirele !iich chodlzl, 
l ' órem ·wam często opowiadail~ (a terazi i 

·~za~il rucząc powfad~n), nieprzyjaciele l(rz;yrża 
, ~· hry1Stusowego; których koniec mrt.race

ęscie ie; których Bóg jest brzuch; .r chwtłła 
czy. , sromodie lich, którzy z~cmskre rwczy 
re żr · ują. A rnasze oboowan;ie jest w nuebie
eni~, :ech1 zkąd! też Zbawidela ~iwamy, 

dmie ana roswgio,, Jezusa Chrystusa, który 
rz,emilonli: ciailo podfośd ·naszeij, przypoKllo
e ctia<lu .tasno.śd SWD!iei wedle skuteczno

ci, którą też .wszystko podbić może. A 
ak Bracia 11l()(L oo5mHsi ·i' wrelce pożądani, 
wesele moje 1i ko.'rooo mo,j.a: talk stóide w 
Pan111. naJmilsi. EWlOchli żądam i Syntychi 
roszę, aby toż rozurrualy w Panu.. A pro

szę i debie towarz.ys.m prawctzlwy, poma-
11 gan tylm1 które w Ewainielii1 sJXJ1fo zemną, 

praoowaly, z. Klemensem i z. imnymi pio.
mocnikJ, których imiooa są w1 ksi.ęgach 

. tywota. 

.1r Ewangelia. Mat. IX. ] 8-26. 

W on czas: Gdiy mówił Jews <l•o rze
ości, SZY,, oto Ks.iąż:ę jedno przystąpiło, i klarn~a

lo mu się, mówiąc: Pair11ie, córka moja do-: 
~iera skdrlai!a, ale pójdź, \V.lóż nia »ię .. rękę 

ci. twu~ę. a żyć będizie. A wstawszy Jezu~ 
szedl zia Thim~ i ucznrowiie j~o. A oto ni:e
wi.as.t<ll, któm krwotok p~zez. dtwan{lście lat 
ci~rpiala,, przystąpifa z tylu, fr dlotknąła się 
lrroiu szaty jego. Bo mm\rfla sama: w s.o-· 
bie: Bym ~ę tylko dGtknęlai szaty jego. 
będię zdirowa. A Jezus obróciwszy si·ę, i 
ujrzaw.szy ją, rzekJ: Ufaij córko1 W';:ara twu 
Ja ciebie UZJdmw~la. I uzdrowiOlla! jest nie'.'„ 
\viasta ·o.d onej go<lz!:nw. A gdy prZJnsze\:ił 
Jezws w dom l(siążęcia!. ,i utirz.ał pi!sżczkf 
i lwi' z;giefk czyniący, mów1l: Odstąpcie . 

e, albcwiem 1ni1e uma•dai dziieweicz1rn, aic śpi. · 
I śmiali ~ię z niegD. A gdy wn~n10 rze
szę, wsredJ i ujął rękę iJeJ'.. i powstała 
dzieweczka. I rożeszfa się ta1 sława po 
wszystkiej onej ziemi. 

KAZANIE: 
Całe życie vublicz:nc Pana; Jezusa by

lo podziekme między modktwę, nauczanie 
i cudo.wne o·b'jawy irrW-0si.erdz:a. Jeśli si~ 
nie mod:LiJ, nauczał rzeszę, a naucz.anie 
Przeryw~ częs.to dla stw"ierdzenia pra!\vldy, 
dlai IIlada.nia slowom powagi,, cudami. Dzi-
siejsza św. Ewangelia· podaje nam opis dwu 

I takich w przerwie naucza·n'ia dokonanych 
cudownyich dzŁ:cJ miano.wicie: wskrze·sze-

1 

nfa mlo·dej dzie\~iecz:ki i nleczenia niewia
st:y, krwiotok cierpiące.i. Okobtczn.cści, 

I 
w iakiich dokr,nane zostały, wslmzują natt11 
\\iietką mo,- r.a:z wladzę 1t panowanie na<l 
naturą Zbc:. /.fciela. Zast:wówrny s~ę głę
biej nad niemi. 

Za czasów Chrystu:sa Parr.a kaiżde mia
sto żydowskie mla.ło kilka d1omów modli
twy, .czyli syrnag.og. Kaiż<ly z takich do
mów) miał S\\1ego kiero\v.nika:, do któregD 
należało utrzymywać porządek i prz.odo
Wać w nahoieństwie. Takich przi0downi
ków •naZY"\:ano za.z\vyczaj książętami. Je
dnym z; nich byl książe. który wedilug 
Ewangelii dzisiejszej. zbliiył się dio Zbarwi
'Ciel-a, prosząc: Go o wskrzeszeni1e zmarłej 
c?rki: Oto ksląże jedno przystąpiło i 'kla-
11/'ail-0 Mu sit;i. mówiąc: Panie, 1córka moja 
dopiero sko1nia1a. ..i. 4- .• 

~w. Marek, notując I)<Y\\cyiź'SZ'el zda,., 
rzenie, kstęci3! owego ztiw.ie Jai'renr. Lu
kasz, św. i św. Marek zdali.ą się być w 
sprzeczności ze św. Mateuszem, gdy po
diają, że książe ów prosit Prunia J enrsa,, aby 
raczyt przyjść a ukczyć jego córkę, która 
hy;~ blizka skomllnlia i dopiero w1 'drod!ze 
dowied'ziail' srę o jei śm1;ercl. Swiięty Au
guscyn doskonale to opowiadanue E~e
fistów jednoczy!, mówiąc, że „św. MarŁ7-
usz d!la! skróceTui·a: opaw1l:aicLainiai, z.amiaist po
wtórzyć tSofowa straip1iooego ojca\, dak to ~n
m Ewangeliści' czynili, pmvtóny~ raczej' je
go myślt: IJ()'ZJOstawiwszy w darrm córk~ 
konającą, przypuszcza~ ruiesziez~sny ojciec, 
że }u.ż jef iywą nie zastanie z.ai p-0iwr-01em 
i d1a! te.go prosił Zbawiciela, by ją uleczył, 
}eśJ/il będz·ie żyla. lub w.skrzesH, jeśli r4 za
strunie umartąl" 

JaiT uciekł srG dlo Panta Jezusa z.' wiar14 
n ufnością), by mu przyby't z; ~ w je
go ciężkiem strapieniu. Jest to łxrw~em w 
naturze czlowieka, że w derpieniaich uctie
ka się do Boga, jako do Ist-0ty Wszechmoc
nej, kttóra mu może ulgę prz:yrniil~ść. Ileż to 
razy Żyd'z1n ~ królowie Izra:elai w nlesz.czę:
ściach i· dolegliwośdach bolell nadl nęcfaą 
swoją, a \vyz.narwają.c g-rzechy: swe ze 
skmchą, wzywali Jego pomocy. B&g zaś 
vstotnlie dopuszcza utra~eni-ar n.a ludzi, dla 
kh oczyszczenia odl grz.echów i z:bli.żeuia 
ku sobie: ,,lud'ZJLe na.pelnlienli brudem inie
prarwości, pisze jed~111 z Ó}ców l\ościola, 
są oczyszczani przez udręczenii:a, aby się 
p~.bylJ1 uroczystości i staili się naczyruam1 
wyhramcmi Bogut, na1bierając Jego laski' i 
mitośd.H „fodną z największych łask, lia
·Rą ZOO. w:Icie.J1 w'yśwfaid1czai · grzcszntlkom, 
.powiada św. Augtustyn, jest ta, żi.; nie daje 
irm ZJOJŻyć czystej słodycz:y w tem życiu, 
·locz jak llU\dry kkan miesza do ndej troch~ 
goryczy, aiby przez. tę mogli się opamirętać, 
zais~O\\lJć. ::nad so.bą. i pow1rócić ku. Nie
mu." a NJechże t(l) myśl towarzyszy nam 
wszędzie„ osobriwiie wśród! przykrości ży
ciowych. Nie zastanaiwiajmy się cUuigo, 
~·ctŹ1tTly w ślad: za Chrystusem, u.znialimy Go 
wraz: z J air em, Bogiem naszym1 p-0ldońmy 
si:ę Jemu, a skutcl< prośb naszych będzie 
dl1a nas z1baf\vienmy. 

BoiaP stroskany ojciec na<l: śmiercią 
jedynej córkL Zarówno, ai nawc.t z wtięk
szą boleścią, wylewać winniśmy Chryistu~ 
sowi żale nasze. ilekroć jed'ynacz,ka·--du'Sza 
!flasza moralnie- kona. 8óg lxnviem, jak
k-0Jwiek „dał nam d'\V'O}e oczrn, dwoje uszu, 
dw1ie ręc.e. j dwie nogi, aby gdy jedno stra
ciimy, drugie z nich nas wspiera:i-Oi, zaena
cz.a św . . Jan Chryz{)stom, iedną tylko dal 
nam dnSzę: ·}eśli zatem tę stracimy, b0ileść 
.naiszw powinna być niewymownąJ, g<lyż 
bez nricll żyć jll'i 1nrie możemy." 

Nicchźe nam towarzyszy snnutek i bg:
lcść po ka:.ldyrn blędzje, który nats od 
Chrystusa ()ddala, spieszmy dońi. wotajmy 
o ratunek. mówiąc: Panie, dusza mo1a, 
dopiero oo skonafa. Ody Go należyde 
pros:ć będziemy„ wys.h1cha nas napeWJ10, 
Jak wyslnchał księcia żyd1Q1Wskieg:o: a 
wstaw·szy Jezus szed-1 za nim •ii uczniowie 
Jego. 

Lecz chcąc być \\ yslu:ctianyim, nale
ży nam miieć w1idką, doskonałą wiarę. Tej 
wzór daje nam niewia-st01 krwQtJok cier]lią
ca. Tai. ja'kkolwriek stracifa wszelką. na
dzic1ję wyleczenfra. sie, gdY'ź przez <lwana·
ścf.e lat cien>iafa. a wszystkie środki <Yka-
1 • .aily się jej bezskutecznymi·, owszem, z 
kaiż<lym dndem ch-0mba przyb~rala więk
sze rozmiary, tai, przystęP111jąc do1 Zbawi
Ciela, wkrz.y: bym sie tylko cfotk~ta Je--

go szaty1 będ~ zdmwa. ,.o. \derka wia
ro! - \\'\Ola święty Ambroży1 \\1iaro cen
niejsza nad skarby świata), potężniejsza 
nad sify cielesne, pewniejsza nad d~\Viiad'
czien~e le-kaTZ}~ !0 Zastarzala i nieuleczalna 
choroba, która wyczerpała i catą, '\Vie'dzę 
ludzką i dostaiki- niew:iasty bez żadnego 
skutku. zostaje ulecwną w: jednea chwili, 
wskutek z.asłuig;i wiary, jak to Chrystus 
Pan za'.Zllacza: Ufaj,, cótko, wiara t\V'Qóa 
cieJbłe u.zdro\V\ila. 

„O, jakże wielką nann da~~ na111kę nie
wiasta, mówi św. Pi<Ytr Chryznlog. Jakaż 
to moc zawarta być musi w Ciele Chrystu ... 
sm,·em, gdy: nilewiasta tak widkicj taski 
doznafa za d-0tk:rnęciem sii<i tylko sz.art:y 1 e
go! Stuchaj·aież, chrzcścianie, zauważcie, 
iak welkfo lekarstwo możecie znalcść w 
ternie Ciele, gdy niie-w iaista z.a.i d10t1k111ięciem 
szaty kompletree odzyska~ai zdrowiie !" 
Oby tylko przyjmowaniu. Naiświętszeł Eu
cl1arystyi towarzysz.yJai nam taka wielka 
wtiara ! Obyśmy przynaJtmniie5 godnie ri z 
cailem skupieniem przystępo'\\··wli db rego 
Stołu, jaki n.am Nasz Mistrz. J Odkupiolel 
zostawił! 

Lecz zamvażmy jcszczie jak Zb.awlidel 
d'O'kGITTywai cudu wskrzeszenia urn.air lej: 
Gdy przyszedł Jezus w oom książęcia i 
1drzat pjszczUci i, lu<il zgiełk czyn:iący ... By
to w z.wyczaju u Żydów w cza·sie żal-Olby 
wzywać.. grających na instrumentach, aby 
pitskluwym ii rozdz.ier.afi,ącym ich tonem po
budzać d() żalu obecnych. Nadto wzywa-
1110 kobiety(~ tak zwane p/.ac:zk!i, które prze
raiźliwym jękiem lament rozwodziły i po
bud:z.aJy lud do płaczu. Ot67>, gdy Zbaiwca 
tych u)rza?, rzekł im1: Odstąpclic, albo
'\ iem nic umas:.la dzieweczka, abe śpi. .,Od
suwa: ich Mistrz, powiadat św. theroniilll,, 
gdyż nie byli go<lu.i: oglądać cudu wskrze
szenia." „Aby dać poznać, p:isze św. Jan 
Chfryrostom, że z;i1równo łatwo Zbawi
cielowi wywoląć .zmairt4 do żyClia:, jak roz
buidzić śpiącą, pd\\~ta<l~.! nie umarta: <łz'>ie
weczka, ale śp:i.,,, umą.m ~\\'.iem w oczach 
ludzi, w ocza:cb"~a i.yj4, w którym 
wszystkie, rzeby życic mają". 

Ach, jeślibyśmy mieli ·ni.eszczęścae kie-Oy
koltwtiek umrzeć lasce Boi.ej, nie gnuśnici
my w1 grzechach1, w~ard'źmy 11\imi i sta
rajmy się, aby tai śmierć duchowa była tyl
ko snem dla n:as i aby Zbawca nie zinalazr 
w naszem wl.9krzcszenli11 większego oporu 
jak przy wskrzeszeniu córki· Jaira ! 

Bo oto: gdy wyg11a1110 rzeszę: wszedł 
i ująJ' n;kę jej i poiwstafa dzieweczka. Nie 
czytamy, aby Zbaw\ciel czyrnit cuidia w o-· 
czaich 1i na żądan.ie cal1d:em niewiernych. 
Niew1!ara .jakoby krępowała Jego potęgt;i, 

stoso:wn1le dlo stów św. Mateusza: nie mógł ' 
speJnić żadnego cudu w swym krahL. dla 
niew-i.ary ludu. Dl.atcgo doprero po wyda
Icrnin niewiernych przyst.ąp~t do dziewe
cikri. Chcąc dać dowód z. jednej strony, 
że prawdziwie umarła, a z drugie\i, praw
-d'ZJwej i wielkl:ej swej mocy - ująt ją, za 
rc;kę i niejako podniósl ją \vJasiną mocą, 
aby okawć, że wsz.ySitko Mu jest posiu
szn.e .j podwfadn e. 

Jeśliśmy stracili laskę Bożą ·i1 umarli 
na duchu. a chcemy zmartwych\vstać, U· 

czyl1myż to, oo Chrystus przy wskrzesze
niu córki książęcia: wypę<liź.my z; w-e
wJJątrz rzeszę niewiary. „Usuńmy z pJę
b~ !Serca naszego., jak poucz.a Ś\V. Grze
górz. ca-tą rzesze żąd'z, zachaiainck, zmy
s~owości, które je zaj1nują: i napefniaią, 
gd'Y'i Zbawiciel nie mrrż.e nk dz1i,tfać w szu
mie i1 zigielku świata:!" 

Roztargnien:ie, jakie śwfat wpmwadza 

przyczyną zapomnienie o Bogu i ostatecz
nego zaślepienia w złem, jest nafwj,ększą 
przeszkodą do spokoju ducha osiąganego 
przezi wiarę. 

dt> naszej duszy" jest najp<;>ważnie.\ISz.ą 
Dlatego Zbawca sam cz~sto przestając 

na osobności, wielkich czynów; do!lronuJąc 
v,,'Qbec kliJlkw z.a.ledwo Apostolów, zostawił 
nam przyklaldi, abyśmy w samotności szu
kali duchmvych pociech. Ojoowie też Ko
ścioła pielnvej nim \vYStaP!li' do walki i 
wrogama. nai samotnośd się do niej sposo
bilii. Post i mod.Hrtwa, rozważanie dobro
<lziejstw Bożych sprowadzało n.a nich ob
fiilsze laski Bo.że. dlod!awalo iim wiere mą
drości i mocy ducha. Tem więcej też 
grzesznicy 1xrwi.inni części.ej odda,\.rać sie 
rozmyślaniom sarnotnYI111, jeślli pragną 
szczerze nawrócić się d'O Boga. Zarste, w 
sanrotnośor Duch Boży przemówLl do św. 
Augustyn.a' i! Hieronima, tari11 Jego nat
dhnienie strumfonie lez im wydskalły. 
Niechże więc ten przykład Chrystusa: nas 
z.achęci do praktyld samotnych rozmyślań 
niex:h ooosobruienie stan.ie nam się m~j
scem śwfatta niebieskitego ! 

Bracia dir{)d!zy, weźmyż pod uwagę 
dv.-ai cuda przez Chrystusa roziatane: 
nrlechźe i oosz.a dusza zapragnie wskrz.e
szeniai lub uleczenia z grzechów, niie:chie i 
ona uda: się do Chrystusa po laske - byle 
tylko z wiarą \\ iclkąi, byle w skupieniu, a 
n.a.pewno Zbaiwca od.J;nieni nasze życie na 
lepsze i okryije nas szatą świ~tośd. Amen. 

Na uroczystość Wszystkich Swię
tych. 

Lekcya. Objaw. S. Jana- VII. 2-12. 
W oni <lin!: oto ja J~m widziia~em drugie 

go aniola, wstępuJącego do wschodu sfofl
ca. mającego pieczęć Bog.a żywego, i za
wolał głosem '\V:ielkim dlo cztere.ch ai.nilo
lów, którym dano jest szkodzf..ć ziemi i 

•morzu, mówiiąic: Nie szkód'źcic zfomi 1 i mo
.rzui, arui drz.ewom, aż popieczę.tułemy s.tu- . 
gi ooga naszego Pa czotach kh. I stysza
lem liczbę pieczętowanych s.to i czterdzie
ści i cztery tysiące pieczętowanych ze 
wszech ·pokole!l SY'nów Izraelskich. Z po
kolenia Judowiego dwanaście tysiQCY pie
czętowani. Z pokoleni 1a R.ubenowego dwa
naście tySJięcy pieczętowanych. Z Pokote
nJa: Gad dwanaście tysięcy pieczętowani. 
Z pokolenia Asser dwanaście tysięcy ~le
czętowani. Z pokoJeniai Neftalim dwanaś
cie tysięcy pieczetm,·a~11i. Z pokolenia Ma
n.asse. dwanaście tysięcy pieczętowa111i. Z 
pokolenia Syme:on dwanaście tysiięcy pie
czQtowani. Z palmlertia: Lewi dwanaście 
tysdęcy pieczętowa'fLi. Z pokolen' Isachar 
ctwamścic tysięcy pi·eczętowani. Z poko
lmia Zabulon ·dwa.naśde tysięcy p[eczęto
wani. Z pokolenia' Józef d'\vama.śde tysię
cy pieczętowani. Z pokoen~ai Bentiia.mrn 
dwanaście tysięcy pieczcto ;rani. Poty
mem wid'Ziai rzeszę wrielką, której nie mógf 
nikt przeliczyć, ze wszech narodóv.: tf po
koleń, i 1u<lZi i języków, stojące przed soo-
1.fcą .i przed obliicznośdą. Baranka, przy. 
obleczem w szaty bia~e:, a PalmY' w n~ku 
ich. I W(}laU glosem wielkim,t mówią<:: 
Zbawienne Bogu naszemu, który s.i<Xizi na 
stolicy, i Barankowi. A \Vs.zyscy aniolo
wie stalł około stolicy, i starszych, cz:wor
gai ZWierząt, i padli przoo stolicą na obli
cze swde:, 11 po.klon ll'CZYIJili Bogu, mó
,wiąc: '.Amen. Btogo·srawiem~ i chwiata 
i mądrość„ i dZiękOW1nie:, cy;eśe ~ fitt' 
u sil'a Bogu naszemu na '\"icki wi'ekówf! 
.AIWeJJ. • . 
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. W on czas: Wi<lząc Jezuls rzesze, 

.... ~·stąpiil na gór~; a gdy siadł, przystąpHi 
ku niemu ucżnfowie jego, a Ot\\-OrZy\\.rszy 
u.Stai swe, nauczał ich:, mówJą-c: ł>tog'()Sła
W.~eati ubodzy duchem, albowiem ioh jest 

·· królestwlO niebieskk Blogoslawi·eni cisi, 
· ' ałbowiem oni posiędą zemię. Brogosia

wi::eni', którzy· płacze\, albowiem onil bedct 
pode.szeni. Bloig-01Sławienr, którz,y łakną 

· i• 1maiginą sprawiedliwości, albowJem oni~ bi.; 
· · ~ nasyceni. Bl<>gostawieru miłosierni, 

ałOOwieln' on:i miloserdizia dostąpią. Bfo
goslal\Vli:ent czystego serca, albowiem o.ni 

· Bogia oglądać będą. Bt-0g-0s.ta1wierui· pdkóJ 
cz}Vl·iący, albowiem n.ai.z,wanfi. będ'ą syinami 
BożYTTU, Blog<>slawi.eni, którzy cierpią 
prz.eś.la&wanrai d.Ja sprawiedliwości, albo
wiem kh ·\j..est królestwo niebiciskie. Btogo-

. · slawiieni jesteście, gdy wam złorzeczyć b~· 
d:ą, i prześladować was będą., i mów1ć 
wszystko zte przeciwko wam ktamf.ąc dila 

:.i mnie. Ra<llu.jocie slie i weselcie ·si'ę:, albo
. wiem zaplata wiasza obfita jest w nii.ebie
siiech. 

·O .ŻY w ocie wiecznym. 
:ttenrry1k VIII. krół Angielski, zaślepio

ny nieuczci'W"ą miiłością ku peWITTej damie 
. dfwurskiej, żądal' od Papież.a, aby pierwsze 

jego prawie ma1żeństwo, uzinał za 1n'iewa:ż
ne~ Papież :wszelako tego uczylll'ić nie 
chciial 1i1 nie .mógł., jako stróż spraiwie'ClH
wości. i wiemośd małżeńskiej. ObuTZony 
HenlrYk VIII, iierwal samow101nie prawe 
malieństwo i ogtosH s,ię „glową" Kośc.iola 
anigielsidego. Zobow.iąział też ws.zystki~h 
swych poddanych do zrożenia talk zw.ainej 

.:~„przysięgli · supremacyi",, tj. najlwyiższej 
.··\\'.\ładzy . .. Sławny Tomaisz Morus, ni.eda-
. ·~~,roo oo Oka ~w:. Leona! XIII w1 poczet Blo
.· goslarwti9nycłt policzony, 1bYłY wielkh 'kan-
.clerz koronny, nie choiał tej przysfręgii ,ziro

·' -j;yć, tó je~t nie chcial łienryka VIII uznac 
. paipiożem ·ang.ilelskim. · 
'. ·:.· I( ról, v.ridlząc, ja!k Wlielce opór Toma-
sza .może zaszkodziić nowemu niby kościo

. tow;, .wiSz:eYkkh użyiwal środków, by go 
· -<J:ta s\voich„~rówi pozyskać; lecz: proś
.by ~ obietniice byly daremne. Przyjaciele 
.p.rze~ista>wią!>i. mu, że nie powinier11 być in
. neg-o · zdani<łł. ~ark wielka! ra<tai caifej A~fii. 

:_ fa mam za sobą ca.ty Kcldól, oo
. "~zeki starz~, t wielką radę wiszystkich 

· kad.oł~ki>W~ - „ _ . , . ·' · 

· .. zona ~ego ~~i!Ilal~ igo, ab~ zad10\vał 
· · ;~~ iyc]e. dła niej i d.fa: swych d'Zled. 
· · · · MQt-us, maaq<;Y wten~ lat 70, rapy„ 

~k-r ·~ne: · „. 

" - Wiele, mniemasz, lat móglbym· je-
·:szcze 'zyć na 'ZliemdJ? . 

· · ~ W:ięcej, jalk dw.adz.ieściai ~ odipo-
;wiedziaila z.ona. . 

· - I za dwadzieścia lat żyaiai ziemsloe-
. go n11am utracić szicz~śliwą wieczność? 
.. ·. r·ai myśl -O żydu wiecznem, <looawala 
męst~ star~wi 70-letniemu, taik, i~ 
wkrótce spokojnie od'Ctaił gtowę pod miecz 
'kato\Vsk~, .t tyci.e ro nędzne;, pet11le derpień, 
zamieni~ na wieczne i pe.lne rozkoszy . . 

przetq, wedJug opov.~iadatnia naocznych, 
czcigodnych ś~iadkćw, domek ten zootar 
w tyrn±e samym roku przeńiesiony przez 
Aniolów z Nazaretu do bahnaoeyi, na gó
rę mi-ędzy mLastami: T oozas i Tiano. Z 
tą<i1 przeniosło si~ święte to mieszkanie 
dnfa 10 gru<l1J1ia 1294 do Włoch, do marchii 
Ankońskliie.i i 'tu zatrz.yrna:lo sie w okołi'Cy 
lesiste.j, niedaleko mi'asteczka Rekanatti. 
Posi adl'ość, ·na którą spuścił się święty do
mek, n:ależata do bogarteJ i bardzo pobo
żnej matrony, Lauretty. Chociaż d~mek 
ten tu nie z.ostar, ro jednak zatrzyma~ na
zw~ Lauretta (Laretto), również dak E mfa
sto, które przy nim z czasem pav,ns.talo. 

.w ośm miesięcy potem, ti. 1295 roku, 
posunąl się ten domek o tysiąc króków da
lej, na pobliski paigórek, ponieważ 1fu.ytnia . 
o~fitość drzew utru<lTili ała bar<lw przystęp 
do .niego. , Wfaścicielami tegbiJ pagórka 
by~i dwa.i bracia. Ci cieszyli si~ niewymo
wnie - ale nie z tego, że .bęckt. w posiada
niu ubogiej wlasności Maryi, lecz. że bedą 
mogli zebrać wielkie bog.aictwa. Dlatego 
też urraciH ten .niern·esld p0darunek. Do
mek Qd<la!U się znów tna odległość tysiąica 
kNków ku morzu i osiadł na p.agórku, 
gdzie dotąd jesz.cz.e p.ozostafe. 

Chociaż wiaJra w to c.ud~:nv111e przenie
·Sienfe nie jest konie.cznym w.airunkiem do 
zb,awienLa ch~ześc i an-kato!Jików, to jednak 
n~e pawfom'O być przedm~'Otem bezbożnych 
drw1nek r wyszydzań. 

„ Nie należy inarrn Z1aipomrnać, że Papież 
Jul'iu;sz II, na podstaw:;·e n.izbitych świar 

· decw i wiaJrogodnyich wiadomo§oi, po
twie rdiz il ·wyraźnie poda.me o ternie prz.e
nresieniu. Toż samo uczyni:iJ. Papieże: Pa
W'et iii i Pius V; zaś fonocentyXII ustano
wił osobne św.i1ęto, Ci' 'mianovtitcie ś.waęto 
Przeniesienia św. <lomku ' t..ovetaitskileg:o, 
które I(ościót ·oo 'roku 10·g:tutinia obcOOtd:zi. 

· · We wspókze.Snych ·róc~di:kaJCh, przy 
·· spio.~ności · zapmwaid.zemńai świ~a tego, 
"czytamy ·co nais.tę,pulie: · 

„.[Kiniiek, w którym · się itrodzifa Nai
s\.vi~tsza Pai~ ~ który zostat uświęoony 
tylu Boskiie~ talernni~<łµti, zOs.tał za O.tca 

· św. Celestyn.a V prz.eciesioizy przez Anh
. · łów z państwa niewiiemych najprzód do 
· · Dalmaicyi, 'a nas.tę;pnlie„d'Q rnatrchli: Ank:oil
, ski ef 1i:a ·Pól!e Laure'fainSkie'. Jako dowód 
że d0mek ten:· i.est istotńie· · tym· &imYim. w 
którym StóWtt> Ci.atem sl·ę ·stal-o i mies'.Zka

. lo między naitni, stu1i.ą fak papLieskire paten
, ta: ·i uroczyste- od-darwanie czd 1f• nwi<el'bie

' ::\Ilia. , świata: c,ałegci, }ak'Qte't „-i ' li1Cme citda, 
dairy l łaski niehiieslde~\ 

Odr ·cziasu cudmwego tego zdarzenia 
wspótu·biegaU się Paipieże, by uiczidc nale

: iĄ;ie' .ten· śWi~ty z.aibyteL: Po.kry.to: go na 
zew~trzi . ma·rmurem . i wystaw.iooo nad 
in4m w-sw.nl'.ały iroś;ciół, który Papież. Syk

.„ stu~ Y: podniósl .·do rzędu . katedry cxyJi .tu

. rnu·i· ·W 'krótkim .ct.a!Sl:e widziano tam mai
.większe. a:rcydzieła, znakomlirte . obrazy i 
rze·źbymllislynniejszych we · Włoszech, a 

.. rooże«· j w. calem chrz.eściaństwi.e. 
':-' "(< Cesarze; :kró.łówie · i lksią.żęta od'wie
. dzaft to święte miejsce, '.a wspamliiale d3Jf}\ 
które bądź to QSOb1ście· sktad~-lli, ~di też 
. pasy lali, . są nafoczywistseym OO\V'Odem u
wielbieniia ·ich· i czc'i"ku Mairyi. Wew.r~trz 
wspaniałeg.o. lrościda \vZ:nosi się · świelży 

· ( vwiamY' ,;Domkiem LO'retaflskim„). doorek. po ·bolkach którego zwi:esza się 33 
;: ···eo tiO je!Śf Domek Loretańsk~ skidi po- "Wiecżnych łaimp ~ d'dmek ten ma ksz.talt 

chio<ł.ri ta nazwa i }akie przechod~it k-0-: · pc1cuua:·neg'O 'kwadratu· dlugość jego wynosi 

Świętr .- domek w Nazarecie. 

'· reaeJ; O' tern możemy się diowie:dlz:ieć Z do- 30 stóD;·SZerokość 15, a 'wysok.aść 18. stóp. 
klia-O'nego i wd'zięcwego opowi.aldan:i'<t O. · Zb'udu\{raiiiy . jest z ce~rilel nteóedriakowej 
Hora.cyus*a J_'urselt:mni-sa, pod tyt.: ,,Dzieje w-:ie~kości i z-drzewa hebanowego, a ze-
Loretańsk'fe". wiłl.Ątrz. 1pak.ryty · białym ma:rmurem. Do 

Dom, w. ·którym Na.i-świętsza Panna . PfZ.~n~ej, wę±szej ściany przytyka ol-: 
przysztai na świat i w który.m się wycho-'' tmr~ · pon:a<łl którem wr<l<ać ukratowane 
wata, gdzie stafa się maitiką Syn,a1 Bożego, · czworokątne okienko w św. „domku; po-
gdz.i~.- ·tak :·cNuigo mkszkala Zl Jezlilsem l nad n;ieil,l maJ<tuHe się pl~kna plask'Orzeźba 
Józefem; doz.nawal już w pierwszyich ·sza- i .ma1r•q1uru, przedstaw.iiaJąca scettę Pozdro
sach chrześ.ciaństwa wielkiej cxd i posz.a..;· · wien.~a< An!i'ełskiego, d}a .:uczczenlia podlarn~a, 
oowlinia.: . które ·. mó~vi, że · tern Wlaśnie okienkiem 

.N:.Ce.fo.r 9PQWiad'a, że Apostclowie· gu prz}'lnłósl A:niol Boży Najśw'iętszei}.' Pannie· 
po~\ltiecfilt~, że święta łielena, matka; cesa- ·Poselstwo ·z. nieba. „ W p6łnccne;t dłuższej 
rza l(onstaintyn.a, wzniosla nadl ·ruim ·wspa- · .ści~niie mieszczą s.ię drnwti, prowadzące <lo 
niały kościól; ż-e ludy ,Azyji·, Afr}'1d i Euro-. · ś.ro.<1~~ pcJ~ożooo rraoprze.ciwico "drz:w~ -z.ruaj
PY odibyr\va~Y. ta -c~ste pi.elgrzymld; .by . 91dący~J1. sj~ w ścianie połudrn:ow-eJ. Przez 
oQ.~edzić · i uczidić św~ęte ro-mietsc~ gid~ie · #.rup<;;.~(xw ~d.1®ice 'Się w · śc~e pół

.Arclianiot · Clalbryeł, .pas.la.ny odi Boga, zwia ;nocnt;'J, :>W~'Z'i ·się -.na pla~ .·da,:ch. · lJe
stm\'-al łu00rn ra<l'osną OOW'i'nę zba.wtenria.: :.· W:~t~~ ś.ci~ny wry;i~e są rzeźbami 

. . ~ . do ~roku 1291 porosta:Vti.aił domek z mąnrm;tu :kąryiskieg'o. W ewnątra znai
tro „\\~ Nazarecie; ale wlaśnie Wl .tym ·roku ._dl(fe si~ p.~J"WlOtn.y : mur-- a w .niim .w .za. 
~rzyi<J ~te, . że Prołpmai<la, ostatnie wa- ~ci w~zt:J ściarrie .mi:eści· slie ~u za
~ cb~sn na· Vf ~hodzrc, wpa-i . ~~~me: ądenk-Q, .;w:~ce ·na k.ioś
dla w. :· nioc "~·~ipslricllO, ai ą.ła ft-~ .dqł . . StattiąwszY„~ .~Y plecam~ ~Y 
·łestYna 'zastała: wkrótce z.aiłwa. lllaJhrlrrie.::. .P~ed. ~bą.ołtairi, · p~bt:alniy kosztaw1l.e-, 
tanami\; \tórty ·burzy~ ~ry, r~~u;, ~ :&~~~~~1 ł .~~'''" · kt~o:' 
2 ztezn\t;:tro'śe~y · t drrpog~ ~ę rna5"ri~ : 1 .i'~ . nmi.~zrjtzy J~st.~ł1~ ·.IJ\at1d '"~
kS2}~f„~Yć-'ł de~ WZifeOOrn:'. ~~' ."'7 .OOg~r W~eJ.-~ .: . ; łń~'l ~ clm:eśo.lad~. . ' :.- ;1 ....... „,..~ _. 't~· '.d[J ,_u'~ :::..L.:.. . . .. "", "~ 

. .Jl~~ ~,,.,,..,,_ . '"'P .VUIC tydz f~C• 
~ :W ·~· stUite 'n~y ·; ·~: :;; .. -?Q„.~:·sti~~ . ·· · - · 

me~· ~to ~QU!U· tkmł:ówt · tdcta. · · ~·łam. · . · · · ·· · · ·· · ~ .~ ; 
~~.:·!fG~ • ~ czt.t · 1 ·~ii ·.„:. „,'w~ .~ d . ® ., __ .... , . . , ... „. 

~~":"'-·:~;;_,<· ..... „„. -.:-. : :'... .„. : ·:..'. :- .~- ")'. •i <" ' .,.;, .. ).„ ~'"' '·· ~ ~!:l · . -P.ą·::~~„~: być-: 

utworem świętego Lubsza Ew-angeDisty, 
z OO-ewa cedrowego i miał być przeniesio
ll'Yffi do Loretto przez An.i<Jllów razem z 
świętym domkiem. Dzieciątko Jezus spo
czywa na łe'\\-ej rece NajświętszeJ Panny; 
w lewej rączce trzyma kulę, przedlstaiw!ia
jącą świat - a· pałuszl« prawej rączki po
d!nos~, by bt-OgQslarwić; '\vysokość startuy 
wyinost trzy sto'py niespet111a. 

Początlmw10 baJrwa t\va:rz;yi zb?ii'ala 
się do srebrzystej; jednak w s.kiutek dymu 
ze śWi:aitła wiecznie tu plonącelgo, stała si ę 
czarną od da.\vna. Przestrzeń m:.ędzy ol
tairzem, o którym mówi legenda., że go m•ie 
~i wystawić Apostołowie' wta:snemii rękami 
.i że święty Pliotr mdal pierwszą Mszę św. 
na .n;im Gdpir:aw1iać - a wschoolr1Ją śoiainę 
zadmu.i'e maly, wąski pokoik;, oblity zl.atą 
blachą, który mieścii w sobi.e komi\111 śwt;ię
tego domku. Tu przechiowu·je si·e takiżie 
ma:la mise'CZ:Ka, zasypallla. cal}(i.em zlotem, 
i drogiemi kamienfam, któm wedtug odwie 
cZtne>J tradycyi, byfa wlasnośdią Przieioo1-
Ś\V•iętszej Rodzi.ny. W tę to m~secZ!kę kla
'<i-ą wszystkile owe róia0ń-ce, o!braxki dl;wan
kl~ itd., 'które z Loretto rozsy~ają do wsxy
!Jtkich krajów karolickilego świ!ata: ti na któ
re prze:z to 'Spływają 1różne odpusty nada
ne i zatwtlerdz.one . przez Stot~cę św,:.ętą. 

Obok inny.eh osoblhvośd odlnloSZ4\CYch 
się do domowego życia Malryi1, pokaizu.i•ł 
na prawo od oHarrz~ m:Cliscei, nai kitórem 
mia.ta klęczeć Najświętsza Pamm:ai w chwili, 
gdy Arch~ncoł oznajrnfJ Jlej wii1elką tajemni
cę Wcielenia. 

Obrazy ·cudami słynące w Polsce. ' 
Cudowny obraz Matk1 Boskiej w Pieka

rach na Stązku. 

Otóż pobożna duszo, odpraw· dziś piel
grzymkę d'uchową dlo Piekar w ziemi· ślą.
złóei, która pięć ·wieków od Połskli od1dzie
lona dochowafa jeszcze, w czręści przy-
na}mrt'iej; · relilgiią katolicką i nairod:OWlOŚĆ 
po1ską. Pietgre;ymu~ąc <l!o tej k!raiiny, zwa
niej w dawnych czaisadł Starop0lSką., po
módl sii; za braci Polaków na Stąz}m i proś 
-dla nich u Boga 'Za prxyrczyiną Najśw;ię
tszej Maryi Panny o wytr.wallość w '\V'.ierz·e 
świętej ~ o mężną obrotTlę ję.eykia połskil.~. 

Zn.a.klują się i w Stązku cudlawoo ohra 
:z:y Boglarod'Z.ky; z tych' ' aak 'sh~ . zd~ e, niaJ
Wi'-ęcej s·C~wy zażywa Matka Boskai Pie-

. karska:. · . . 
· Pie~ry; wieś ślązkai, ··pc>rooOi~ · · jest 

medateko miasta Bytomia, a 6 mi'l oc.Degla 
od Częstocoowy; 'Daiwind.ej należała. dJo 
<.fyecezyt krakow1ski,ei, db wrocl~skiei do 
piero przed kiłkudzies'iecru łaty wic.iekma.. 
Już 1318 r. \vz®svt sie w Plekara\;h lroś
ciólbk, w którym 11najoowal się obr;tt N. 
Mary~ Pariny„ łtl.alowrulY. na drzew.ie 1.ipo
wem. W ksi'lż.ec~ce. opisującej lrościól 
i obraz cudOWitly w Piekarach, wydanej 
przez ks. kanori.rka · fietzek, c·zytaimy, że 
ten obr.az BÓgarodzicę Pain~. niai wszyst. 
kfre · Stron~ ocz:y:ma miJosiernemr skrorn!oo 
bar<lz.o patrziąca;,~ przedstaWiila. W prawe! 
ręce trzyma ja'błko przy piersiaic}Ą, a w le
wej piastuje maleńkiego Pana Jezusa, któ
ry rozkosznie na Martkę swdją, pogłą.da tak 
żywo, żebyś roz1111mi'a>ł, iiż dzliś dopie1ro .od
maliowany jest ten obraz. · I tak jest Iśilliąca 
i żywa twa·rz tego obrazu, że trud!oo pm\---ic 
dztieć: czy piękność twa1rz·Y'., ~, milosnai przy 
jemność? czy Madestat ałbo powaga . wię
oej ni·tełi łu+dZ1ka: ? czy „naiOstatek, owej 
twa-rzy św~ęta nkladność, U do naibożei1-
stwa zachęcaj'l'Ca Pobo:żność\ w obraizie 
tym pr~wyższa? Tego z.aiprawdię dtozna
oo i -często · dlOś·wrad:crooo śwtiadectwie.m; 
że gdy się wielu łudzi z bliz~ ~ z ·iinten
cyą • piłoo temu przypatrywałi . obrarowi, 
~nnym z<la:t się obraz rozgory.wiać na po- · 
strach; innym blednieć na; smutek; .hzyrr1 
kwi'tnqć na rozweselenrie ·serca; Wsiyist
ki'ch xaś ~buctz·ać do niilł.ej sumienJi;a skru
chy, i do częstego rozkwi1ellia „ sf.ę :z:a 
grzechy. . 

Obraz· ten aż db roku 1659 .nie byt 
uw.aiżany za cudowny, gdyż d0piero w· 
tym r'?kiU . ks. Roczkowili, płobain w Pie
karadi., czując niezw-ycmjrry i bardoo · przy 
Jemny zapach, z obraxu · świętegQ wycho
dz.ącyi. przenlosl go do. wieEKiego ol.talrza. 
Odt~d zaczęły się tu driaC . ii.czttie Cuda:, a 
mianowide r. 1675 podlczas mcm:twego po
'\\~iet'rżai *h,1 chorych U'zyskąki wutrowi-e-
. me .. Slawa obrazu zac~a si~ szerzyć da
leko i szoroko, tak ~·e· gdy '1680 r~· straszli
wa 7..araza śmiertelny posłr~b bud'li'ła "*. 
Pradze., ' stóJi:Cy kram cresk~ wtedy c-e-

.~· teoj)Ołd I ~, oońrz ~JtJ 
2 ~do ~ ?nmrtść.. Tu go dbno
szouo "" nroceystycb p~ po ntid
.de ~ · 4 ·rzecz ®T."Ila,....;;.. im~~ · 

~··"~ ~· ·uam~ mpebe qi
ę~-:.~~~n:~t ·.)egQ -rodz!lu::t ~ 

na obrarrie w!ełkie kosztown.ośo.\, .Jako, 
ta serc wdziecxnrych. Wródil znowu <>b do 
cudowny do Piekar z smuiliem robY\\.·a· 
Prag.~ a z radośoią wielką ni1es.zk . mai 
Górnego Slązka. IeP 

Roku 1683 dn\a 20 sierpn:ia Pf'l· 

dltil przcx Piekary Jan III So111ieskk k· lek 
polski, na czełe polskfogo woisik.at, siie ' 
oo pomoc stolicy Austrył Wiled'nita\vl k· szl 
ry Turcy oblegał'i. Chooia;ż rzeczy~.~ 
obra.z cudowny z oba!W.y przed! Tur1c 
został przeruiesiony do Opola, ai w Pi~ 
rnch zostala tylko kopia czyli I>Odobi 
śwliętego obrazu, przecież pobożny k: 
połskli' z. ŻO'nfli, dziećmJii, z; biskupMTili' i z St 

nato.rami umyśhJJie zbocz;yl z. Bytorn}a 
Pliekain, aJł>Y' oddlać cześć NaJśw~ Mar, 
Pannie i btagać o błogosla.wi{jf]stwo dla 
ręża polskie.go. Roz.weselatiący, by.t \I 
OOk, j.a'k polscy żofuierze sla1li sie Prz 
obrazem na ziemię i bili czo:em z Pok<>rr 
serdec:znlie wzdychając. Talk to da\I 
Polacy byfi poboŻinymi .v w~·el!kimL czcicit. 
lami Bogarodzicy, a jednak ntie braknie ~ . 
kich, którzy na. naszą przesz.Ilość bl()tem 
rzucaia.. Jesteśmy praiw,dJa d'ziiś Polliic~ 
i srogo .k.aJraini', ale miejmy pewną na<lzie. 
i~. u ·i dfa: n:ais zarświeci za spra:wąi Il'aSz~ 
Królowej ·gwia.zdia upragnionego szc.z.ęśc11 
a wtedy i Sląxk brntni ·OOZnJa! wesela, .1 
może się spelni prz.epowie.dniai z. żywe 
die św. Stanislarwa, że pod?Jilekme ~~ 
.naszej biednej Ojczy-zny zląic.zą. się Tlla illf>. 

v.ro. 
l następca Sobieskiego król polslill At. 

gust Jl <)dwiedlzil 1697 r. Piekary., a nawe
tn przed cudownym· obrazem z.lożyl wy 
znainJe wiary katoliddej, gdY'ż dawni~ byi 
protestantem. Od tego czasu krók>wii 

saiscy są katobilkami. 
Obr;iiz cudowny. już me ·wrócił d 

Piekar
1
, .a:le pazostał w Opofu, g.dlzii'e si1 

ootąd . .z.najdlu.je, jednaikże i ÓW obrarzi, na 
podob~eństwo cudownego z.<li'Z&a.łain;y", :ta· 
słynął 0cud·ami, · gdyż N. Maryai Pa~ u. 
podobała sobie to mieJs~e ·w Stąz:lm, i» 
łożone tUJii przy granicy l(ró1es.twai PQI. 
skłego. 

Daiwtny kościólek z cz.asem ok~ si1 
za szczuplyim, wtedy probosz;cz: w Pieka. 
rach ks. kanonik Fietxek po.wziął m]'śl 
wYbuoowan:ia wspalfldałeli śwtiątyn.i na 
cześć N. Maryi Panny1. Wygotował on a . 
kcye po 30 z.lot'ych - kali.dy oobywca a. 
kcyi staf się spólfundartorem kościoh U> 
sobotę. odprawia.się za dULszę diobrodzieiów 
uroczysta Msza św. przed obrazem Na!· 
świrętszej Mary.i Palnny. 

Uważaj sobie, mil'y czytetnikw, że~ 
braz ów jest CZlCZOTIY taik w. mieście Opolu, 
jak i w PiekiaTaleh, ale Matka. Booka jest 
zawsze tyłko jedna i ta saima. 

Najświętsza. Maryo Panno, rmć okiem. 
milosie~la na krai.nę Slązką i uproś; 11 
SY'OOI swego laskę wytrwaił'ości w wit
rze kałoli1ck1iej <lla l'udu polskiego w, ślaz.. 
klileJ zn emi t 

Którędy droga do bogactwm?. . 
Gd)fuyśmy zaipyta,li ka!żdego z tMcht 

którzy w sposób uczciwy, praw.y _ .,.ai me 
d'Zlięki wyjątkowym okolicznościom zdlohY· 
Pt m<ł\iątek·, jaką drogą dosz~r do tegQ ma... 
jątku, bez .wątpienia wszyscy ~ie· 

. dzieliby szczerze: 
- Ty&o przez oszczędność!... 

I prawda t'° oczy,wP.sta, bo j~ynic 
„,osz.czędnością i pracą ludzie się bogacą". 

Ale ·nrle ro stairrowi bogaictwo cz;low.ie· 
ka\. co posia<l\ai lub zaraibia,, . lecz. sposób I 
w}"datkowania i zaosziczędz.an.ia. · 

Gdybyż to ·wszyscy chdeli' zrozumieć, 
iż oszczędizać mo.że kaiiidy, MWet 'biednYi 
z dnia na -dzień zarabi.a:iący nar chleb po
wszedni; że odłożyć, choćby -Oroboo'Stk~ 
,,'Ila · cza mą godzinę", może kartdy i pawi· 
nien to robił zawsze, gdy .mu się zytko 
nieco lepie\! powodżff! Przeroroość oowwn 
jest wielką mądrością czlow'ie.ka;; czaLSY 
z.mi·enia'ią ·się cią.gl{!l, nagle i niespodi:lJiewa· 
rue, ,„frortuna: kol em się toc.iy"; w.Fęc ~le· 
piej w dtnioch powodzenia patmiętać ó ubó
stwie, a o inedizY myśleć czesto .w~
twiie ... Ni-e naileż.y· łekicewaiyć t rna.jdrob· 
niaJseydJ! oszczędoośdt · pom~c, Iż~ ,·;l 
malych kropel morze bezdetnne", że „zf artt 
iro do ziamkai, a b~ie miarka•\ a; że ,~ 
odraz.u I( raków zbttdbwaoo0 

·-~ ~ 
dewszystki em „ powoH, potl"O.SZe do ~ 
lą:żka a-rosze, a idY ·~esz s~ry, -
difiesz w sk rzynHałairy0 ·-

. Na O(J r dłaczoao trzeba 'oszcz~~' 
· 0ra2 Jakim ·SJJd9obom' ~zęd~ Sal~,, 

PQwtl'emy whiśnio v ~:rcl. artJb1~ 
· w-st~1~ ·m.tpros~ ·~ .fto. 
IO 4ć> bogwcn;Q: .~ ·~ . . , 
-·" W d-AJsi' ·· · . . · · · ~ 
··~~~·.·'·," ''" 



Ona to jest podstawą materyalnego 
dobrobytu; . . . . 

ona zape'W'1l11a rod.V1me utrzymam/ie; sa-
ma! jest wielką ·i prawd1-:!iwą cnotą i naj
lepszą szkolą cnoty; 

nazwaćby ją moirua z.wyaięstwem na'Cl 
Jeklromyślnością i namiętnościami. 

Oszczędność otwiern oczy 111a przy-
szlość; 

szafuje dobroczy111nością; 
trzyma wlierną straiż u1 drzwti domu 

biednych i zamożnych; 
pod! cz~f da1ch ona wmUdziei., tam za

mieszka· spok<5ti ~ szczęście; 
ona ·bav.,iemi nawet w, 1nędiztne ściany 

izcl!ebki. ubogiego w-n/Lesie za<liowulenie i 
blogoslav.1ief1stwo Boże ... 

Pamlętaóm~, że oszczędności na.1111czal 
Ju&kość Zbawiciel, który przy cudownem 
ponmo.teniu chleba kaizal zebrać jeszcze 
wsz.yistlde okruszyny, żeby llic nie zmar-
111ialo. 

DZIEN ZADUSZNY 
w roku 1848. 

Popoh1dn'.u \V' dirn:u 1 listopada 1848 r. 
tJumy ludnaś~L lwowskiej oi'l!gnęly w 
dwóch prze.c.;wn~ch ki:erunkoc:h; jedni dą
żyPD w stron~ cmentarza lyczakowskiiego, 
ai inn!! <li{} stryjskiego. 

Na.i twarzach spieszących nie byt roz
lany zwykły smutek, ale jaldś IJJi,epokój go
rączkowy świcc~ł z kh ·oczu; ka1żdy szukał 
znajomych, ·c<l którychby mógl zats(ęgnąć 
wiadomości. 

- C-0 słychać w Wiedrriu? - pytano. 
- Czy ludność z.wydężyla? 
- Nie ma: ża:drnych wia:domości - od-

powfadaoo. 
Na·raz na Piiekarskh~d utlcy . powstal 

. z~'el'k. Ktoś ODO\\iadal coś gJośno; k1oło 
QPC>wadaiącego gromaU:z1ibo s~ę coraz wię
cej ciekaJWych~ a grmnaillka fa tamował::t 
priciście nowym prZ'Cchod111:om, v...-:szyscy 
chciel~ się dowiedzieć, co się stalq ale, jak 
ziwyk!e na ulicy w ciżbie, nie możoo: było 
dobrze ·dosłyszeć słów. 

. --:- Gtośruej, glośn~elj I - wolano. Aż 
w . k<>ńcu wyrozumiano. że dloi glówncj 

. strażnky gwardyi· w rałuszu1 prz.yprowa
cfzo.no prz.ed chwilą jakiPegoś chtOPCll~ który 
opowtadat w szynkownn, że cesarz: polecił 
c.Mąpom, .aby poo.ab1ia1Lna, prosro ·kosy i 
wtYrżnęli Polaków. 

Poni·ewaJi jesz:cze świeżo · wszyscy 
anJeli' w pamicci straszną rzeź .z 1846 roku:, 
wł·ę.c .chocliaż opowiadalJli'u 111fo wierzono, to 
jedinak wywolato ono grozę wśród słucha
czy. Jesz.cze nie rozeszli Sli~ zebrani, ie
.si:cze z· ust db ust )J'rzebtegala; tyJ!ko co u
słyszana wiaóomoś6, gdiy w tluim znoiwu 
wpa<l~ ktoś z nową 1 strasz:nliejszą wii:eścią: 

-Na placu Maryadclim, przed! domem 
;Qablenca zamordowali artylerzyści kraiw
caNawro~kiego~ który należał d!oł ~rdyi 
narodowej. 

Teraz. luiż zdawafo się przera00nym 
trumom. · że ~prawdy zacznie się rzeź l 
wojna, że wojsko stanfi,e db w.ałlci z gwar
.dyą. Opowi.adania krążyly z ust do usL. 
ro.sity„. ludzie już nie szli na groby, bo te
raz .'i.YWJl'm groZ!ita śtmerć. W siyscy wy
hiegalli' na ulice dowkd!zieć się ,oo· się di:zli:e
je, 

Mi.ędzy straiżnką .a: ratuszeTni na ryn
ku, na .placu Bernardyńskim stały prziera
fone .g r.Qmady· - aż oto z kościQlai wy
sze<lt ksiądz z ·Przenatl·świętszym Sakra
mentem. Zebran~ na teJł wild~k rzuctili się 
na kolana, podniósł. się płacz. .. ksłąd'z szedł 
do umier.a.Jącego Narwrockie&Q. 

1 

•• 

. Niepokój wzraistaJ w kaii;de\ł chwJli. 
l<ooiety. plaJkaly, mężczyźni bylł ~rzera:że
ni. numy OOma.galy si«: natychmiastowe
go ukarania wti.nowajców. 

Wśród . tego .zamrieszanr:ia, po}alwU się 
na koniu adiutant WybranowskiegQ, d-0-
'Yódcy gwardyi' niarodbweJ 1L upew1nH ze: 
brwych, że winny zostanie wyśledrrony i 

Poniesie zasłużoną kar~. 
Ate mLrno to tlumy n~-e dlalły si:ę uspo

im~, n~t nte odchodzi-I do ckm1ćrw, sp.o
d'Zii'ev.-ając si~ wS3domości o nowych wy
~ach. Więc dla uspokoJeńJ.a, wjechail 
mr~dzy tlum kapitan Gross, wraz z kom
Pan1ą Cleionu akademk:lciego 1 zapewniając 
t~ winni n:;rsta.ną ukaran~ naklonU 1.1gro~. 
tlwnycli do rozetśca *· · 

Ró-9.'llOCt·cśr* x ratusza wy-siano tlte
ł>utacyę do komenderufąoego jenerał~ 
H~Jm.erstcin.a. z prośbą., aby w ~Cl 
ŚW.t:adk6'1, któru. byłi przy .~óistw~ Na-
•- ' ' • h -~ r ~~J. kOS:Z3JrY TYJOC~, „PQ~l.ł P1~1.n,ą~~ '• 
arty)erJi r tjsz~ a:abó~~. : Ha1I1me.,r
~~ · &t:·~.le .. : dlZ\Śn~ ·koszar, 'ale ·nt~ ·~ ,~i;fepu~t .: ~1\.:~-

kov.mik Niemetz von ~łbensteiq. do które- Horsthauselll (nad. K. S\\ieługa) 6,10 .tlłt'. 
go Hammerstein odesla~ deputacy~ przyjął Ze skarbonki Tow. śś. Piotra i Pawia 
ją W1 sposób tak zwalto\vny, że musiano u- w Bru:ckhausen (nad. Jan Drozdowskii) 
stąp:ć i sprawę c<llożyć do drugiego dnia. 30,00 mr. 

Tymczasem na wileść o zabójstv. ·e Na- Ze skarbonki Tow. św. Jakóba w Sodin 
wrock1ego i rozruchu w mieście, gv..'ardye gen (nad. W. Wolniczak) 8,40 mr. 
zaczęły się zbierać n.a placach alarm.o- Na weselu u Jana MajtkO\\ ski.ego w 
wych1, z. czego korzystaiąc Hammerstein, QclsenkJ:·rchen (n.ad .A. Kranich) 3,20 m. 
zawt:adomil Wybranowskiego, ż.e ·mu do- ze skarb. Tow. św. Woiciecha z Schon
nies:on-0, iż gwardye przygctovrują po- nebeck (nad. J akób Lema~czyk) 9,28 m. 
\\'Stanic. Ze skarbonki Tow. św. Stan~ s?awa w 

Wybranowski zaprzeczy! temu srano- Caurl (nad. Pi.otr Zielonka) 12,00 mr. 
w.czo J zapewnil że gwardye zebiraly się Leon Ossowski z Neumiihl 3,00 mr. 
tyJko dla uh·z~Ga porządku w tmeście Tow. św. Józefa \\" W.anne (wr~cz. Fr. 
i· zaraz też rozcsła:t pntrole w rozmaite Mafiko\v'Ski) 15,58 mr. 
strony miasta, i przckonamo s!ę, że \vsze- Kar6I figasicwicz z. Wai:tenscheid 
d?J:·e byfa gtęboka cisza ·i spokój zupetny. 3,00 , mr. 
Naraz pomimo zupetnego spokoju okol~ Nai chrzcinach u Jana Michalskiego w 
godziir1y 10-tej w nocy z koszar artykry1 Lindenihorst: J. MikułskiJ z żoną i TIO'\\-"<ma-

padly trzy strzały armatnk Strzały te rodzonym synem 2 mr., W. Mikulski z żo-
wywotały nowy poploch wśród przerażo- mi 85 fen., W. M1ku1sk!i z. i.pną 75 fen., f. 
nei i tak ludności. Znowu kto żyw, wy- Miku~ski 50 fen., w. Lutomski z. żoną 1,15 
!iiegait nai ulVce. Dowódta gwardJ1i' poslat mr. , J. Lutomski z żoną 75 fen„, W. Za.gor-
po.nmvnie atljutanta: do jene.raJinej kumoo- ski 'z żoną, l,10 mr., I(. Polus 1 mr., A. Mi
dy z. 2.lapytaniem, co znaczą te strzały. Gdy kolaiczak 50 fen~, St. Mikolajczak 25 fen. 
powied?JLano mtlł, że to sygnalły alairmu dla K. Lutomski z: i.oną 65 fen. (n.ad'. M. Mi-
wl()ljska, aiby byto w Pogotowiu z powodu 9,50 
iiozruchów. gdyż zaiwia<lonJi·cno komendę, kulski) mr. 
że gwardye brof1 n.ab:Jają. Bylo to n~e- Na chrzcinach u Mtich. Horaiy \\~ Hoch-
prnwdą, prz.ec1i wne, gwardya rcroiła wsze!- Iarmarck: M. Hora·ta z żoną 1 mr.: 'J. Kot 
k;~e wysiłki·, ahy zaiże,gnać: burzę wyw'Ola- z żoną 1 mr., M. Wujek z żoną, 50 fen., Fr. 
ną przez żolnierzy, a mimoto odziały woj- Majorek z żooą 50 fe.n., P. Gu1ba.n 1 mr. P. 
ska piljame i rozZllchwalooe, przebiegaily z ttonaita I mr., Maryanna Kot ·so fen. (nad. 
ha>lasem ut:.ce, lżąc gwa·rdyc 1t ludność. M. łfo1rata) 5,50 mr. 

Wkrótce \.VDjsko opasato caJe śród- Na pogrzebie w Bottropie: M. Stęchły 
mre.ście. Annaty usta\\":ono. na \vzigórzach z wną 2,50 m ... L. Piais.zczyilski 50 fon.~ W. 
otaczaiąicych m'.asto i wymi1erzoum je na Mandrysz 50 fen., I. Jyszka 50 fen„ J. Ra-
glówne -gmachy mfasta. kus. 50 fen.„ P. A<lamczyk 25 fen.~ A .. Woź-

Straich i groza opwowala m'.es.zkari- nica 50 foir" J. Pośpiech 50 fen .• paninai U. 
ieów zuchwarsii zapragnęli zemsty. Wy- Nowak 25 'fen. (inad. P. Stęchły) 6,00 mr. 
brnn:owski uspoka1at ludność., która chciała Na chrz'Cinach u Wail. l(obusai w Gels.-
stawfać czolo wo.jsku. Na'raz pojawiły siię Bismairck: W. Kobus z familią 1 mr., J. 
mafo etdcl'z1'al'y J·ndzi p~~anych~ wildocz.nie · Tomc'Żak z familią , i mr., J. Dyzert z. fa-
wyszlych z. szynkowni, uzbrojony~h w mib1ą lmT_, A. Walk_owiak .z famHią 1 mr., 
d'rągii~ fopaty. k~ie; łndzre ci, od:grażaią,c siię, w. Wałkmvj.ak d'ZiacLuś 50 fen.,P. Dyz'Crt 
wywcilywali burdy. Byly to szumowiny SO fetni.. St. W ~odrurczak 50 fen.

1 
Y/. Besz. 

spoleczeństwa·, złod.zjeJe, włóczęgr, p't!aicy, ter.da: 50 Jem~t P. Klak z żoną ·50 fe~ 1 A. 
którzy podburzeni po<lobinoś przez pohcyą, Skowroi}skł z fa1ńin:ą 50 fen. (n~d. Jan 
chcidi• slrorzystać z bójki c rozmchó\'11\, ~by Tornczaik) · · , · 7,00 mr. 
~rę módtz upić !ul? nwpaiść 00 cu\izą, wla- · ·N.a chrzdna.ch UJ Pr. Do~aly w 0-

sinoś~~ . .tcza·S gdy Wybranowski . ro bil hęrhaius.~n: fr. pqnlQga~a z ioną il· ll()WO.na 
ruu ' rodzonym synkiem 1,ZO ~~.,. J. Ptaczeik z 

'·WS'Ze1kie możlLwe ~łsiJowan~a, aby SPo~ói żoną i mi·.', St. KrzyczyńskLz żon:t r córką 
utrzymać, z odwachu przy p]Lcy hałiickiei 1~20 mr~. st L~rskii 50 fon .. A. UtbattJia.k 
rozległy się strzały. Teraz już: ż~a moc 2{) fen .• A. łfonslik . 50 fen .• Sz. La.rski. 20 
ludzka nie zdQtała utrzymać S:pokoiu, ze:-- fen.

1
: śt śtasz.kie.\'visz .20 fen ... Pr. Gofąbka 

„. wsząd roŻlegaJy s'ie okrzyk~: 20 feni„ A. Maityg31 50 fen., J . .Gołąbkai 30 
- W~sko nas naipa~a ! fen., J: Oofął>ka .;30 fen. (ąacj~ St. Larski) 
- Do obrony! ,, · ... ' , · . „. . . ·"·. , 6,30 .mr. 
- Stawiać harykadry! · 

· I wszystko 00 żyło. zacz.ęło wyrzu- · · .Nai„.chrzcinacll tt .An.d.r.tcja . Goź~ia w 
cać z' domów l>\eczJd: pakir1 stoły, s~ki, z Oberha~sen: A. Góźdź z żoną 1. m., n<xwo-
któryich na wylota:ch u~.ic, wiodąieych na narodzonai ·córka 20 fen ... ·M •. Szymańskll z 
przedrmeśoi'a rosły ba•rykady. . " .żoną 50 fen •. ich d~ied Mkhaś .25 fon., Fra-

Stan nap·reżal sie oaraz bardz.iei. Na- niai 25 f em:. ,_ A. Góźd'.ź z. żona. 50 · ferr.~ · Fr. 
reszde rano padły nowe pierwsze stf!:<tłY, Vagódlkai: z; żoną 50 fen., Pr.· Baksalairy z 
eł okolo 10-teJ zagrały dzli:afa .. ustawione żoną 50 fen., W. R~zka z. żooą 50 .fen.., J. 
w r}mktl{, na placu Maryaickim~ . Bernar.dyr1- Twar<lowski z żioną so. fen., K. Pfeprzyk 

· pl c t 1 mr., SL Gó:Mlź ĘO fen„ M„ Pranckowiak 
sldm, na· Skairpaic.hl, na acw as rum, na 50 fen:. M: BietrOW!i\a!k SO fen. (naKl! ł: porto 
Wysok1im Zamku. . . 

Powsta'J zamęt nic do opitSan/ia. Trwo- . zapłacił St. Oóźdź) 7,20 mr. 
żli'wsi mieszkańcy, kobiety, d~edt kryły Na chrzdooch u Fr. Grzegorzewskiego 

. s::~ po piwnicach, śrnli.elsii oblewafi da~h~ w Resse: f.r •.. GrŻe.gor~-ewski z. Ż-0/nq 1 mr., 
~„ włóczęgi, pitjacy i draby roz;b1Jat1 nowonarodzona córka 1 mr., J .. Szemen.ck-

rai 1 mr., W. Szemendera 1 mir., · T. Nowiak 
skłe~~mreni·~ objely stary teatr, ż~zęly z: żoną 50 fen.,· A. Pkner z ron~ 50 fen., 
s:~ pa~ić ckmly na ułicy Onmia~skie_i, !<ra- J. ·arz.egul"re\vsiki 50 fen,., W. · ,Griegorzc-
kowskiei ratusz, stara aJcademta, brbhote- wski 50 fen., .Jgin. Grzegorzawski.-50 fen .• 
ka. Woisko nie ]JOZ\v.alało gasić poża!u~ T. 6zekli'ck~1 10 fen., P. Oli>ł lOden.„ (~ad 

nem 2 mr„ St. Glód 2 mr., R. Maćkowiak 
z żoną 2 mr., W. Otód z żoną I mr .. Jan 
Otód 50 fen., Fr. Pierszcha?a 1 mr. (wrę
czył Roman Maćko\\iak) 8,50 mr. 

Na chrzdlna h u :Fr. Ouczki ~: tleme: 
N-Owonarod.rony syn franciszek 30 fen., 
chrzestny lg~ Majchrzak 1 mr., chrze
stna Praooi~a Skorupka z męż. 1 mr., 
Adam Kuczma z. ż. ł mr., fr. Kaczmarek 
1 mr., Jan Ratajczak 2 mr., P.r. Ou<:zka z ż. 
2 mr., Józci Majchrzak i · inr., (nad. i porto 
zaplacit Jan Rat<ticzak, gospodarz z Ziela
zna) 9,30 mr. 

Na chuc.ina h u Antoniego Kaq.marka 
w Wanne: Ant. Kaczmarek z ż. i dziocmt 
2.~0 mr., Józef Rygus z ż. 3 mr .• ich ~eci 
R-01nan 10 fen., Cecy1ia W f" Pr.anosz.ek 
Wojtkowiak z iż. 3 mr .. wdowa.i Maryanna 
Wojtkowiak 1,50 mr .. Jaa Gąszczak 1 mr., 
Józef Maćkowski 1 mr., Jan Maćkowski l 
mr •. Antoni Maćkowski 50 ien., Jan: Kacz
m'1!rek I mr., Jego syn lgrlf.CY 10 fon .• v. 
domu znaleziono 50 fen .. (nad. i porto zapl. 
Józef Rygus) 15,30 mr. 

Na1 pożegnanh1 odchodzącego d"O woj
ska Józefa Janowskiego u :romasza łiand
kiewicza: w Westerhold: Józef fanowski 
z p. Antom'.ną Gll'czką 1 mr., ·stan. JanO'\v
ski z panną Elźbietą, Guczką, 1 mr~. Woj
cieich Musielak z p.arrmą Maryanną Cygai1-
ską; 50 fen., T. Ouczka z. i.oną 5 mr-. 1 To
masz Handkiewicz: ?; ż. 1 mr.; franc. Ja
nows:ki z ż. 1 mr„ Józef Guczka 1 mr., Józ. 
Przybylak z ż. 1 mr.. Józef ttan<l!kieWlicz 
50 fen .. Michat Ciemniak 1 m·r., (nad. St. 
Jiainowski) ·13,00 mr. 

Na we-selui u Staniisl'a:wa Kwiatko·w
skiegio w Altenessen: Młoda para 2 mr., 
Wal. .&rowczyk 50 fen., Marciin Orzełka 
20 fen .. Józef Ou21ik 50 fen., lgn. NasialClek 

' z ż. 20 fen., Józef Tytulski 10 fćłrL, Józef 
Nowacki.i 50 fen., :Em. Wita-szyk 20 ·fen-1. W. 
Miiller 10 fen .. , Pr. Maecka 10 fen., Antoni 
Noculaik 50 fen., Szym. Lawnic'zak 50 fen., 
J ó.Vef Ryg us z ż. 50 ien., Roch 1< ł'ogusek 30 

· fen., Wincenty Nasi:ade:k z z. 50· fen., Roch 
Wa;wrzyniak 20 fen., Piotr Eizop z ż. 50 f., 
flrainc. Grocki 50 fen., Józef Cierniak 50 f ,. 
Szczepan Sroka 1 mr., W. Nowak 50 fen., 
(nad. Wal Nowak) · 9,90 mr. 

Na chrZJdi.nach u fr. Topofana w Ober
mairxloih: Prainc. Topalan z ·1.. 1,50 mr., 
Józef Wojciechowski z ż. 1 mr., Stan. To
polan1 z z. 50 fem~. Pran'C. Torba: i ' narze
cmną 2 mr., franc. Gr7Jeśko\vi~k "t .rz. I 
mr., Andrzej Adamcz.ak z. ż: 50 fen., Micha~ 
Przyby!ski 20 fon., Jan Rudbw~c;z. ·so i., J. 
Maciejewski 30 fen .. (na~. Jaqf Maid~ew-
'Ski) . 7 ·,so · ·mr ., 

( , ~l; , Razem: . 716,88 mr. 
':! Rozchód: · 113,20 mr. 

W ikaSie: ··663,68 mr. 
Rozchód~ ··-

A. P. z B. stypcooyum · · · 48,20 :inr. 
M. f. z W. sty.pen<tyum 32,50 mr. 
J. R. z W. stypend'yum 32 ,50 wr. 

Bóg zapłać! 
z...1. nami! 

Ra:zerh ttJ,20 mr. 
Sw. Jótafad~ in&af sii: 

27. 10. 04. pro : K s. L i s s. 
A. Brejski, Bochum. .Maltheserstr. !'7. 

Za iyWych i umarlych <k>broc.zyi1<:óv.1 
„Swit:roiózafacia" odprawicµlą . ~Y\va: co 
miesiąc jedna Msza św. ' · . . . '• · •. „„ .. „ "•• 

niedopuszczaino sLkawek, strzelano dO wio- fr. Grzegorz.ęw'S'.ki) ~,10 mr. 
zących Wodę i dlo kominiarzy rozrywaj<r- Na cbr?".cinach ·u Antoni.ego Głd'as.źew- -s 

cych -dachy. Pożar rósl, . potę.żnia.l l po- skiego w Oberhausen': J. Lasik z.:komoszką , B R d . 
· Zwierciadło~ · · ~ 

chlamał gmachy publiczne. mieruie m!ic- 1,50 mr.,. A. Od.daszeww z żoną'2. mt., M.. Na cześc oga„ o . ZlfY· .·.; t/' 
szcxan i tt: odrobinę wolnośd1 którą uzy- Glidwszewslci z żoną 50 fen„ · J. Latuszek z O,· potąd dobrze i blogo na ' ś- ieore • . 
ska110 przed' kilkumiesdącarilit. Wną, 50 fen„, F. Okupnik z. Ż:Olkłr . l,óO mr., Pokąd na ziemi ma S\'t'ą martkę 'dziecię. 

w .poludme Lwów ·ka.pkfrfowaf, pod A. Drozda z żoną 1 mr .. ; Jgn. Szi(J ~,· żoną I' pod jeJ sercem nowy świat ,Vl1ta, 
, wa·rtllnika.'llli ba,rdz.o ciężkimi i upakairz:aij•~- 50 fen., ·: St łłrąszcza.k . l .rnr;, A.· Ohłipa Jak kwtatek polny w życiu roz:kwtta„; . , 
cymL . · 1 mr.; J. Lułeński 50 fen., St. SzC'Zi\llr SO i., Od niej się uczy. znać Boga w fl\[ebie, 

· Ale ct.~,ł. ucichly działa slóerowam.e aa I. Driulas 50 fen., P. Karulewski 1 mr., Fr. ~ 
ll'V\.. eh & u' ruego szukać rady w potrzeu:e,·~ ~ ' ..... : lu·~ność ,.,,;,,., stawi:aiącą żadnego oporu, Witkowski -1 mr.., Jeden z olJ.ec:ny · · S0-1en.., r· 

u ....... J ( ·I jego świętej podda'\\"aĆ si~ \VQ 'li.. • • · • 
straszny byt wtdok miasta. w śrt>d~u go- I. J.ałmboW1Skił 7.• ŻCIIlą l ,SO mr.t nad. ·~ porto :\Vnelbić i wierzyć, choć serce zacolt; .: . I 
rxata wieża ratuszmva, ~ak olbrzy~11a po- ;raplacil Ignacy Jakubowski)n,r- li,OO 'mr.: . Jak cicho plakać, okhcać Lpr3ie0\\·at. . ·1 

dtodlnlia'. Prz.~ kopuły, otwory okien, bu- Na chrzdm'Ch U' Ant · ~chowski~o· I w krwawym pocie kOmie krzYt ca>tov..-ać 
chaly pf001ieni-e; p;ijane żoldlachyo ~ .z w Orumme: A. KrychmvsJd z "tai.l 1 mr., ~ I. zaw'Sze w~zyć, choć rozum \v ciemnO.: 

. motłochem wykrzykiwało po ulrcach t bi- oo\vonarod.rony synek T-eooor- 50 fen.,1 '.fa-1 • ; . • śd; ' 
ło przech-Odnrow k~lb.ami~ k~.ian,iJJ. dni,~a1_11 Ą, Iitt 20 fen., Alntoś to fen., chrzestny A .wo-· ,. l zawsze kochać, chOC serce w oschfośd, 
strz.elaJlU 'cto i\\narozistów. Wif!czó~ r oo~ tniak 2 mr., J. KrYd10wski z żoną·· 40 fen., . l zawsze ,„ulać '""pokorze:· .o„ Painie; ,., 
następną wojsko biwakow~ro na ujicach 1 kll SYIJlU\V!k 14 i IO fen~, M. l(rycliovrski. .Jlllk Ty rozrządzisz, niechaj sę tait·sta.tJit!! 
placacłt a czerń luJY:la m1asią bez.karnie. z żoną 1 mr •• ich córka .Mafyanna · le'~., . . . _. 

· Taki to sti-aSzny byl dltleń z_adustny M. Basi'Gskł :z · OOną 50 fen~ K. -Hyb~· z . o;' wtąd ,®brze i blogq na ~w.ięcie. ,".t;. 
przed łaty pi~ędu. „ . żoną 50 , fen: .• „MaF'yanaa. 'J:1ybiak 15 ·fen_. '..Pók9l<f na niebie ma s\\ą ma~e;dz.iec.~1 · · 

flźbkta· ·Hyl>iak ' IU fen.;· Pctrone1a„ Rotże- . Pod JeJ oi)iclcĄ .. nić tycia wypqę!izle, .~„. „~: 
&witr:tojdzaf,.~ie . . · : .- wiez·:IO ·~eu-1' (wręc~.„ M. Bastński)·-6·~ ·~r. i(~ }ą. za~ . f widzłi tą, '1.ns-~e. ·: .. 

czyli skladka ua ~rch ~~~tów~ ka.. : ·· . .r-'ze'Skiirh: T~„ ·~. K~rra;e-rza ."'!"· ~-( : I .t~ do nted, do nłeJ &ę .zbJ~ ... :"' s' 
· " totkko-J>Ołsitjch . . - · ·: .. · : tiM,~ z ~„iO'łtPcit· ;t,02 t,hr~· -~ ·~~ .i.t.-~- : · I 0 krz~ ·:w r~-SPi'eszy,_~·klf:l"la\ „; 

·- (W· kasie· zob. m~ '43') m.99. mr. ·. ~ ·z,oo ·~·~.~ t.~ta··25 v{r~a· 3,~9· ~[·, ·'. . ~. k~ .bóle z tą .matk~ ~~· . · 
· ~ cltrzclnacll· Ja:gnł~~kłego w DUrrt>- · -· J\4:ardr: ~zyk 50· ~---~~~~~ ęt. .i . _l. :z_ .n:ą ~~ l ~ nią; S\ę ::W~;·:i :'M 

, .. , uaszek) /:.:.'. :.··.&,Ol.:Jńr. RadO!ewskl) . ..,···":"'·:„ ·~.!~.t·mr.~: ~t>-~~~ -gzyś~ ~Y~~·~~~~-~ 
t>tttt .(nad: ·A-:_:~~ ~dma':-Marclidb ;,w: .t.. ~·„ z..:~,.OC'°': M.:· ~:rat·~ ~ f 5Y· ~Od~ ~l uui.a, to dusza s\\-tibod'na} ·' .. , ::Nal ·drr~d1w.~u „ 'a' ~ 



~ za ml~ ~ie o śwjat me ie;~.,.., 
Gdy id zawieuy, to ona .nje zdradz:t„ 
A gdy na ziemi sercem z nilą si~ le.aY: 
To na jej sercu i tyde zakaliczy! 

l(s. I(. Amtooif ewtiCL 

DZIAD U ś. 
Kibitki stają. przed. dW10rem, 

diworz.e świat/a ir<>rei~. 1 , } 

. stary dzriaJduś wieczorem, 
f)zi;atwie ii wnukom koleia. 
.O łxJ!iaich za Polskę praWIB, 
' przyszłość im blqrostaiwi" 

,.SJ.użcie Qjczyźinie ! - talk 'fl1iGta1 

;źg.ubt~n, kto Po1isce nie d'uiy;, 
Ant przy śmien:i ia111Jtola, 
NE ciszy serca śród burzy 
Nie .będzi'e mlbeć dusz.a taka, 
Hańbiąca imię Polaka! 

,.,.U paid.Di:...m ałe powstan~.en11 ! 
Ntkczerrunrr tylko znikają,. ! • 

Pan błiskr ze zmilowta:nliem, 
Gay serca' w d'ZLelniość wzraistają, 
SlWJcie OJczytnie wytrwafo l" 
Wtem we drzwiaclt stai.ią Mo:skak 

Przelękla wnucząt gromadial 
D.o dziadka ciśnie si~ dnżąaar; 
Jak kJ-O~ie oo nóig mu pada, 
~ oczy się patrzy milcząca, 
1Jęknąć slóweczko się boi. 
i\1.10Skale stoją - dziad stoi. 

Zdrada oi oczy otworz~„ 
Nie.&lfoość ducha: mboty, 
Bo przyjdzie inny dzefi. 

„Przyjdz.Łe ci placić k:nri,, 
Serde-cznych marzień d'łut1, 
Zdepcze cię w prochu; wr~, 
ZniewalJy boleść twą. ' 
Sztachetny poryw zapału 
I miłość dla ideal11 
Przyjdzie ci płacić krW!~. 

„I bół swój będziesz niósł 
Samotny sercem w świat! 
Zawodów, złudzeń, zdrad, 
Będziie ci wian;;ec rósł; 
Cernilami otoczy skronie, 
Skrepu.:ie na zawsze dlonie, 
I będziesz ból swói clósł. 

.,Na fakli życia zmrok., 
Roz:bicta straiszną ooc:1 

Zacltowaa ducha moc 
I ijas.ny <lzjecka wzrok, 
Nech ci wśponmie.ni'e kol:yiski 
Przyniesie ntaJtlci U'Ściski 
Na tak!V życia; zmrok! 

„Pomimo gorz:ldch próbi, 
Zawsze, ach! dobrym bą.m, 
z miłością drugich sąd'ź, 
I .patrz. z oo.dzjzją w grób, 
Niie zatrać dzrecirmei w1ia>rY', 
Nlie tżaffiJ swo:fe1 ofi~try 
P.omirno gorzkich prób. 

. i 

I, 

„Mli:a:tieżny ! - sprawulk .wtem rzecze -
Na debłe Sy;bin jest w prawie; 

,.O, .nie mów, dzileaię me, 
Ze marny życia trurl, 

.J'yś krz.yż postarwil człowiecZ!el, 
Za postrzelonych .w Warszaw.Le., 
Ty ktQlch~sz; plem6ę to wraże ;.„ 
Cair w Sybtr wysłać clię kaie!" 

~ skinąl1, by m11: okułi, 
Laińcucherrn ręce i nogi'. 
Do· diziadkai 'dziatwa się tufil,, 
Mlitmo żold:aikÓ'Wl ·batogi, 
„O d'Zliadku ! - wola ze łzami: 
O! broń się! porostań z nam~!" 

- „Bóg z \Vlam1i! - d;zfad uś odlpowie: 
Ojczyźnie sluiszde wrytrwale, 
fa na sybi:rskie 1pustkowie 
Gd!zieś kości moje powaif;i, 
Lecz duich mój, będlzi.e 1t1ad wamri, 
W 1nfebiQsach między g-wiilaed!ami!"' 

M. Romanmviski. 

Eaho Kołyski. 
Gdym jeszcz.e dzieckie.1Ill ·byil 
Bu<lzącem się na św'.iat, 
Gdy wątly życia kwiat 
Jeszcze sJię w pączku krył , 
Na lono maitka~ mię brała, 
P.ieścila i cailowała. 
Gdy m jesz.cze d'z:ieckiem byl. 

PamiętaJt;n po ,dJziś dzień, 
laik kojąc placz lub gn!Le~, 
Nudta tęskny śpiew~ 
Co falą sło<l.ld1ch b rzmi1eń 
Dobywał uśmli·ech nJa .nowo1

, 

I każde p.j.osenki słowo 

Pamiętam po dZiś dJZ!beń: 

„Dz.i·ecino nie pla:cz., nJie ! 
Rozliaśruij twoją twarz:, 
Dopóki ma&ę mas~. 
Nie moiJe ci być źle; ·i 
Na majem oprzyj się lonie, 
Ja o:ę przed bórem za<Sfornię, 
Dzecin10. ·ni'e p;a,cz, nie! 

.. ChO\VaJ na później fzy ! 
Dzri ś ies.zcze aniol-stróż. 
Girrandą białych róż · , 
Okala twoje sny; 
Na tkanice marze.ń pal}ęcrnj 
Malu}e kolory tęczy, -
Chowaj m późrni ej lzy ! 

.J.(ozlwsz.ą w szystko tchn1; e, 
$plie-w1a: ci ptaków chór, 
W twem niebie nie ma chmur, 
Aiwi .goryczy w !zie; 
Życie uśmiechem aie wita, 
:J każdy kwiat ci rozkwita, -
I~ozk1oszą \V'szyistko tch_nie ! 

11 Więc d.uszę swoją pieść 
,; ~, Jutrzenką bialych farb, 
:; '. · I czystych uczuć skar1b 
r ·· 1 W nfow:innej piersi mieść! 
--~ Byś mógt za.czerpnąć w tym 

Gdy ci zaJbraknie spokotu,, -
Wąęc duszę SW()ją pieść! 

„Bo przyjdzie in.ny dzic11, 
W którym, o synu mói, 
Napo.tkasz tyłko znój 
Zamiast roZ'koszy tcłmrefl: 

,. f ,, 

·(.•1 

. ~ 

Ze wszystko fałsz i bru:d, 
A prawd'ą. tylko zle; 
Że trzeba wątp.uć i szyd;z(ić, 
Po,g.ardzać n nienaiwtidzić, 
O nie mów, dziecię me! 

,.Na matkę wspomnij swą, 
Na nńtość, oo bez płam; 
Zwąitpieniitr zadaj ktam 
I dbmyj druszę lzą;, 
W\ierz w piękoość <locha sfoneczną 
I w mlll:i0ść. kt0ra jest \\lliecz.ną„ 
N..1. matkę pomnij swą." 

~ . 
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Adam Asniyk. 

Gło~ 
górników I hutników. 

Zwolmenie zagranicznych robotników 
rohtych od obowiązku zabezpieczenia ro
botniczego. Rada, rz.esz,y posta1norwila 21 
lute.go 1901, ,i.e robotniicy polscy t. z.. sezo
nowi, to jest PI"Z!Ybyrwająicy na.i lato: tylko 
z zaboru rosyj-s!kiego i awstryackieg0i, n~e 

1

.Ą~ ~ podJegatią. obowiązkowJ' zabez:pfi1ec-zeń od{ 
starości i slabo;śc~, oraz od wypadku. Za
zwyczaj urzędy zaibez;p;iecze.ń stwford.tzaly 
podidaństwo robotników1, za111:m :zwol'niłY 
pracodawcę od za.bezpiecze111ia: :ich. Teraz 
rnzsirzygnąl 1najwyższy urzą.dl zahe:z.pie
czeń rzeszy niem~eckiej, że sprawoiz'Cl.a„ 
niai tego nie poitrzeiba. Wystarczyi, że 
radlzcy zlemi.afi.scy (landraci) odnośnemu 
roibotnikowi. pozwolą przebY-Wać ·W 1 o
brębie rzeszy. P-011 iew.a'Ż bez. pozwołenJa 
radzcy ziemfra:ńsldego p01lskilm robotnikom 
innych zaiboróiw w Prus1i·ecll1 pr..zebyrwa.ć 
'Ilie woln10, przet·o poz.wo1einrie l:aln<lrafa .na 
poiQ.yt sez.onawy w Prursarch równa. się żą
damemu stwierdlzeniu obookrnjtQiwości. 

Biura wskazywanfa prracy. 1 styczn:ia 
1904 byllO w Niemczech ?76 \V'S:k.a;z:ytwaruia 
pracy. ll'rządzonych prziez gminy. W r. 
1903 było 382 71 l z.głoszel1 praicoda'\V'Có-w:, 
a 445 622 praioobrorców,, z których umie
szczono 272 524. Licz1ba zgtosz.eń pra:co
da'WCÓW w1zrosla w dwóch latach osta
tnii1ch o 46,7%, liczba 11111iejsc ohs.adzol!lych 
o 43,9%. Komrnnałn e w ykazyi prncy istrrrie
ją wed.{u·g pra\Vta w kaiżdem mieście., liczą
cem po niad 10 OOO mieszka..!1ców. Jedlna
ko\V\O~ -d'Z1 : atalność miainow~i1ciie w mniej-
szych miastaich, jest wręcz opl.akainą i pra
w1ie bezużyteczną. W dlzieh1'.cacli z. lud.no 
ścią miesz.a'llą ludność polska nie ma zau
iania do nich. sądz~c, że się. uwziględ:nia 
tylim niem ców, gdy chodzi o leps.ze za-
Hru<lnfenie. W niektórych mlilastaich, n . 
p. Gnieźniiie, urzą'Ciz,e.rni e wykaz.u jest tak 
wadliwem,, że wykaz pracy star siię prarwie 
wylącmie mieńs-cem stręcz.:mia1 ro1bortników 
magistratowi do zamiatania ulk:~ ilnni pra
c-0.dawcy ·wykazu ode użytwa~ą. 

Wobec tego· bairdzn korz.ystntle wyróż
niwją się 3u:ż nietyl1m wykazy pr.alCy, u
rządzone prz·ez towarzystwa Zlawodowe, 
ale i wyrtembersk te i ba1dellskie. mzędy 
mbotntczet które skwapliwie starają. się D 

rzeczywiste 1.~mies.7-•:zein~ zgfasz.a.jących 
się robotników. W tym celu od· pewne.go 

C2:asu ~sylaJ~ tnodnlowo dwa. rczy spis 
miejsc mez.ajętych do centrałn~o urzedu 
w Sztut2}arcie, który w tym samym dniu 
je porównywa, opracowuje i spis wolnych 
miejsc w odbitkach rozsyła. wsz:ysilkim 
miastom, licz.ący.m pO!llad: 3000 mieszkarń
ców. Miasta te ~laszaią spis pub1icznie. 

Własności lecznicze soli kuchennej. 

Niektóre z oodzi'en.nie w dornu wżywa
nych prz.yprarw do potraw Posiadają wfa
sności lecznicze, o których niestety dlCYtąd 
jeszcze nie wszyscy dokb<lnJe ·w~.e<liz~. 

Sól kuchenna z.as.ttl'guje pod tym wizglę
·diem .nai szcze~ólniejszą wzm\anlkę. 

Letn1ia: wodaJ skma, do której dloda1110 
troszeczkę; maisla (na.i koniec ooża), sJlliŻy 
jako środek ·wymfootny. Wil~otnai sól, na 
usta 1pol00on.%. częstokroć usuw? · oonad
mnie;i la1"Qdzi nieznośny reuman ie• :y ból 
zębów. Przy zwidmiędach nalu ~ wore
czek ooli kuchennej, dobrze z:wt:l:.; 0n \' sil
nym octem winnym, jak poduszeczkę sil
nli.e przy-wiązać w mieliscu1 bole:snem a1 pe
wro:e bóle się zrn:n~ejs.zą.. Znakom1cie !dzia
ła ma uśmierzenie bolów przy z.aipaileniu w-

. łctdkai Iub !ldszek ok;la<l z 6-jciUJ żólteik 'WY
mię·szany z dturżą iloścrią ·SQtt kuichemej. 
Przy kortgestyi krwi dJo pfuqt na:leży ka
wałek płótna. zamacmć W1 cieplej\, dlo:brze 
rslonieU wod'zie, naeżycte wykręcić i polo
żyć na piersiach. OkJaid ten pow.tarzać na
leży ciągle He razy. choretnJu tak dfoga da
wać suchą, sól kucheruną do pol'yikalilia, aż 
natl'ejdizie wezwany; lekarz„ Lekiki kaszel 
mOżnai zupe.lnie uisunąć pluka.iniiem giairdla 
\VIO~ s~oną, a przy silnym ka1S'zlu ui.ysk,ać 
m~łe polepszenie. tt. M. 
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Gazetka dla dzieci . . 
K r 6 t k a n a u k a c z y t a n i a. 
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m 
ma-ma, ma-my. ma-mo, 

I mam, m1-mo, me, mu .. 
w w w 

• 
wy~ mo-wa. mo-wa.-m1, wy-
mo-wa. 

11 1 1 
o-li-wał na-le-wa. na-mo
wa, ma-li, u-lei wo„Ja, wy
ła-li ~ · 

s s s 
su-ma, so-sy, o-sa ... sole, 
sa-lt.1, su-my, mowa, so
wa, la-sy, la-sa-mi, mo
la-mi, o-sa. o-sa-mi, li
sy, li-sa-mi so-li. 

E;ai~ i Abel, 
1. Ofiara. Adam i Ewa mieli naiPierw 

dwóch synów: Kaina i Abla. - Kain był 
rólnikie:m, a Abel był pasterzem owie.c. 
Abel był' sprawiedliwym, l(ain zaś był 
złym. Pewnego razu składali obydwaj 
Bogu ofiarę. Kain ofiarował z owoców 
ziemi, Abel zaś z najp:iękniejsi;ych baran„ 
ów swej trzody. I wejrzał Pan Bóg z 
upodobaniem na Abla i dary jego, ale na 
Kaina i jego ofiarę nie spojrzał. Wtedy 
rozgniewał się Kain tak bardzo, iż zapa
dło oblicze jeg.o. 

2. Zabójstwo. Pan Bó" upominał prze 
to Kaina, aby czynił dobre, a unrK.ar złego. 
Ale Kain nile słuchał głosu B1Ylego. Dnia 
pewnego rzekł do Abla: „Wyidźmy na 
pole!" A gdy byli na PQlu, powstał Kain 
na brata swego i zabił go. · 

3. Kara Boża. W tedy rzekł Pan Beg 
do Kaiea: "Odzie }est Abel, brat twól?" 
Na to odrzekt Kai.'1.1: ,,Nie wiem. Czyt ja 
jestem iitróżem brata meeo ?" Ale Pan 
BÓ2 mówił: „Coś uczynił? Krew brata 
tweitO woła do Male ze ziemi. Dlatego 
będziesz przeklętym Wł ziemi f Gdy ją u
prawiać będzieitz, nie da ci użytków iwo. 
ich. Tułaczem i zbi~iem będziesz na 
zi6Ui!"' 

Dwa przykazani:a .Utości. 

1. Będziesz miłowal Pana B<>~a twego 
ze wszystk~o serca tweao, ze wsz~· 
stki~ duszy twoiiej i ze wszystkich 
sił twoich; 

2. A bHźnlego twezo, jak siebie samego. 

Kazimi~ I., 04.aewieiel 
11rodz. 1016 urn. 1058, pan.ow·at lat 18'1. 

Chyba ty królu, Odnowicielem 
Od tweuo ludu nazwany, 

Chyba ty będziesz pocieszycielem 
I krwawe z~oisz nam rany t 

Jakoż pod sterem króla Kazhniena 
Olczysta krzepł się nawa: 

On bunt Prusaków dzielnie uśmierza 
I tłumi rokosz Masława. 

Powinszowanie ma tcc na mie»
mny. 

Mamo! hl bo z od'dialemli21, 
Przyjmij dz:iiatek twych życzenlia,. 

W TWOjej laski dtla! ruais mda:r! . 
I od brad i od· siebie, 
T emi slowy wiążę Cieblie, 
Niosę ci w<l:zięcznośdi' dar: 

Co dzte11 o to prosim Boga;, 
Mech na Ciebie, Marno droga\„ 

Na}s-Ziezęślliiws.zy ześle l'OS. 
Dlugie żyde i <it0statkli., 
W srezęściu dzieci' rndlość Matklt: · 

To jest mocUów naszych gloo. 

Kto złośnUdem? 
l(uku·ryku ! - kogut pieje, 
Wstaińce., dzieci, oo już. d.hJeje ! 
Obudzil sri ·ę ze snu fanek,, 
Patrzy .. śwlita: już poranek; 

Lecz wstać muisi ~ boi z.nów p.fan1e .. , 
W staiw.ać, chociaiŻ kog.ut wofao. 
l(ukturyku ! znovvu stysz.y ... 
Janek wielką, zt-0ścią d;ysz:y, 

~.I 

" 

Lecz ws.tać mwsi - bo znów p;tlnlie .. ~ . · 
Ach, ten kogut, to Slkaranie! 
Poczekaiino ty złośniku, 
Dam ja roblte „,kulmryku !" 

Doltre~ dzieci. 
W e-.l, Maniu, swą nm~·ą laleczkę 
I zatańcz: z ruią pięknie pDieczkę ; . 
Ja ·biorę bębeniek swój maily 
I zaicznę warn bębnić marsz cały .. „. 

, To będzie zabawai. aż radość! 
Nie mogę;, bradszku: serdeczny, 
Dł'11 marny dest spokój kon!Iecz1rny, 
Wiesz dobrze, że gtowa ją ooh, 
Ach, prawd~! - i Ad\aś powoli 
Na ooku bębenek o<lklad.a 
A z Manią do ks-iążki za"Sia+da. 

Takich więcej. 
Ja:ś chlopczyna to zloty, 
Cenne jego przymJoty: 
Nit za d1omem ni w. diomw, .. 
Nie dokucza nikomu. 
Pli;erv.rszą mu jest nauika1, 
I(si~ki idlugo nile szukai, 
Ale uczy się pilnie;. 
W pocie czoła - usilrui:e. 
Ta•kiich jak -01n nam więcej, · 

Choćby ~ kilka tys!Ięcy ... 
Bo na!jlepiei', iak w1iede, 
Ży·ć z dobrymi na świecie. 

Gdy w iasnem nfobie... . 
Gdy w ja:snerm niebie slonec'Zko świ ec.! ; 
Dz.ionek przy pr:acy prędko nam zlC'dL 
I g,Oldizinai zn godziną 
Przy pracy n.am mile płyną. 

P i e ś ń w i e c z o r n a. 
Chroń mię„ dloibry Boże, - Gdy się 

spać położę, - Mech Twoi anielli - Sta
ną u pośoi eli. 

Dail'eś nam dzi·eń .cały - Żyć dla Two
jej chw.alyf" - Byśmy wstali JJdrDfWO, 
- Chwaill: ć Cię 'll'W oorwo. 

Do domu teraz .•• 
Do dlomu tera11 póndziemy1, - i.•żegna3-

cic", w·szystlóm po1w:crny, - Rodz.ków: 
tem rnctieszymy, -- Ze coś rnmveigo urmienry, · 
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:fa niedztelę 24- t1; pt Świątka ·h. 
Le&cya. I(oloss. ,I. 9-14. 

Bracia! Nic przesta·wamy za was się 
!łW<lfo: i prosić, abyście byli napełnieni 
znai1omością woli Bo.żeii we w:szelakieij mą
łrości i. wyrozumieniu d1tt·chownem. Abyś
cie chodzili godnie Bogui we wszem się 
podb'oaJąc, w kaMym uczynku. dobrym o
w0 przynosząc i rosnąc1 wi ~na}omości 

Boi~i. Umncneni \.vsz.elak<1 mocą według 
rr-0iż.111o·ści jasnośd jego, we wszelakiej cicr
,;>liwośct i ·nieskwapliwości zi wesele~, 
dtiękuiąc Bogu Ojcu, 'który nas god1nymi 
uczynH dziafo dz.rc-dzictwa. ~-więtych w 
światJ.nści; który nas \Vynva~ z mocy ~ic
m:nnśd. i przeniósł w królestwo Syna u
mjło;wania swego; w którym mamy odlku
pie•nie. przez. krew jego odpuszcz.enie grze
chów. 

Ewangelia. Mat. XXIV. 15-- 35. 
Qnego czasu mówił Jezus u-czniom 

swoim: Gdy Ui)rzycie brzydko·Sć spusto
sz.enia, która jest ()1)0'\.V1ie<lzi.ana przez Da
nieJa Proroka, storjącą n'a mJejscu ś.więtym, 
kto czyta, niech rozumie; tedy którzy są 
w Żydiorwskiej z.i~i, niech u~iekauą. na gó
ry; a: kto na dachu, niechaj nie zstępuje, 
,aby oo wz.iąl z domt11 sweg-0; a kto na N)'li, 
niech się nie wraiea brać sukni swojej. A 
bliada brzemiennym i karmiącym w one 
<lni. A proście, aby uciekanie wasze n.ie 
byto w zimie. albo '\r Szabat. Albowiem 
na<mczas będ'zie wielki ucisk. jaki nie by? 
od początku Ś'\Viata aż d'otąd, ani bę<lzie. 
A gdyby •nie byly skmoonc one dni, żadne 
·dat<Q nie byJoby zachowane; ale dla! wy
brany.eh będą skrócone dni one. Tedy je
śliby wam k.tio1 rzekł: Oto tu jest Chrystus, 
albo i~dzieti; nie wierzcie. Albowiem po
wstaną fałszywi Cb rystusowic i falszyWi 
prorocy, i czy.nić będą znaki wiclikic i cu
<ia tak, itby w· błąd' za\'"redzeni byli (jeśli 
może być) i wybrani. Otom wam powie
'Clzi.at. Jeśli by tedy wam rzekli Oto na 
µuszczy jest. nic wychćidźde. Oto W1 ta
jemnych 1gmachach, nic ·wierzcie. Alloo
wiem fak'l()· blyska w i ca, wychodzi od ws.cho 
du slolJ.ca. i okazuuc się az na zachodzie, 
tak będzie i przyjście Syaa czlowieczego. 
Gd~iebykolw.iek było ciaftQ, tam się i orly 
zgmmadz.ą. A natychmiast po: utrapieniu 
onych dni. sroi'1ce się zaćmi, i księżyc nic 
da, światfości sw10'jej; a' g\viazdy będą pa
dac z nieba. i mo-cy niebieski<e p-0rusz.:one 
będą. A i1a· on czas się ukaże znak Syna 
czkn:i.riecze-go na niebie; i \vtedy będą na
rzeka(; wszystkie pokcleni<l' ziemi; i wirzą 
Syna czfo\vieczego przycho<llząccg·o Vi1 o
b/l{)'kach niebieskich , z mocą wielką i maje
statem. I pośle Anioly swoje z trąbą i 
glosem wielkim, i zgr·omadi<1 wybrane je
g·o ze czterech :v i.atrów, od krajów niebros. 
iaż do krnjów ich. A od rigmrngo drzewa 
ucz·::ie się J)O<l·obie11stwa: Ody już galąź 
jego odmlad!za s:ę, i liście się \Vypnszcza, 
\'diecie rż hlisk<o jest lat·o. Także i \\"Y,, gdy 
lllirzycie tn wszystko. \vtedźck, iż blisko 
kst \l/C drzwiach. Zaprawdę powiad'am 
wam. 1ż n!.e przeminie ten naród. a.że.by się 
~talo to wszystko. Nieoo i ziemia prz.cmi
.ną, ale sto va moje l'lie przem~ną. 

KAZANIE. 
Miasto święte Jeruzalem ni1e pozna

l'O Króla swego. Zapowiadany przez pro
rokó\\.'~ opisany w najdrobniejszych szcze
!ótac!~. przyszedl w czasie właściwym do 
:S\\'10i h le\:Z s~ 1"0i ~o n·e przyjęli. Zaśle-

__ s 

pienie nic.zwykle, \\rystępne, musialo być 
ukarane przez Wszechpotężnego Pana, 
im przedtem udziefal światlai w promc
twach. Zasłużcna kara w straszny spo
sób miaJa się dokonać nie tylko n<t nic
szlkaf1cach, lecz i na murach· J emw!Lmy. 
Przepowiedzial to Zba·wiciel, gdy przed 
Męką swoją, placząc, zaznaczy!, że n.ie zo
stan,c w tern mieście kami1el1 na kamieniu. 
Z przepow1edn.Ją ~ poJączyt Zba."\vca 'Pl'O
roctwo, dotycz;we korica świata , które n~tm 
Kościót prz.yipomina· w dzisiqjszc:j Ewan
gelii św., a z.ara1.ern wskazuje. znaki. jakie 
poprzedzi}ć mialy ów dziel1 fatalny dla Je
rozolimy, or<IB dziel1 straszny sądu osta
tecznego. Pierwsze prorod"\vio, zoshoso
w.ane do Jerozolimy, ziscilo się. Stąd ()
czekuiemy spra\v<lizeniai się i tego dmgie
go, które jest waż.nieisZle od! pierwszego, 
gdyż dotyczy szczękia lwb niedoli naszej 
wiecznej, 

Gdy tedy ujrzycie brzydkość spusto
szenia, która jest opowiedziana przez Da
wida- proroka, stojącą na mieJS>Cu ś\vtiętem: 
kto czyta niech rozumie. Choć lud j.erozo- · 
limski okwzal się niewd'zięcznym, Zbawi
ciel jednak daje mu d1mvo<ly swojej mltoś
d, rzuca mu przestrogę, by ujrzav.rszy 
z:bez.czeszczoną św.iątyllię Parisk~, udeka:l 
z mia-sta, aby nie został pogrzebanym \v 
jego ruinach. 

Spustl(}szenie za.panowało na miejscu 
świ <;tem, gdy na krótki czas ·przed z.bu
rzeniem świątyni nie wielka liczba bunto
wników, opanowawszy świątynię, czyl1'ita 
stąd' napia<ly n.a lucl.no.ść w mieś.cie rosta
ją{4. Po uip.adku zaś miasta, na mieiscu 
gdzie Bóg prawdziwy przez kilka wieków 
hoMy ·syoowskie ocfuieral odi tlz-ic:ci faraiela 
w1ystawlono ba:l'wana, któremu cześć na
karz.:mo oddawać. Po takich znakach na
stą,p i~10 catkowite zniszczcenie świątyni i 
sprawdziły się słowa Dawida proroka w 
caf.o1ści: Breydkość spustoszemia będzie. w 
Ś\.viątyini i spustoszenie trwać będ!zie aż d-0 
'ko11ca. 

Brzydkość spustoszenia sprowadza 
do serca· chrześcianina, każdy grzech 
śmie1ielny. ,,Zaiste, pisze św. Anz.elm, 
gdybym widział z jednej strony szkodę 
grzechu, a z drugiej przepaśoi piekielne i ' 
gdybym miał do wyboru jedno1 lub drugie, 
wolałbym być pochłonięty przez piekielne 
odmęty, niż przyjąć grzech na duszę; wo
lalbym bowiem być potęp :ony bez grze
chu, aniżeli być zbawionym winnym grze
ch1t". Przejmijmy się nienawiścią do grze
chu śmiertelnego , i aby dus.za na·sz.a nie u
»eglai brzy<fkości spus.toszenia, słuchajmy 
rad' Zbawiciel/a: Te<ly którzy są w żyd.o
wskieJ' ziemi. niech u.ciekają, na góry: a 
kto na dachu , niechaj nie zstępuj~, aby co 
\\-zi::t! z domu swqgo: a kto na roli, nied1 
siQ nJe wraca brać sulrni sw10jcj. 

Chcąic uniknąć spustoszenia domowe
go, uuść niebez.piecze1istw:a d·o grzechu 
wiodącego, powinniśmy udekać na- góry; 
ucieczka bowiem bądź z miejscr.i , gdzie nas 
czeka okazya grzechowa, bąd'ź od osób 
które nas do grzechu pociągają, i-.;st naj
skuteczniejszym środkiem1 do ustrzeżenia 
się tego nieszczęścia naszej duszy. Na <}
sobnośd zaś, lub na miejscu bezpiecznem 
potrzeba się wznieść duchem ku Bogu 
przez modlitwę glęb ką, iak nas I ról Da
wid poucza: Podni-0sten oczy moje na gó
rę, ską<l mi przyjdzie pomoc. Akt tC'n z 
naszeu strony powJni~n być dokonany 
szybko, z zapomnieniem os.obi tych korzy
śd choćby największych: .nie\:h nil.! ~te
puje, aby C{) w7.iąt z domu. I nie tylkQ 

cialem, ale nawet myślą, rrawtt sercem 
czyli wo!~. powfoniśmy się. oderwać zu
pclnic od tej ponęty grzechowcj,1 która 
nam zagraża. ca.fkowitą, ruiną życia du ho
wegq, „Nie oglądajmy się wstecz, nic Żl
lu1my wcale tCJgD, żeśmy nie zabrali pew
nych rzeczy użytecznych w ucieczce, 
w1iedzmy bowiem. że daleko latwiej wyr
wać się z niebezpiccze6stwa nagiemu, nie 
obciążonemu żadną, odzieżą, aniżeli pięknie 
okrytemu, w powrocie oowjem po szaitG le
ży n~ebezp1ieczcństw10 i śmierć duszy.'· 

Ałb-Owiem na l{)n czas będzie wielki u
cisk, jaki n~ był od ·początku ś\\1iata aż 
dotąd, ani będzie. Już prz.ed' ruiną, Jero
z.ol'.imy wielki panował udsk tak od: zbun
towanego żydowstwa, jak i ze strony gnc
biącychi iiolnierzy rzymskich. Przed: koń
cem Ś\\riata powstanie antychryst zwiodzi
cieł„ z calym szeregiem sw0<ich ~wolenni
kmv, którzy silą i gwałtem narzucać bę- ' 
dą świaro fałszywe zasady. Zaiste, cicżar 
dnL onych tylko ci ocenią, którzy pojmują 
idę.żar grzixhu,, a przezei1 zdrady ·\.vizglę
dem swego Mistrza dokona:neJ. Wobec tej 
chwili na·leżY' się nam uzbroić w 1 puklerz 
męstwai chrześciafiskiego, oraz zapewnić 
wbie opiekę nasz.ego Wodza L Mistrza, 
który sprawi' też, iż dla wybranych będą 
skrócone d:ni cne. Albowiem wiernym 
jest Pan nasz) który nic pozwoli) abyśmy 
byli ku.sze11i ponad sity, nasze. Będzie on 
miat wzgląd na n'.3!.Szą s1ab-Ość , a 

1

~dy bcdzic 
widział, iż wiara nasz.'.l nic zniesie dtuższe
go prześla<l-0rwania., skróci te dni ciężkie i 
my zostaniemy zwycięzcami,'' poucz.a św. 
Hierornim, jeśli tylko caląi naszą wiarę 1i uf
oość w Nim złożymy. 

Lecz największą z pokus, ciągnących 
do zdrady Mistrza, będą fatszyw~ Chrystu
sowie i fatszywi pmrocy. Będą to ludzie, 
którzy za 1cet wzięli wbie urągać Chrysta
sowi i odei1 odolągać całe szeregi wier
nych. PM>.klo cale powstanie t przyijuzie 
im z ponrocą. Czynić będą znaki wielkie 
i cuda, bo szatani wszelkich wysilkó\\c do
foży, roztoczy ca ą silę omamienia, iżby 
w b.tądl za'\v.iedzeni byli (jeśli moie być) i 
wybrani. 

Już n.ai ruinach Jerozclimy zjawili się 
fatszywi pror·ocy, którzy wielką liczbę po
ciągnęli za sob~, padając się za mesya
sz.ów. Powstaną oni p.odobnie'Ż' i· przy 
korku świata; !jedni z nich będą szerzyl·i 
blędy przeciwko Wier.ze, drudzy kazić i 
psiuć będ'ą dobre obyczaje wiemyoh sług 
Chrystusowych. Heretycy, w których 
l(ościór po wszystkie czasy miał wrogów, 
powstaną, w niezlicz>0nem mnóstw-ie i pra
wd'zie Bożej przeciwstaVi~.ią bląd swój. 
,,Wid'ząc szatan, pisze święty Cypryan, że 
przez z.alożenie religii chrześciańskiej bał
wany zostały pokonane, świątynie pogań
skie opuszcrone, wynalazł herez:yę, któq 
się posluguje, żeby zniszczyć wiarę, pod
kopać prawdę, z.łamać jedność l(ośdoła." 
Z drug.iej z.aś strony rozdmuchując gne
szne żąd!ze, odrywać będzie oo Chrystusa 
najlepsze dziatki Jego. Uzbrodmyż się w 
mocn~ wiarę niech ten skarb drogi, jaki 
nam przekazali O}oowie Kościola, Jako od 
Chrystusa pochodzący, powstanie w nas 
nictyka1lnym, nienaruszonym, a wtedy i 
cale pieklo nie oderwiie nas od Mistrza na
szego, Prawdy przedwiecznej! 

Po tych znakach nastąpi straszny, su
rowy Sąd Boży. Wtedy zjawi się i pocie
cha dfa wybranych. A na on czas się oka
że znak Syna cz.lowicczego. Przy}dzie 
Syn cztmvieczy-. powiadają Ołoowie Ko
ś.dola, z. l(rzytem, na którym d-0konal od-
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kupieni:a śwfata. Ujrzą ten z.nak wybra11cy 
Jego i ocieszą sie - przeciwnie, wrogo
wie zatrw<r.lą się. oo l(rzyż., którym gar
dzili, któ1·y prześladowali. dzisiaj będzie kh 
sądzil. W tym Krzyżu dz.isiad jest p.otęga, 
bo przez Krzy.l Zbawiciel z.dobył Sobie 
w Jadzę sądzenia wszystkich narndów: uj~ 
rz~ Syna człowieczego, przychodzącego 
w obtokach ni·ebieskich z mocą wielką i 
majestatem. Ten Krzyż okaże teraz zlym 
ludziom, jak ·Wielką byla ich niewdz ię~z
ność, gdy za tyle Jego męki, za tyle strasz
nych upok-0rzeń nie odhieral odi nich eh'< a
ly sobie należnej, On byl źródłem i począt
kiem chwaly, laski i wywyższenia liudzi. 
nio:...hżc teraz sam widok Jego potęgi prze
razi niewiernych: tedy będą narzekały 
wszystkie pokolnia ziemi. 

Uk-0chajmyż Krzyż ten za życia, znoś
my chętnie wszystkie trudy i ciężary, byle 
się Chrystusa Ukrzyw,vane1go nie zaprzeć. 
a wtedy i w godzi·nę strasznego sądu 

Krzyż nie smutek, nic boleść i przestrachr 
lecz pociechę nam sprowadzi. 

Lecz nie od'kladaJmy naszego nawró
·cenia do I(rzyża. Jeśli Krzyż nas mai zba
wić na sądzie i ostonić przed: gniewem 
Sędziego. chwyćmyż się Jego zar~:z. Czas 
jest krótki, jutro może, uuż Ga nie będzie 
my mieli, śmierć maże przetnie naszą dro~ 
gę i stawi nas przed Bogiem na sądzie 

szczegól1owyrr1t który jest wstępem do Są„ 
du powszechnego. 

Dlatego sam ZbaJwiciel nas przestrze
ga; i P·Od'aje zir1ai.l(i, któreby nas utrzyrny~ 
\valy przy cnotach i w miłości Boga: Qd 
figowego drzewa uczcie się po<lobici1stw3; 
gdy już galąź jego odmładza się •i liście 
wypuszcza„ wiecie, iż blisko jest lato. 
Choc '. a:żby dalekim był o<f nas są<l ostate
czny, jednak bliskim jest sąd szczegóimvy. 
Lata, stal>ość zdrnwia, przypominaną nam, 
że' krótce nas Bóg pQWOla diO Siebie. My
ślmyż ·częściej o teu strnsznej chwiE śmier
ci naszeii. Stąd „weźmy sobie za z.a<l'ani-e. 
powiad'a św. Augustyn, usta1wicznie 1czu
·wać nad sobą, wieść życie czyste i świę
te, aby nas dzień ()Stateczny nic zaskoczył 
nieprzygotowanymi. Tego czuwania od 
nas <)oczekuje Bóg. Dlatego bowiem .,u
kryl przed nami -0statnil:l godzinę nasz.ego 
życia, abyśmy na: nią zawsze byli przygo
fowani, abyśmy z.a1wsze czuwali i jej o
czekiwali", poucza św:. Grzcgórz. Nie bą
dźmyż gnuśnymi ,j leniwymi wtedy, gdy 
Bóg nas przestrzega i od nas czynu wy
czekuje. Pamictajmy, że s;owa Paflskie. 
zapol\viaclające nam gm-zę są<łu ostatecz
nego, mogą się kiedyś spra\\"'1'Zić na nas 
w smutny spO'Sób, bo: niebo i ziemia prze
miną, ale słowa moje nie przeminą. poucza 
Pan Jezus. Amen. 

KRÓL KURKOWY. 
Powieść historyczna z XVI. wieku. 

Napisała 
ZUZANNA MORA WSl(A. 

I. 
Jeszcze nie przebrzmiały dz\: ony o

glaszające, że Zygmunt III-d Waza syr, 
Jana króla szwć<lzkieg-0 i Katarzy.ny Ja
giellonki ,został koronowany ~ · Krakowie 
dn. 27 grudnia 15 7 rokU'.. kic<ly strornm
ctwo przcc'iwne Janowi Zamoyskiemu a 
wichrzące ciągle od śm1erci Stefana Bato
rego, znów ze swoim kandydatem poczęłQ 
się uwijać. 

Kandydatem tym był Maksymili~n ar-



cyksiąże austryacki, brat Rudolf a II cesa- datląc jak żołnierze ustawiali namiot, u-~ któ-
. -{ rza ni~ec:kiego, silnie przez tem na tron . mu młal ~ ooo. według niegO, ostatnią 

„_ . ._ 'póisk;il P®ierany. · ·· po żołniersku vrzet>edzić. · 
• i· -·~· Na.iW'iecej zaś uwijał si.ę Krzysztof ._„ ,•· <1-Przeszla noc dlUga· styćimowa; prze-

Zborowski. • sud)r · dz.leń . kfótki, ·w ·obozie jednak nk 
· Banita ien za roZmaite sprawki za cza- ~ ;się inie z.mienUo. 

sóv-.>j BatoregQ wypedzony z kraiii, powró- • .,. M"Lasto" stało w OOdaJł ·~ i ma-
cit, prowadzą<: łi-cme hufce i odrazu .PO dąr- . }e~, a·rcyksiąże zżYmał się. Jecz 
vroemu sobie poczynial. 11- ·:::nie·pakazyw~ zl~o· humoru. · · · 

- Z.g-ladzę tego żailobnlką, zgniotę >ak . „":•'. ·I· zn6wi-ttadeszła iooc"' styczniowa„ lecz 
P~ wścieklego! - odgraiżal sie wichrzy~ .· teraz. dtdfysta, cie'tnna, ibez gwiazd, okry-

,~.cł€'ł ~WSżY.stkie strony. ' '' · . ła wilgotnym plasxczeni·· kśiążęcy obóz i 
-.;_,:. W duszy zaś myślał: " . szarą · mgłą spowila w ·~aJi' Mrzelające w 

:· . .r..... Wszystko mi je~ kto tam ri:a. tro.. . górę "'~e.ty:Ce ·· miasta. · · 
n~ osif\dtiie Szwed czy Niemiec, bylebyrrl :. Odzieniegdzte w " obozie blyszcz.alo 
za- 'Sa'tniitetk~; · ba, i za siebie · się pomścił! tłf@ące leni-wie ogniskq, a: tam .w wyn.io-

Ni·e udawawloć mu sie jakoś. słycli domach miasta 1 w" maleńlcicb d'WIOr-
Ledwo· bowiem Mak~ymilian pod Kra-~.' ·.kach przedmieścia :priez okna· miigotały 

:kó'W postąpi A, pokonany-- wstał przez het- ."ś°Wi!iatła iak ołzy~ których Se:n nie móg~ do 
mana niai Kleparzu, a. Zborowski rozsta„ · snurukotysać. . . 
wiwsij ··mkh zauszni~Ów po ·calyiń. „kra- „ t- · Powoli' mgła noaial ~a opadać, 
it.L, ooa·t się' znów do Niemiec, opowńadaj.ąc1.~ · -:w.iciyc~ wyfariliaty srę,: : sp0głą<liaifą.c w 
że iwz :dalszej watki nie ma zamiaru pr~\ · poobrrrurne niebo1 ··'<ła:Chy wy.I).lQslych ka
~-ó'zić.' ·" . . · · mie:nic. .. strząsał'}" · ż siebie ' mgl~. lecz wio-
.. , Mf\lks.Ymiliain też ze sw0imi hufeami , . ·knach ·. ~ oildenkach błyszcza·ły· 1eSŻcze 
poc'iągnąf niby to oo Slązk ·i także rWpu- ; .świaitla;. bo słonko, · dn_e'nilą,ce~t· s.opie_ w; o
ścił wieśt, że dalie · i.a wygrainę i <lalie41 o : hl okach, . nie _.Sµi~y lo ' się aby dać 00sta-· 
koronę polską starać ~ nie myśPi. 

1

1 tecznq . .ilość ·swoich .Promieni.. . 
0.cii'Szylo się wi~ na pozór w stolicy . · .. <Wresmie dhvgo \'valcząc ·z mrokiem 

a ZrumÓYisiki zaraz; rua.1 drugi dzi~ń po ~ : pornnn'Y'tll · ukaz.ał sie-'lfź:ień bfacty bezslone
wym :roku 1588 w:ytlechal -dla załatwienia ; czny nie ·,mroony~ ·łeći ·_J)rz.eciążóriy friglą 
.naictie.r piLnych spraw czekających odda- · wdgotną i .bardti-ej oor· mrotu dokuczliwą. 
wm na. niego; Ucisz.Ylo się · zaś oo' ·tego: Miasto tez nie zatoito · si~ zwyklyiu 
stopnia:;" że zaczeto w calym ·spokoju ·i~ :: .ruchem,, czasami tylko }akllś przech00zeń 
wać stie da ·uroczyst-0śici kurkowe~, która"1 -: c:hy.Łkiem przebieg'1tl :ulicę ,f-'Szy~ko zni:kal 
zwykłe OOby,wala się w. diiel1 Trzech l(ró- .· ·\V1 bramie jednef. z 'więkśzyeh k~~enjc. · · 

. ·ł_i, ai która w~ tym roku miafa się odbywać ' '1 " Za to ruch i :gwar wszczął · się bairdżo 
z ~$óbHwą .-swietności4, jalko będąca iiiieia- wczesnym >rankiem. ·\V obozie M~symi-
ko ''-pfaedfożeniem :zabaw koronacyinych. liana. ·' 

Na śwfode też byto tak pieknit'1, jaikby Czaty si~ zrrniet1'.~tY:; a żolnierze po 
t6"·nie Z·ima; lecz. Wiosna się zapO\viiadafa. : drzemce na wilgotnej zleitfi oczelciwaili ro
Wietrzyk ; powiewał od południa nad: po- it~~Z.\11, ,~o-wódzców~ do rozpoczęcia· wa~~d, 
d1ihv. deptY, · gdzieniegdzii.e ·· tra\va z _.pod któraby przezięhle .rpiz.grz:ała cz:tonki. Do-
„J'OZlllięld'ef°zletni rumia:la czenvónawó~z:ie- w?ct\z.cY,":µś.1;e s:wei S.trollly,oc:zekiwali roz-
I~1ni diz:belkamr, ~ slon.ko chociaż z'aslo- kaz.-µ , .~ . jego an~y,k$jążęcej '.mości ii pra
nięte Zitno.wemi chm.uramj, .rzucalo jednak \\'f~ 't~k SMI10 ~k ·i · ż~merze chętniej, by
oo: ezasi.ir.'dó' ·cz~'Sw blackJ-ztotawe prolrtie- .tiby ~Zl]X)Częli .. walke, inrilż pozostaw-a.li -..v 
n4e. L. - ·'Jo-... : llJi~nem oczekiwanh1. '. · . 

. Nie l~e~. co wysz.edl z ciep.lej .izby, · ··... J.~c?li. bowiem noc byta 1 wil-giotn~. ra-
rozkfrzai ~i.e jJQ świecie i pomryślat oobie: : ~f ~e ~ą:mgl.ą gęstą,.· c~~ Qpad'aHącą 
t·,„;1;„~ J~_-też to Pan'. Bóg pięknie d.arj.~ to · tna,J:Jól. przejmowal i~h chlodem, .doprmva
cż'lOwiekO\vtl nie chce się sied,zieć .pod da- &ia}ą~ ... da niederpUwośc.i ł zniechęcen.fa. 
chem., jentóby ch.Od.'zlt i przypatrywa~ się · ~f~Sti,:r-PL(wo~ tę . objąw.iaii . hmno.rem czar-
ted trarwi!1. oo jak lliJl wioon~ rutllieie. .: n~~ ~·"noc~, ~t.órą pod gol-em ,niebem 

NaawięCeL za~ cieszyJai się młodzie·ż, Pr~~l>YH Lkląłwą ohiicie . ~ótgfosctrii sy-
mówUąc sobie: . .: ·~Ilą. . · , "' · · 

.. - Hoi, b~ie d.Qpiero. zaba~, jeżeli '. '.\·r Nię, .. ~edzieĆ iedmk ·cz.y klątwa: -· ta. 
tfłk .będ'zie na Trzy Kr.ólei, to urocz.ystość • Wo/SY,l~· 1ł>Y'la pOd adresem miasta~ któ-
kir!riCJ~· mfa sie ja:Jc niUg{ty. re%bf ~ałi, ·CZY też tyczy fa .Się t.ego1 który 
„ Dziewezęta prócz te~o szeptały: :: reh 't50df 'fu.~pl'astó ·spi-o}y::~'Żił. «. :„ ; . · . 
.. , . - Będzie s'i~- moilna 1ak n131łciy przy- .

1
· •• :~.:: Arcyksiąte tymczasem· mia.t.„swoją; o-

stroić, a stroju1 przy t~rn deple nie b~'zie . ds&~ taktykę \vOjeoo(, 'kford nieOdkry„ 
t.i:teł}c!. tol~ki~m okrywać! . . , wał :oo)V{xfooin~ z~stawiąJąc tcJt w ciąg lej . 

·:, I ~foszól1i .' 's,ie .z~ .nietyhko -na ·uroć.zy- niepewnost.i . r ocżek_iwanlu • . Okryty de
stóść kurkową, a-le ii nai uczt~ wieczorem, :i stittt1W So-ooł-0~ .··szu~ą, . pslbui·ony. namio~· 
co_ ··ją nazywav,o ,,„ll"'rł ... królla! migd'a~owe- :: tiem · riie 'Odczul · sna.ć · ·.Wilgotnej . ·OOCY. i 

· ~"-'\ ·.'.d±tfiysiego""'' nn'rank. •·.·· · .. · .. ·_.„„ ''·· .· . . &'?"1~ bo na niej- podawano cia~t. i ·m\rda- t Y" 1..1 

1~·: A .komµ!. się 1ów migda~ <fos.tar; t~o : · - ~~·:z l~ sĄmą, co ·wczoraiS.Zeg-0 ~eczma 
tego <;>ogłaszano królem mrgdal<)WyITił, mu- d'utfu\;;: sp(:)glą<lał od c~a~u oo czasu. przez 
siał zabawę wymyiślać, a n~ zapusty hu- \łt.tina~f !li'tłi ciche ~śpiooe ni~ d~· ta,<lneigo 
czną · zabaowę wyprarwić. · jZllla:kUt 1życia ·mtastO. i . przecfu.<l™. · si~ tam 

1 .. -~ 11u<lizie sobi~· rozma'ite uiciechy u- i na~owrót: . -~ · · . , . . . . 
kl~da.ją;, a .tam w górze palec Boży sldnie ·r...:... Wywieszą. zap~wno .bia1ą ·chorą-
i 'w;szystkie plany w leł> wexmą. · · gieWi! ~-'rftYślal'. .~h'.i~}:tµmrifo; · p.~ąc 

~ak się te:t i oDeigo rokw 1588 prz:y- gl<)wę. ·· · .· · ·' . „. · , , . · ., · ... 

darz.Y:lo, bo oto· nie wiOOziieć skąd, tuiż pod : · I ·ziiów. przes-7..ed.t '. się' kilka· r·a~y~ ·Ó{)-
mfa'stfml .wk~ar się, co tylko' odp~i-Lony, d#naf"1J)o '~in-ie upłvwaJa: w . oddal~- . 
MaiksYrn.ilian.~· „. . . . , nem ·efik~cie byla· \\.:9ią.t '.taf sarrrJ4,,_".cisz:a'" 

Hetman wyfechal o świtaniu 2-go sty- t spók'ó.i... · .. „ • „ 
cz.rtja, a te!l! wi nocy z 2-~o na! 3-go leżał ':\ .·s.r-011ce przedairlo "chmur~; :."'<bla1dych 
już '-0botem pO<l miastem na błoniach. lego promienfa.\;h btysztzaly w~'e:t'~ce ko-

'-~~· Toć to~ itliiieprzymierŻa~ąc, lezie jak Śdołó~ a dyim :z.. komjnów tiinoszący si~ 
świnia ·WI szkodę ~ tn(jwifa! j1eidln.ai z prze- prosto ku _ g-órie. · nik( ·WŚrqcr · ii100~~.h 
~mpek. ustawliaiąc swój stragan ·podJ su... :.ptomi·er1{V sfofrć~" _t,wottąc ]afbY ::.o~ . 
~ienqicami. btęki'fuo-świetlariy. -' ·· ~: „ ·, ·.. . .' ·. 

· ~ Ledwie .go z jednej strony 1w:y.ku- . :Ob~.-·. ten dodąW~~.)eŚzcie :wi~Ifszef 
rzylL oni z d'rtłiiei ! tfu! czy nlieczysta: siła powagr miastu, · a.;· żarą:ze.m .: .. o~czal 
mu w tei ·sprawie ·dopomaga, czyi {:O! - go a:u!eotą,, przez' kfórą ruel,atw:O' i:n~ly 
docfala fona. się pt~etlostać prainiet1Hi / dąznośei .oble„ 

_._Ba, kto go tam wie! moze l z CU:\,r- gającyćh.' ' . . . :·) .r. . . . 
t~1 ·.: trzyma ~ rze~ła sentenc:vonatnie · : A„·-o ·He cisza_j~~ rn~·c;:z'yst~ _wfa.'ta od 
trz~~; · yWiasfa,: o tyle gwa·ry i $.z,u.r1_ly„_ jwill~fusły sł~ 

· 1 zfobila .~k krzyra świętego: · w ooozie Maksymilian:a: „.. . '.. , 

eo· tam zaś . sobie htdztska!' myśleli, to ;.e:.; Co om sobie myśtą ! --::- rzekt. mie~· 
myśleli\\ a: Maiksym~łian roztożyWSZy się cie-rpfiwiony arcyksiążę. ' · '. ·· ._. „. · · · 

oboz~, pnec:hadza-l się przedi sw}"m ria- .: A lfak· klątwa p1ynąra z ·oooiir r'ne "'ie-· 
miotem i ku1 mi.aistu sp0g~dal. ' d~r~d(;- kogo miala się stosować, tak w 

Aby też się czemu przy~trze? sronko za~ pyta!J.li·e· ·a:rcyksięcia nie wiedlzleć, 
wy.fonit9 ·sit: z>za chmur, oztaćając .wieży- w którą poptynęlo · stron~; ".- . 
ce kościołów i tamkit, które oblane poto- ;:i Nagłe 'Jednak książę z\wócH si-ę do 
kietri światł~, spog-łądaly. 7J. cale\ : powagą sioJącegp :n~ .. shtżbre--~~jutant~ >t_ "za~l 
oo roifegrą w <fu~ 'okolicę J oł>óz arcy.J{sją. WskazJiiąc .na·:miasto: " ·:.„:·.' ·•· ;: . · · 
żęcy. . . ·, . \ - Her.r:,Oestich, ·co··oof sobie· ~yślą? 

·. MaiksymiMan: wycUiińąi. ikU ~iastw pra- ·I He ff. <Destich o :sprytnef i ótwartet ·fi-
wkę i. tzcl5.t z Wielką pewinÓścią siebie: z:fó"omji ~~enie~,;: WJ~Prostowal s.ię je„ 

,1 .:.„ , ·Juttb z okim tqc9 µrUk_u pagłądać s~,~r WJ_)~i ~1u.Mą~ ~- -,~~~rskU1, od'-
b~· Jako monarcha i Pan cailej tej zieml'. p&\Vłetizi.a1. . , . . , . . , . :· 

1.rWY-CW· dumnie .wa.rge, . a. owinąwsiY 'l ::LL 1 C~'Ckafą! .; · · _. · · · ·. , ' . :> .. ··;· 

aię ,.~at,ą. defu\; :·:.p!~~adut .sie. · spag;ą„ · - N~ ~o?.„:- .. r~u Maksymltiu .. , , ·" 
t:~~-~ f ·.'.r.: „ ' .;:~:·· ... „." , , , • •. : •. , :." ~,~·:·:'· ~ •••• „~···' ,_,t.a \ • .- :;:„·~„ .;- : ,; 

:- Na rozkazy jego arcyksiążęcej mo
ści - odrzekl adiutant i iakby nie wie
dział o co rzecz idzie, oczyma wskazał na 
obóz. 

· Lecz arcyksi~ czy ·nie rttLUmlal o<l
'PQWiedlzi adiutanta!, czy też nie chci:al zro
zurni~ ·oo owiru\WSzY sie szubiłi przeszedł 
sle kilka razy tam i na.powrót i 2'.n6W na-

„ ~te zapyta.i: 
- Cumu.ż nie wyszlą parlamentarza? 
Oestich w mi~sce odpowiedzi pod

ni'ósl brwti do góry i spoglądał Jakby tym 
pytaniem oniemialy. 

- tterr Oestkh, czy nie włdz.tsz tam 
Jakiego ruchu1? - zaipytal Maksymrnan. 

- Najjaśni~y Panie, nietylko wi
dzę rucll, ale slysz~ nawet gwar rozmowy .. 

- Odzie, co ty mówisz? - zapytał 
arcyksiąże ptrtrząc na adiutanta zdz!i...WO
nenn oczyma. 

- Tam! - oorz-ekl ttm1ie . w·skazu,ąc 
w .strone obmJl. 

Maks}'nUlian znów Uidat, że się nie do
myśla wkrytei .1ntencyi a.<'ijutanta, odw1rócil 
się ~ szybkim kriokiem. oddal~, J.ak .gdyby 
nie 'wledzial,, co ·tna na ra~e ucz:ynoić ! 

Nagle xwródl się ku Oestichowi i o
St rym głosem zawiolal: 

. 7"" Wezwał mi generała von Driina! 
Adjutant sklionił się po żotniersku i 

zwrócił się by wypelnić roxkaz.. 
- Hen Oestich !· ....... zawołał . arcy

książe. 
Acliutant stanął a zrohiwrszy zwrot 

.woas~owy, ja:k prz;ystalo na wyćwiczone* 
go żolnierza i jak tego godność móWiącego 
'W!Y111agała. -czekal z .ręką przyJoroną, au 
kasku· na datsze rozkazy. 

Chrwtlę tnvalo mvlcrenie; Maiksymi
Hoo ta badawczo w,patryw~ł się w twarz 
adlutant~, to schylal wzrok, targaijąc wdiąż 
niecierpliwre krótką spiczasto za;kof1czoną 
bródkę. 

Z obozu . tymczasem dochodził coraz 
111respokotiniejszy if\Var, z Pomię\fzy które
g-0 oo .c-zasu1 do czaisu wylatywał krótki 
u'fY\\'·iainy glośru1eiszy wyraz d dchl z:nowu 
wśród ogólnego gwaru, Jak niknie groźniej
szy poctmu·ch wzburzonej faU wśród bez
przestann.eg'O szumu Sl)ieniionego marza. 

- ~ oni wrzeszczą? - zapytal 
. ~symUian, śled·ząc w.yraz twarzy swe

go . adiu tania. 
Oestkh podniósł' brwi do góry według 

swetgio zwyczaju i zrobil twari tak oboiię
tną, fu naiWet na}bystrze~sze oko nie rm

, glo z niej' nie w•yczytać. 
· · .Wtem. glośilieiSZYl okrzeyk doleciał z 
obożu. . . 
~, Czego o.nfil tak .wnesz:czą., pyta~? 

-- rzclcr z pewnem zmederpłiwieniem Ma
ks}minan. 
· ~ Czy mogę śmiał-O mówić? :- z~ 
pytał adjti·tant. 

Kiłner wypros~ się i w-ać 
krok1em pospieszył na we:r:wa:nie. A ~ 

Maksymilian od\\'Tóoiwszy si~ f05U 
mi oo stojącego adiutanta, oddalił stęp<: 
kilkai krok&WI. ICtJner w przyzwuite; ctekaW 
cz~em wotskuwym przepiisanej gle! 1 

ści . posięl)OW'ał za nim. f}GrY'Cl1 
Naigle arcyksiąie zwrócił sie ·~ 5~gła< 

mu: (Jłie'llic · 

- Powiedz. generafo\\.ri van ciek.a'\\ 
czekam na' n1ego ! biegn~ 

I nie patrząc na salLLMącego O?Xtj I . 
sa, odWróQil sie znów 4 lJ()CZ'ąl swą ,zaipk1 
jącą prawie <>d rana przechadZkę. każu-s: 
tern owiJaJ sie 1ub rozrzucal na so.b~ szJ<a1'i 
tą. sobolową, tielonem suklllem kie~ 
swbę. Ody ordynans przebiegaił s · ce pal 
k9lO a'dliutanta Oesticha, ten Spojrzał [ 
niego drwiąco i kilka razy pddnłooł 1<0nia; 

· do g-óry a po tern je nagle spuścil, jak sie s 
·by chc1at powioomeć: drizw 

- Na moje W}"S'Zbo. I 
Po ohW~]V oo strony obC1Z.u ~I tW-O~ 

·w.ysold i barczysty general. d-m 
MaiksymiHiain ujrzawszy go, za 

w tej chwil'i. o vneikiej etykiecie, ·pO<jz 

ku ni;emq· i . na; pelne 111szainowaniai pchll 
tan·ie von Drina podal mu rękę. .się c 

Generał zd:t'iwkmy tą · niezwyklą pm 
przedmością Maksymilianai, zarumielJńi . .sie ~ 
}a:k: żalk po 1same uszy, kiedy go 7> · past 
nacl:ai przy szldainiicy. w~na spotylGiilą, byt; 
schylając gtO"N'ę z wiełkiem usza.nor\V'ailj~ .<ht 
dotknąt końcami grubych swych ~ pri1 

d'elikatnei arcyiksi~ęcej d~otJlL ras 
· Nie z<l<>łal zaś ,w:yjść z ~ l\Vę" 

· telnlte· nagle zapytal: .'Prz 
· - Czemu si~ 'om1 ni.e podldają? . prz 

- Czemu sie nie podJdają? - Pol 
rzyl, Jlli~ cz.ekat]ąc odpowtledzi ige śni 

I wskaiza:l' ręką na·. mooone promi · 
mh wieżyce . miasta. · w~ 

- Nikt ·im tego rozkazUl nie ~~ :&O 
- odparl generat :Pr. 

· - Hetmańal n~ema, a są nroi strottJ ro 
miasto powinno bramyi ot\vorzyć .,_ )\\.>; 

wynliośle MaksymiHan. .et 
- Moi:leby im zanieść żąd!an!k . 

ksią.żęceB mości? - rzekł w odlpowie 
V·OO Drin. 

- Zanieść! - rz.u.dff M'aksymiJiaJI . 
O<:fJwrool się w d'rugą, stronę, ia1k tdy!JJ 

. się obawial, .aZeby z rego twarzy inie wy, .ti 
cz;yita.inq~ że rozikaiz ten · byl d1a ni'~ IJC· it 
\Vlneil1I upokorzeniem, dl1a · ni~<\. kt6,., 
'W1CZ-Or~ jeszcze UJ)ewnial swoich do'W{itz, _j 

: cCiwt i calą zalogę, że noc prz~ ~ ·. ~ 
.wi<l!ni~Jącym . z dala ·z41mktL · 

Nie potrzebował Jednak Odwracać ~ 
bo iednocxclnie z nim genet.al, odd~ ~·I 
pąklon wojskowy, odiwrócit s~ · r&wulfreZi 

· szybkiem krokiem ct:ltllalU siQ do obdzu. 
I <m ró'yYll)ież obaiwiat Się1 , żeby rm· 

kalZU nie cofnięto. 
· - M'ów! - rz:ucll Maksymilian ha- JL 
muJąc 'W'Zbu· rzę:nie. · . · · ·w uś.piunym i dchyrni tliiezwiykli 

-: Che<łi ~·lkt lwb odwrotu'! ~ 'rzekł · ·aweio dnia Krak0wie okolo pol'udłl'ia rod 
·szybko Oestich, tak szybko„ jakby się o- zaczął' srę ZJWiękST;aĆ. Lud:zlie, którzy efo. 
bawial, . żeby .mw .wyrazy w1 gardle n·ie u- tąd chyl'kiem tylko pod dbmarnJ vrzesu· 
więzły~ . · rwa.li się Jak clenie~ z.blterałi sifę teraz po kil· 

· · Maksyinilitan spojrza~ nań tak~mr . wzro- ku~ z początku po cicht1i, potem zaś oorat 
kie.Il1b ie mlł'ody żotnierx przez chiwHę za- głośniejsze prowadlzili rozmQWy. Natwi~ 
drżał pod! tern spojrzeniem. WkrÓke fe- kszy .jOOn.ak . ril-ch paoowal. prze.Id kamie· 
dlnak .oprzytómnfat ł1 SPO}riai śmialó w .mcą M(:<k'olaJa Zebrzydowskiego

1 
stairo5tY 

twari arcyksięci~, iak gd1yby ·chcłal po- krailrowsk~ego~ .. z wn'ętrz:ai. Sklepionej s ił· 
~·1.~dzie~ =„ , . · . · .' · llli oodrwila wybłegal to pachołek:, to ktoi 

- Chdal.eś praiwtl'y, ~ masz. Ją!... z. wyżem połoroni~i stużby ID społrzaw5ZY 
Terazi z kolei arcyksiążę :wzrok spu- po ~błetaiącym si~ tłumie, szed:t w jedna 

ścbft ku ziemi i otwtJrzyl już ustat1 ch'4c ~ drugą stronę. Znać ujrzal tegic>, do :któ
co:ś {)O'Vlfodz.ieć. Wkrótoe jedmk wyprO-: rego rniatl rozk~, prx.eciska~ .si~ Więc sxyb·I 
stowal się, podnióst gtowę i- . rzeki cfurrmlie: kio c opowiedzia'W1SZY z czem byl -wryslanY1 

- ,Pocóż nam walka; i taik padct_ać iWlrd oo pr~ei. I znów. znikat w owci 
sie muszą. skłe·~~<Jnei ~ ciemnej jak .. t:.va ·· pastcz~a 

- Nim się poddadzą, nasi w. tej .mgle sienf, z.Ostarwia;ąc za sobą &'War zebraine'61> 
łesiennej stracą db reszty ducha... t.luimu. · Od! ~zastt oo czasu nawet .t kt'OS 

- MogN Zl 5'obą zabrać :kominy i pie- :z. mości panów wychddzfrł z ZebrzydQ'W· 
rzyny - rzekt Maksymilian drwiąco. I skic0h karm~e.ruicy, i przysłoniwszy się r~ 
ule patrz<ic M adh1tanta :vwrocU się w mą odl światła w tłum się wpatrywał. Ztm· 
Stronę. la:z1Szy zaiś k~oś ze zaonieiszyclr omie· 

S.lo~~ tymcza~m wzWo · si~ ku gó.:. SZCZ'a!rlj., vnywał gQ. ku sob>e ~ wziqWSZY 
.rzei. rzucaaąc kilka.i smtl& zlocistych, w je- pod ramrę pr~iadni'ł ·przez; ()lWq, ' sielń ·pl 

igo blaskach zami'gotaly lśniące wieżyce szerokkh dębowych, lecz demny<;h !5Ch'o· 
~ddwouego mia.stai, za: to mg la gęsta spad'ła doc:ht, nai piętro do pańskli:ch komnait. 

· na ziemie, okryla; ciemną powloką: obóz, Kamienica wnęc pana stairosty była 
· przystonilal sla.bo tleją-ce ogrftsta i· Judzi glóv,nnem centrum, w Mórem w owei 

nied1>a.fe. JX>-wyaiąigain}'leh na Wiiig'otnea zie- chrwili skupiło sie .życie całego miasta. · 
mi, hrb oglą<laJ.ącydJi. f. czyszcząc}ih zwił- I nie d'Z~W., wsza~ paq11 Mikotaj Ze· 
g·otntafy. -oręż. Przy tej :robocie wśród! o- bnydowski1 obdarzony starostwem od ~-
cl:ekiwania żolni-erzy rzucali gfdśne prie~ wo ohralneg;<> Zygmootai III.go posradl .. i:a· 
~a; ·Pieśń nie rozbrzmiewała weso- ufanie nie-tylko króta., a'le i fana Z'W1l0yskie 
lo, łec:z zmreszane· gl~ gniewne, niedier- go, któ!J'1 tegoż ikróla na tron wprowatl:ZH· 
pllwe, pruły mglę ich osl~iąc.\ ·r <liola- Obecnie pod _ nieobecnoŚć .~ n:ai rtlrn 
tywa;t;: Jakimś zk>wrogim... ptz.ygnebf.a4ą,- · pdlegalo be2'}>iec;zeństWo n»aista, na · nifg{) 
cym gwarem - do:. usz:w „~cego povt0ł„ W1SZysticie ocży były ~wró~ 'od n:le'lO 
n'Yn1 k roldem ·Maks~Rian.a~ też sz.ly · wszystkie rozkazy. Pan ~to-

. - .~ .. Ha·Jt„ dość: · tego.f. ---= mruknąt, a s~ roiumtar doskomie li~a .od~~· 
ZV..,;r6ci~„S%f" się · do czekając~ pod n2roi0- OOść -na ·n.im cl.ąi.y, ~at. wlt:c ~ sta.!" 

.-tem or,dynanisa . za'\\ióła'l~ sey:t~ę miasta .l wtcd.nle „wi J~ ,cll:v;tft &, i' 

: .: .. :„ ~l~erf · ": >" . „ .. „:« -;.
1

: .:'••·: „„. ,„ .„. '. _-.}>r~~ . oo· nla!4 ~~;;n~ćd .i* st~ ---



-..-ać w razie spodziewanego .napadu. 
A gdy w. \\'ielldej .skupionej izbiłe pan 

J'()Sta i radni miasta1 obmyśtali. eaily plan 
stępow-ani:u. a przed· kamienicą tlum za-

c:tekawfonY czek.al d.Wszycł1 rozkaz6\v, 
gJe rozległ się tętent konia od bramy 

fkJfY'lńskiej. Tt~, który ~otąd' ciekawie 
~ s~glą&f na wąizlcie wgłębione okna ka

ońC'JlicY Zebrzyd<>wskiej, teraz zwródl się 
· cieJk..awe w sronę, z której tętent szybko 

f)ieigmwego konia dochodzi!. 
I oto nagle ukazal si~ wyrostek bez 

czapk~ z rozwianym włosem, w prostym 
każuszku, siedzący okrep nai z.dyszanej 

k 5zkaipl-e. Zzia;iany, ni.e z.ważająic na wszel
kie ro-tan1ia, pędził wprost przed! kamieni-
~c p.attla starosty. · · 

Dotarłszy pod same d'.rzwi, osadizil 
konjai, ze.skoczył z niego, a ni·e pyta~ą.c, co 
się stanie ze szkapą, pchną~ sklepione 
driZWi, chcąc się dostać do wnętrza: doilllU. 

Drzwi 'W1Jraiwd:żie otworzyły się la-
1 N·'()~ lecz stojący pachotek zastąipit mu 

<I~<; i nie puszczając d'alej, pytal bll'tnie: 
- Cóżeś to zacz ? 
Lecz w miejsce od:po·wie<!~i wyrDstek 

pcłmąt pachotka tak sil.nie, że ten uderzył 
.się o ścianę i zatoczyr na nogach, Byłoby 
przyszło do bitwy, bo pachołek W!prędice 
.sie zebrał, mad11I1ąt pięścią, lecz miasto, na
pastnika.i uderzył tylko w powietrze. Przy- · 
·byly tymczasem dbhieigał ostaitnie-go sch()
.d1r na górze i nie ogląd:a1ąc sie stanął w 
przedsionku prowadzącym ido komnat sta
r~Y· Tutali spotkał go dfworzanm ·w ·ibar-
1wę .Zebrzydowskich granatową. z rżóltem 
przybrany, lecz nim .go tenże zapytał, 
przy.byty zawotat: 

- Muszę niez:wlocz!l1ie w~<lzieć ja. 
śnie wielmożnego pana starostę. 

Dworzanin zmierzy{ odi stóp do gfo,. 
wy przybyłego i prawdopodobnie · bylby 
_go w:zjąt na: spytki i uisil'o\vaJ nie dopu·ścić 
:Przed oblicze :!1aśnie \Viełm<Yl.rleigo sta
rooty, gdy naigle z. zewnątrz komna-ty oz
!Wail-0 się .silne stuknięcie mlroitkiem \V, bla-
lC~ . 

w środki zdobycia sobie samodzj~ 
bytu. 

Slowem, jedynie kosztem zrzeczenia 
si~ zbytkownych v.-ydatków r chwilo
wych prz:p.iemności zdobywamy sobie i ro
dz.inie sw10reu trwałą pnmyśłoość i spdko4-
ną przyszl-ość. 

Cztowi:..k lekkomyślny }est podobny 
do dzikiego, który tak. jak on, wydaje 
wszystko, co ma, bez myśli o jutrze, bez 
11rzełotnej nawet troski o ros isrot,. przez 
Opatrzność powierzonych jego pieczy. Lu
tllzie, stając się mądrymi i myśhiąmi 
staiią się też przezornymi i oszczędnymi. 
Tacy wi'f~.c, rozsądnie postępująi i o przy
sz.lości pamiętają za dni powodzenia: swc
gro, g()tują się na· spotkanie ztej doli, my
śląi o potrzebacht swy{;h drogich i blizkich. 

Malo kto zastanaiwia się 1xrważnJe nad 
wielką odpowiedzialnością, jaką bierze na 
siebie mężczyzna, żeniąc się. Skoro jed
nak się ożeni, powinien sobie każ.dy po
stanowić niezłomnie, że dopółd mu sil 
starczy, będzie bronil rodzin~ swą od nie
dostatku i że dlolmy wszelkich s.tarai1, by 
na! wypadek jego nieudo!nośd do pracy 
lub śmierci - dzieci jego nie stały się ci~
żarcm dla1 spoleczefrstwa . 

Dlatego to osz.czędnuść jest olxrwiąz.. 
kJ.em każdego i to właśnie j~ym1 z naj
większych obowiązków . 

Słusznie angietski a.utm slynnych dzieł 
o ._. ,Samopomocy" i ,,Charakterze", Samu
el Smiłes, \V' znakomitej swej książce 
o .,Oszczędności„ nazwat brak przezor.
oości naistrasznieJsi:cm okrucie11srv;em, po 
pelnianem na <l!zieci~ch i 7.,onic - mim(), 
że fa nieprzez.omość · rodzi s~ę z niewia
<lomośd„ 

Czyli'ż tak nie jest? Ojciec Nxiziny 
trwoni zby\Va1ą-cy grosz. na własne przy
iemoości, nie dbając o przyszłość, nie o
szczędzając wcale; a potem umJera i po
wstawiai rodzinę w' 1t1ajop.fakaf1szem pol<l·
żenru ... 

litu.i to ludzi ma wcale ładne zariobki! 
Aliści cokołwiiek tyłk<> zarobią, ro musi 
teiż być zaraz wydaine. Otrzymawszyi wię
kszą k\\·ótę pieniężną, rob~ się. pa:uze w 
pracy11 je się lepiej bez głodu i pije się wię

D laeze~ tczcba oszczędzać? ·. ce.j\, niźli potrzeba, bez pragrnenia'1 przy- . 
czem pozwała się sobie na niaitrozmait-

Co ··na .pierwszy rzut oka uderza., to sze takle przyjemności, na różne rreczy 
.to, re oszczędność prowad1zi do bogac- zbytku, bez których możnaby się wpeI-
itwa Późni et zobaczymy, iak pofyteczIDl nie obejść 1' o który<;h ani się pomyśli wtc-
jest i w. i1:mych, b~rtWo wa.żnych w,zgl~- dy, l!dY się nie ma pieni~dzY. . .· 
.dacll~- - ... · · Tak w krótkim cżasie w:ydafo si~ 

Któżby nie praig:nąJ stać sh~ ·bogatym? w·szystkie pieniądze do ostatniego grosza, 
Wszak · boga.ctwQ jest d'ła · człowieka ai&e xwai.la}ąc na to, że już nazajutrz mo-

.środkiem do W!ielui prz.yjemnościl życia. że ·nadejść chwila, w. któreii nie będzie . co 
_Jednak~ kryje ono. w. sobie zara:. W\łoi:yć do ust. 

.zem. wiele niebezpie-cz.eństwv „Ci, kiórzy Ten tryb ' postępowania ma:· tłmi1y 
cltcą być łx>gatymi, ipopadną, na żądze zwolemiików, niestety we. \vszystkich war 
szkodliwe, które ludzi gubią" ... ponle\v·aż stwadll spokcze6stwa., wszystkie. stany 
-.slusznie ktoś s.i~ wyrazit, że gd:y sie ma żyJą - nad swój stan. · 
.mało pieniędlzy, pozostaje się kh panem, To samoluby! mo-·.tnaby ze w1strętem 
·gdy · się zaś maJ duż.o, wówczas pieniąd.12: wołać za Mfokfewiczem o łudiziad111 którzy 
.staje Się ''paniem, t OJll zawładnie -czrow.ie- zarabliają d'Użo, nie myśl<\) O odt<Y.ieirti'tt -czę-
Jcieru.„ · · ści swego ·zarobku, o zaoszczędwih11 swc-

Dtatego: to naj-cz:ęścieI. niezarncy.ini tu„ go 'kapita~ lecz wydają wszystko na 
1.dzie byWają dObroczynnymi, pod1cz'1s gdy siebie. 
bogaty nieraQ; bywai sknerą,: skąpceni:. . Gdy się slyszy, że ktoś, będąc w tem 

Skoro jednak ·powiadamy, że o.sz,czę.- pol-0.i-eniu, nie zaoszczęd'zit nic z~ra, a 
·.dność ieSt drogą oo bogactwa, to .przez. umierając, zostawił rodzinę swą, na l~sce 
to .rozumiemy przedewszys1kiem nie wi~I... . ·losu, bez grosza zapasu, na tup natstrasz
J\i~ skarby·· ziemskie, ale w: .czcze-gółności ,nletszej nędzy, moż:.na bez przesady po-
dobrobyt mor~ny, ,który .dupięro przy .9- stępek taki napiętnować mia11etn występ-

·sz:'CZędoości zape\\rni.a i utrwa~a.„~bf.ObY:t : nego marnotra.wstwa ! · · 
;tniateryatny; · : ·· . Tymc~sem 1tl'ajzwyklejsza przezor-

Zastanówmry się tedy nad tem. jakię oość moglaby temu skutecznie zapobiedz, 
korzyści prz.yinosi oszczę.ono& w żydw. a to przez zmniejszenie wydatku róbionego 

Przysztość zakrytą jest pfl)ed· <lkie:rn dła' własnej przyjemności np. \Vyrzeczenie 
ludzkiem; nie wiemy, co \V swem lonie s.ię. szklanki p~wa tub garści tytoniu, oo da
ukry\v"a1 · niepewne .Jutro i co nam ono loby nieraz możność niejednemu .cz.łowie
,przy,nieseie; każdy wiec z nie.pokokoiem kowi zapewnienia utrzymania pozostatej 
iSp0gJącta \v t,ę mglę taaemnky. . po nim rodzinie. 

Kto z.aś w chwili p<Jw10dlzenia Qidktada Niestety" po\\iarzamy, spoleczeńs~ ·o 
,grosz na czarną godzinę, ten pozbywa dzi:siejsze cie.rpi więceii na trwonieni.e pie-
. si~ .tev;o : niępoko:tu · i ż ufnością pfynie kµ niędzy. aniżell na brak ich· rzeczywisty. 
niepev,.ine,f '}>rzyszfości; nie lęka się źadnei Laitwiej Jest zarobić pieniądze, aniżeli uży-
niesp<Xl>ziankt, bo g.dziekolwtiek los -go rzu- w:ać ich umi~tnic. 
ci, wszgd'zie z.najdzie bezpieczną 17rzystaf1. Nie to stanowi bogactwo człowieka, 

W WJi.padku choroby własnej łub ko- C() posiada lub e-0 zarabia, tecz sposób \\"Y
,goś z rodziny„ p0siada .środki ·n<ł! · ra.tow~nie . <łatlwwa11ia· i oszczędzania. 
.sie, l1WJ n~· k~de .zaWQ.lanie lekarzy i lękar · Drobne na pozór oszczędności jedno- . 
.~twa, a co więcej, nie je.st. Wltedy przymtt.t- stek1 wytwarzają ·bogactwo czyli drobl"O-' 
srony praoować o slabych sil~ch, ~ tem do byt narodowy. Z d'rugiei znÓ'Wl strony 
reszty podkopywać swoje z-Orowie. W rozrzutność jednostek powoduje zuboźenie 

· zlycht·czasach, W braku: zajęcia.. W1 razi~ U~ narodu. · , · ' . . . , . 
,trat-y~ :posady, nie ,potrzebuite ·się prosić, ~ni . W .ten. sposob ~aterr~ lud~te QSZ.Cżę<ln.r 
ręki! wyciągać po jafmutn~, a!le ud!?'je . się st~ąi _się >dopr~zy11cam1 ogottt,. marn<r 

•do kasy ~zczędności ;p0 wiasny ·funiQ!trsz trawm zas ~ą ~gólui t~o wrog~m1. · 
i przy . jego · pomocy· mote. przeczekać . ~d-zi~k~lW1~k .okt~m · rz~clilly, . c~~ to-

~dni poehmtrrn~ c{opóki nie zaświeci · <1la w dlz?iedz:mę świata !llldywid1:1ałn~, czy 
>nJego inowu modne ,., sf()ńce. ' f':J~· starość zbioro~ego, ma~er.y~n.eg<>i czy rt1?1"~nego~ 
korzysta; ź wla.sneJ · ·emerytury i utm .. wszt:dz1e ok~111ą się nam. blog1e - s1ru~.1 . 
'ÓCJbrze- zasl~.o· SpoCZ}"MU · ~nie leSt - . OSZCZ~~ci. W. .. tra~ny s~b SC·ha:~~t~
sk.azan;i -na łaske obcyct\, . ani ' ;v1,3.sńy~łi ' „._.ryzowal je jed'oo ~ wyb_iin!cll~:: 
-Ozi i · „ p· i · :·. PVU.'.<>h ~- 1· ·n.!tC!7n-a · st8w naszych. Jetelt - mow~ on- Widz1 ee... rzec wuue, W'Yvv~ąi„ v.!"~"'-":"T-:: ·:. _r... -"' i arty.JA...." któ-
~ ś"Wtaf ~· .,PciotJ.s• UztirclOIC ' my dzlsiał wkm 1UCZOO)'u1 :nu" r 

Za tyv..·ycb 1 umarlydl dO'brcas·aciS~ 
„ŚwiętQi6zafada'• odpra"W1anll ~-.> 
miesiąc iedna Msza ś~t. 

Zwierciadło. 
llatlla . . 

Ml piersiach trzy noże i i\\ ~ rą,-
. ootta 

Jes.zc-ze oddycha chocia.Z sto. hrt kona 

rzy mają~ ,;apewniony byt materya.iny, 
mogą caly swój czas poświęcić ~i 
nauk I sztuk; Jeżcll liczny zastw ksi~y i 
nauczydcli zajęty Jest 'W}'łącznie kmake
niem serca i umysłu tak dorosłego · iak 
młodego pokolenia; ieżeH posiadatny bo
gato wyposażone kościoJy, " ·któr;"Ch sie 
modlimy;' ~k~l:\-', w których _sle ucz:YUltY, 
teatry, w których sW: bawjmy; muzea, k;t(;;.. 
re ksz.tak.ą nasz umysł estetycrny; b~ 
wane i oświetłane, ulice. po których bez:
piecznle chOO-z~; ogrody i P'\rki,. w któ
rych odpoczyw-amy; szpitale.. w który.eh 
się leczymy; zakla<ly 001'roczyru1e. w któ~ 
rych biednych i nieszcześliwycłi utrz}'mtl
jemy; kolaie żelazne, 'któremi · wygQdinie 
pOctrćżlijeiny; druty te leg raf iczne, lct3re 

' l(ied'y cxasamł duch się \'\11 mej _ruinred; 
Wola: Ratujcie! Ratukie ~ ~!-

·lotem prieńoszą myśl nasza. na dlrugi · kta
nrec świata; jeżeli ludzie iedni nawet. ko
rzystają z wielu rzeczy, które dawniej d~ 
stępne byiy tylko dla· .bogaczów; ?eżełi1 
poźy\\JienJe. ich, oo~ież i mie$zkanie są nie
równie zdrowsze i czystsze, aniżeli da
·wniej; jeże!i ·-książka w i-chi doJTIJU1 nie. - j~t 
rzadk<Yścią; Jeżeli ·k<:>rzystają z wielu„ insfy
tuicyi pubHcznych, .~łużacych do .użytku 
catego ogótu; jeżeli dalej widzimy· milio-. 
oowe ar;młe. których v.rylącznem prze.zna
czeniem Je.st czuwać n.ad weWTiętrznem i 

. zeWlllętrz:nem bezpileczeilstwem państw; 
poficye, które pilnui.ą mienia i życia !Oby
wateli; sądy, które wymierzaaą spra'\\ie
dłi.<wość; .aidmini~tracye, które wµrarwfają 
caty organizm pa.ństwlOWY w pra'\vidłowy 
ruch -.-: ro: wszystk4e te urządzenia ma.my 
dto źawdzięczenia oszcz~dnośóom, jakie 
w ciągu . wiek&w nagromadlzila prac11jąca 
ludność. 

,- I .., ~ ł ). ' 

Swi.ętojózafaoie , 
czyli składka na ubogich studootów, · łfa· 

toHck·o-poJsikiich. · · ··." 
·W ·kasle (zob. nr. 44) 6@,68 'nt'r. 

N ai .weselu u Jana Gioowski eiDI w 
łiuckande (nadcslaJ-a Pr. I\ró~) 5,40 ·tllr. 

Na chrzdnach u Walent~o S'zatka{w 
Witten (nad. Pr. Przybyła) · ·6;00 mr. 

Ze· skarbonki Tdw·. ś\\·. Barbary , w 
Boclium (,1 ręó'Zyl M. Jer.z;yk) " 4,1$ mr: 

Na chrzcinach l~ l(arófa P}'ikL w H31T1-
me.: I(. Pyka. X żoną ·i <lJzjećmj 1 mr.', ttO
W10U1a:rodzooa. córe·c.zkai 50 fen.;· '1. P%ai 'z 
7..c.i1ą i dziećmi l,10 mr., M. Rzegc)tta "f1trL, 
P. Mutx 1 mr., M. Berus 50 fen., Ro::ial1~ 
Beruis 50 fen., T. Lempaszak 30 fe.n·, · R. 
Kopa.di lO ·fe.n. (wręczyła Mar~~· py. 

ka) ' "~~· ąu. 
Na: cnrzcinacl1 u Anton~eg:o .MorySona-

w Resse: A. Mot"'Yś'On ~ żO.rią, · So ·.fen „ no- . · 
w.('m~rddlzona 1c~rka\ Kasia 10 ·.fen~, f..lf~a. 
Maryarnna 10 fen .. S~. MorY5'011 _z Ż9n:t · 1 

. mr., fr. żurek' ~toną ·1 mr., icl1 c~k;iJ .,M;i.,. 
ry~nna 10 fen., T. ~vak z .żoną 50 .fen.~ 
M; Ku nory·~ m~:; N. N. '!- . żoną fmr~, f ran„· 
ci'Szka Moryson" cfi.rzestna 30 fep.., K„ .~~-· 
mry z żoną i b:ratem Tomaszenii' 55 'fen") 
Bał>uisia r &ie~·i 10 terr., (n:a:<t~:Szt:1 „ f>a:we1.: ~ 
czyk - · pórto ·2s fen:) . .' · · . 6,00 mr •.. · 

·~ ·· c~Ticlna:c~·. ~ . A~~efia; j~kow~, 
sk!iego w Ba.ukau: J. Jankowski! z roną.50 
fen., Pr. Jankowski z 7.oną 50 fen., P. Stel
maszyk z źoną 50 (en., . St. Stehna.szyk z 
ron.ą 50 fen .. · J: mva.łski i ' ±oną, 50 fen,~ · 
St. Maleckr 50 fen., J. Skior~iai 50. fen., M. · 
Maiiorc.Zyk z żoną 50 fen .• A. Jankowski 
z żoną: so fen .. l:l<YWOnamwna: cór~ .50~. 
fen~· :(.na:ct:· J. Ja11k()(\\fsk ~ :. · 4,90. PJr. 

Ze .skaroonki Towarzystwa św. "Mi
chała.· w Bruchur~ 1 majail.,85 mr., 15. mara · 
3,69 mr .. 5 cżern"Ca 1,60 mr.; )9 cze:nvca 
76 fen., 3 ł'ipca .l ,n rnr.! . 17 lipca 1,71 mr., 
7 sfeipnfa . 1.76 tnr. 1 ~1 sierpnia . 76 Jen., 4. 
w.rześilfa 1,23 h1r., 18 wrześni'ł. 2132 mr.; . 
2 paźooiiern.ika 8.25 mr., .16 · paidzienniKa 
2,20 mr. foact rr.' Ja1msi'k) . 28,04 mr • . , 

Ni'· cli·rzcińacri · 1;1' Marcina Siekię.rsk.ic
go w '.Rauxel: "J. Wierzbi11$ki 2 mr., T. Wo
siński 36 teł(, 'A. Skutecki· l mr., \Vierz.biń
ska I ~nr., J. Pokyią l mr .. J. Płsar~k 50 
fon., L · C~~owski '/} ioną 50 fe.n .. W<:f§!Jfl.
ska 20 fon., J. RataJezak 1 mr.1 M. SCeki€!r; 
skr z żoną 1 mr. „ ich syn. Tadeusz; 25 fen., 
00W1Dnarod:Z0na córka Wanciai 25 ten . . na- . 
deslal i· porto zapładł M. Siekierskł)'i , .• 

„ ··• .:~·.~ i • 9 OO mr. · 
;~.„ „;,~~.t Ol,.'\. ;„.' ~ ·--~-' _ .J - ., 

. , Razem-: 673,17rlDJ'.',1: 
, . . . R o z c n ó d!: . ·. . -- .. . ff! . · 

B. D. z H. stypen!dyum .30,00. mr~ ~; 
L. S .. z R.i_ ~typendyum ·~ 66,lO 11tr„ .J;,~:·• ,· 
S. W. z: W. sty.pendyum· 30t00 mr: .:· i„ · 
A •. s .. z. B. stypen'<tyum 32,50 -"mr. 
M. s~ .. z M. ·stY.PeOOyum·· 25~oó mr~ :t . 

' . ; „ . . i'-~·-.. „~ •. ~ \' R.aze.m:·. 183,60 mr:"''t.rJ ; 
· · · · · .P~}C Vr-... ka-:s1e·=' "89.;$f "': :· 

„ :: B6g zaptat t Sw. Józafa-<ri~ ,w~(~ję .. 
· za, nami' · .:. „ • •• 

5.11. 04: ;::.„.;„_ ·, =·.<·" ~ .;··f>ro: Ks:··1s~ s-.--

A. Bre)skł, Bochum. Małtbeserstr. ł7. 

A na glos Matki k:ażden biegnie., ,sp'iesy. 
Nim :zaczął dzieło, już się skutkiem de -

. sey-, 
'Bo c:z.uje w gJbfe mil-OŚĆ i odWag~ . 
~ JX)ŚWięcenia nie kladUe na_ ~ę~ . 

Ale niestety w szlachetnym ~~e 
l(ażdy się ~ka, że nie pien\i~ym 1*łife: 
l(aixty ma sposób, jak goić jej rany, 
K~dy ma ra~, w Jakie objąć śCiartY. 

I ruro przeparścią już ciżba w.a.teza.ca„. 
Jeden d!rugiego odpycha, · potrąca. .. 
SlO'\\'n po st<rniii e, raz, po m2ie łeei, 
A Matka wola: Ratuj.cie mnie, dzied ! · 

A Matka· v:o?a:: Jeślt w1·rok ,BQga, 
Abym ziginęta, niechże hańba: sroga . · 
MOlieT okroP'!lei nie JX)!Większ.a; męki, 
Ze raiz śmierteUny z waszej .biorę reki. 

Na,jprzód z przepaści dźwigniJdle ,povt~i, 
A PQ1tem o tern, oo mrne z dawna~; . 
A potem o te:m, jaką pójdzlęn,t drog~ 
Wasze wyścigi zbawić mnie_ nie mogą. 

BHsko, daleko, nisko, c.zy w:Yśoko1 ;~ 
Wszystkich optyme maderzyńskie ok.o. " 
Wszystkich! zarówno przy sercu urmę„ 

S'7JCX(, 

Bą-Olźcie ·wy w zgodtfe, a n1ę zgi~ę f.e„ „. 
. ~ ... 

· Matki1 nie słucha rzesza gwarna, plac~ 
Któci się o to, kto ją lepiej lrocha, 
Aż duch z nieszczęsnej na:reszei:e 1t~, 
I sierotami powstainą dz.i eci ~... „ .. · ::: , 

.- "'• I <. ! I-~ 

Ś ~ie w ka rolnika. - ·' 
Bo już w roli prac.aj~... •. '• " .~. r '~ 

., Wi,iJ -- heta - me w'Of:y! •• c. ~ : r•; 
·A bydlątka ~·-0li · ': ... ~·:_;{1 i. ; ~'!~f 
l(roczą noga za nt>gą, · ; .:. ~ ·! : 1 .„1 
Jakże rnito nai ś~de, · ~ : · · ; \ .~ 

Wszystko mi się uśtn.łecli.a ~ · . , 
Czy to w 7:imietr czy W1 l~~e .: Ą·.; ~ l ~·· 
Zawsze dhil mnie paciecha. -'.' ·: } .·.c; .. :. 

' · _ Gd'y srotrecr.Joo wystrzeli · · . ·: :: i;.; 
Wyżej nieco we wiośnie -. :, ,' : . l j · 
Ziemia z śnieżneł pościeli" ·, · . . ~ · 1\~ ;. 

, . Wstaje, patrzy radośnie. , .. , ,'.' .·, ,' ' .· 

I ja si~ też raduje, 
SzczeSliwym w·esoly, 
Ciągną p.fLżek po roli, 
Kraią Xiemię m~ drogą. 

Skowroneczek wdąi. ~ci .. ,. ': I ~ : 
I tra śpiewam, dlOĆ orzę - -. .. „ }_„\ ·: , 
Gdzie sie cztowi'ek: obróc~ : · , { ;'-' 
Tyle szczęścia mół Boże .! . , ,.; i· . 

Gdzde pług ziemię poruszy. .' . 1, I' J : . „ 
Zar~ ptastwo tam siada! - ., . b ~I , 

M ' to d' d .• ll I me rau~ez uszy _ . ,. J.··<· 
Bo robactwu wyjada. • ; , •' 

'.Rotę dobrze :rorarni~ , · , :J 1; " 

Zcflrowem ziairnem 1.la.Sianą,, · · : :1:'. ·. 
. Skladam w ręcę Twe, .Boze .. .- : J . ~ · 
Twa ła'Skai mię wspomoże. · ·1 · : l ~ , 

Tyle kw4eciai i woni, ~: .·f 

Zieloności - ach, Boże! .· ~: ·-r~. ·U ·:· 
Biedny co z Polski goni 1 :.J ~- j:1 

Szukać szczęścia za morze . . ·· , · 1 · · 

G<lZież piękniejsze są lany, . . · -. :i -. ·1 , 

Lub gtlz.ie słońce jaśniejsze? . \:,' 1, 

Wszak nasz kraj ukochany; · · ,; 1'-1 • '.f · 
Wszystko ma ruiicudnieJSEe? r ·: '. 
Już słoneczko przyg rze:wa1 J ·. L·~l · ~ ł ·. 
Coraz mocnieJ z niebiosy -:-- ., '..:i ·--~! „.„ . , 
AI13l lące ktoś śpłe\va .. , . ·,>.' • .• } · :: •· · .: 

Sluchai :- brzęczą już; ~y. ~· . : ·l-. .·.:. 



Przecudne laiJy zbc.1.fl. 
Pszeniczki naszej - tyt.a., 
Żnie ~romadka, a łloia, 
BO ~rod.a sowit.a. 

I przy Bożej pomocy 

I 

u 'I) 

Już w stodókc są snopy -
Szczęśliwym we dnie - "f.r .1tocy, 
Bo zboża liczne kopy. 

W sadzie jabl.onie, grust·
l(u zicmi1 s1i~ s hyfają.„ 
Tros~kę drzewo poruszc,:, 
Już owoce padają. 

A kochane dziateczki 
Biorą czapki, koszyki, 
I ,zbieral.ią gruszeczki. 
Czyniąc śmiechy i , ·rzyfkL 

Gdy t-0 widzi kt.oś z boku 
Pozazd1rości mi może -
l(a;dość w duszy mej - \\~ oku.. .. 

" Dziękuie C~. mój Boże! 

, P.opatrz tylko na dlrzewa, 

~: 

J1uiż liść ZW1Q!lnai żó~knieie -
Chl<Jldrny wietrZY'k' powiewa„. 
BÓi' tak chce, tak sie dizieje ! 

I słoneczko ·coś z holm 
Rzuca promiefi ukośnie -
Wszystko ma m11iej ll'roku„. 
Lecz. fa. śpiewam radO'śnie. 

Wii<:lJ.Stnna mo.jai praca 
Datla p.1ony w Jesieni -
Jesień czleka: wzbogaca ... 
Czyż ma rad'ość się zmie.nii? 

Bo.że! dzięki Ci, dzięki, 
Zai t:e dary z. Twej ręki, 
Za to słnńce u góry 
Za te cwdiai natury. 

„ J ,, 

f;tl•• 
górllltów i llldalklw. 

Baczność górnicy! 
Ktoby wi przyszŁem półmc.zu ch:cial 

mleć innego leka-rza k.naipsza.ftiowego., ni~ 
diotąd, pQIWiniicn mipóźnrej 10 listopada do
nieść zarządowi k-opa:l111i. Wybrać można 
sobie lekarz.a, który nie mieszka d.a1le.i, nad 
4 ló.llometry od mieszkania górnika. 

Inwalidzi knapszaftorwi wiruni w spra
v.ie z.miany lekarza zglosić sLę dlo swego 

stairszegO' knapszaftoweg-0. Inwailid.z.r z 
powodu okaleczenia (UnfaU-Inwa:liden) nie 
· ogą zmieniać lekarza. 

l(ażd'y, kto zmionia: I.eka:rza, otrzyma 
•pos\v-ii.adczeniei„ które nowemu lekairziowi 
·ako łegitymaicyę przedstawić winien. 

sprawie związków zawodo
wych. 

W ubiegły poini·e<lziatek {)dbylo się w 
o.znaniu posiedzenie l(atol. Towarzystwa 
zemieślników Polskich, nai którem wy
fosf l obsz.erny i bardzo zajmujący wyktad 
· z.wią12kach z.a:wndowych ks. kan. Aid'am

ski. 
Szainowny prelegat Za2naczyl na wstę

pie, ż,e związki wwodowe interes.ować P'D
•winny wszystkie klasy nas.zeg·o spo.fecz.ef1-
:stwa i1 że w1 interesie związków wymaiga 
się koniecznie pewnego poświęcenia. Jeśli 
bowiem wyrzucamy zd'rndę sprzocl:awczy
k ·om i sza:chraj.om ziemi na<szej ojczystej, 
to tak Samo \.Vyrzucać powinniśmy f'CIOO

tnikom i rzemieślnikom p.rzystępow.al11ie dlo 
:związków obcych, dla tego jedynie, że one 
więcei daną. I tn powinniśmy zrobić pewne 
poświęcenie i nic zapisy.wać się tam, gd..z.ie 
najwięcej dają. ale tam. gd'21ic ch>0ć mniej 
d:adą. nasz.a sprawa reHgifa1a i narndowa mis 
ucierpi. Tak dtugo Z1resztą, póki trzy
mać się będziemy razem, ta'k dlugo się o
stajemy. Wiara nasza jest z rnar-01dlc>\VO
ścią naszą tak ściśle złączona, że Jec:Lnt0 bez 
drugiego Jest marhve i mó\vca jest przeko
nany, że ani jeden z tych którzy \Vycho<lzą 
w obce stro~1y i tam się zł•utrzą nk~. czuje 
"'ię WÓ\\'iezias Polakiem i -01dwrotnic., ieśU 
siG kto zniemczy, 211pel'nie z.obojętniały jest 
dla wiary. 

Dla tego więc, że zwiąZ'ki iinne, jak 
centralne i chrześcia6skre nie trw-zględ'nia
ją życ.ze11 naszych religijnych i n:arodo
wych przyjt{ć ich nje możemy. Mówca 
przyta:cza na: r>0twic11d·z0nie słćn.v swrdich 
mnóstwo d.owodów. l tak n. p. w Grnei
nie po pewr:em zebraniu zw.i~ku clrrze
:ściaiiskregc, mówił z. crgitatorern te.goż i 
ten wyraż~ł się o Polakach nadzwyczaj 
przychylnie, mówiąc, że· Polacy to najlepsi 
ludzie, że z nimi za"''·szc spr;:iwy zatab1.i!ac 

·-------~--

mo:l.na iak najlepiej, a na zapytanie, dla 
cze~ tak twierd·zi, odpowiada:, że jeśli icłl 
a~itatorzy nie umieją I)<> potsku, to Polaą 
z największą. chęcią goctza. sie na obrady 
Po niemiecku. Podobny przypadek z.a
szedl w I(ośc:anie i takich przypiadkóv1r z.na 
wiele. 

Następnie mÓ\v,ca przeszc'df specyalnie 
na związki centralne i kh historyę i 
wptyw1 na nie tnrtyi socyal!styczrre]. Za
znacza, że w początka-ch powstania 7f\ ·iąz
ków centrialnych socyaEści przeszkadzali 
tymże. obawiając sO:ę, że gdy związki te 
wzmsną, to tamować mo16ą WZ\\rój s.ocyal
ncj demokracyi. Takie zdam'ie wypowie
dziat Bebe! w r. 1898;, a w 2 lata później 
to samo powdedz!al Kautski. Dopiem w 
czasie wyjątkmvych praiw na socyaliist(.w. 
które trwały rągle 12 lat. przekonali się 
socyaliści, Jj·aką sitę posiadają w związkad1 
centrainJ71ch. A LCi,!"ien, przeiwod'niczący 
wszystkich związków centralnych, stano
-wew twierdzi!, że ruch W' zwiąiz-kach cen
tralnych je.st ruaifepszą pod.stawą d'ta; poll-
tY'ki' s-ocyalnej d'emokraicyi. ' 

Następnie prz.eszedl móW!Cai na ntetode
raiocyę związków centraJ.nych, któ:ra wla.:ś
ni-e przycz.ynila się do zai1ożenia: ·ziwliązków 
innych, wi~ związiki. centralne same są , 
winne, fo potv.7X>rzyly si~ imre związki, na 
które obecrrie wiecznie ujaJCfaią. I wt tym 
przypadku przytoczył mówca w-:iele si.cze~ ' 
gó!ów dow.adwych. 

Np. w Szwaica:ryi swe:g:o cza:su starn1 · 
gj,~ związek. chrześcia.1\ski: o z.łączenie się 
zwiąZ'ków1 w celach wspóne::1 obrony ro- ~ 
botnikai, z.astrzegaijąc wbi'e •le<l:nak kilka 
punktów, tyczących wt~śn:e rolerancyi : 
naroddwośd i religii. 

Związek centralny wówczas· wszystkie 
punkta odrzucit zniczem nieuz.aisaidni·cmych 
poTWldció~v i <lio zgody n~e przyszto. Na d10-
wód! o ile związki centralne występują 
przedw. rel!igii i że w związ:bch cei·rtral- · 
nych stale Wl Kościót zaczepia(ią, cytował 
mffivica bardto vvliele prz)llklaldlów z gazet 
poszczególnych zaiwo:dów Z\l.rią.z:kotwych. 
Niektóre wprawdzie gazety, wychoid~ące · 
W1 miejscach g'dzie wplyw wywiera Cen
trunt ookol\.vfok są w ~aJniaich ogh:xlnicJ- · 
·sze, ale wszystkie wYcho<lzące w mlie,fsoo- · 
WQ'Ściach, gd'zie socyaNzm roizbu.d!zony, 
bez ogródek na l(ościól naipa:<lJają. 

To też - lmńczy mówca - byloby w 
obec dolwodów niez:bitych:' nietolerancyi 
ze strony związków c~ntra:lnych a: w czę
ci i chrześciafiskich wpit1ost samobójstwem 
na:rodlowem przystępowanie do tychże 
związ,ków i poleca gor~c-0 Związek polski 
~awoowy, który rówtrvleż z: cz.aisem by 
mógł impon!QIW'ać Wlielkiemi k:aipitalami, 
gdy do. tego wszyscy szczerze się zabie
rzemy. 

Nad' wykta!dem wywią.zata: się oQ:.y
wtona dyskusya, trwają.ca.i prawie .gddzinę, 
w któreli większa: część mówców oświiad
cz.aił'a się ·Z3J organiiz.acyą polską. Nie bra
klo '"1>rawdzie zwolenników Z'W1ią.zk6w 
centrailnych i ch:rześdańsk'ch, przy 1czem 
się pokaizało, że w tonie katolickiego To
warzystwa R·zernieślni•ków J)Qlskich, bwr
dzio wielu należy do, socyatistycznych 
Zw:ią,zków. J ed'en z ni•ch wys tępa.wat na
wet w tak brutalny w·pro·st sposób„ że na 
wniosek ks. Patrona zebranie odmów'it0 
mu gtosu. U niektóry.eh przebiiata znl()J\VU 
zupelna nieświadomość Zwi.ązków z:a1wo
dlo·wyich, gd'yż mieszali ie z z:wią:zkami ce
chiowemi1 i towarzyskiemi. 

Po izamknięcil.li dyskusyi zalatwkmo 
ldlka: wewnętrznych spraw, zwfaszcza :'\VY

brainio· <ltelega~yą na umczystość 25-łetnią 
Towarzystwai Przemysł()WCÓW\ w Riogoź
nQ·e. a z powQ<lU spóźnionej pory kilka chał 
ważnych wni<0sków 1odr·oczionD dto naistęp
nicgo pos.ied'z,enia. 

Pos·iedzenie z.amknąl o g.o,diz. 12 prezes 
p. Grajkowski. 

Gazetka dla dzieci. 
K r 6 t k a n a u k a c z y t a n i a. 

h 
o a e 1 u 

e h a o e 
m m m 

ma-ma, ma-my, ma-mo, 
• mam, m1-mo, me. mu. 

w w w 
• wy, mo-wa. mo-wa-m1, wy-

mo-wa'r 

l 1 1 
o-r- ,a. na-le-wa. na-mo
wa., ma-li, u-le. wo„la, wy-

ła-IL 

s s s 
su-ma, so-sy, o-sa. sole, 
sa-la:ł su-my, mo-la, so

la-sa.-mi mo- · wa, la-sy, , 
• la-mi, o-sa, 

sy., li-sa-mi 
o-aa-m1, 

so-li. 

Akty strzełiste. 

li-

1. Nwchai będzie pockwal<>ny Przenaj
świętszy Sakrament - teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen. 

... z.' ... B-0że bądt muośctw "rzesznei duszy 
mojej. 

3. O Maryo bez zmazy poczęta., módl 
się za nami, kt6rzy się do Ciebie ucie
kamy! 

4. Jezu, Maryo,Józefie święty, Wam od
dalę ciało i duszę moję. 

5. A dusze wiernych zmarłych przez mi
l-Osierdzie Boże 111łch odpoczywaią w 
pokoju. Amen! 

Potop. 
1. Zepsucie łudzi. Aóm dożył lat 

930. Pan Bóg dał mu lesze:: '! więcej sy
nów i córek. Kain i Set midi też wiele 
dzieci. Potomkowie I{aina byU źli, jak ich 
ojciec. Po.tomkowie zaś Seta byli dobrymi 
Przecież z er.asem P-OPSUłi siQ dobrzy· za 
przykładem złych. Odtąd panowała ogól
nie bezboi.tt-Gść na świecie. W tedy posta
nowił Pa~1 Bóg wygładzić rodzaj ludzld 
ze ziemi. 

2. Korab. Pomiędzy bezbożnymi żył 
naonczas pewien mąż pobożny ii sprawie
dliwy. Nazywał się Noe. Ten ·znalazł fa. 
skę przed Panem. I rzekł Bóg do niego: 
„Zbuduj sobie korab z drzewa i pociągnij 
go smołą wewnątrz . i zewnątrz! . Niech 
będzie 300 łokci długi, 50 szeroki, a 30 wy
soki. Okno w korabiu wprawisz u góry, 
a drzwi uczynisz z boku. W korabiu u
rządzisz trzy piętra: dolne, środkowe i 
górne. A oto Ja ześlę wody potopu na zie
mię. I wszystko żylące zniszcz.ei~ na niej. 
Ty zaś z rodziną wnijdziesz do korabia. 
Zabierzesz też po parze z każdego rodza
ju zwierząt, jako też żywności na zapas 
dla siebie i dla nich!" 

Noe uczynił wszystko co m.u Pan roz
kazał. Przez wiele lat budował korab. 
Przytem wzywał bezbożnych do pokuty 
i prz.estrzegał ich przed karą Bożą. Ale 
ludzie nie zważali na niego. - Gdy korab 
był zbudowany, wsudł do mego Noe wraz 
z żoną, trzema synami i ich niewiastami. 
Zabrał też zwierzęta oo korabia, jak mu 
Pan przykazał. 

3. Potop. Po siedmiu clnliach spuścił 
Pan Bóg wielki deszcz, który padał C'tter
dzieści dni i 40 nocy. I zalaną była cała 
ziemia. A woda uniosła korab w górę, tak 
iż spoko-inie płynął pod opieką Bożą. Na 
ziemi zaś wszystko żyjące ()()topiło się i 
wyglnęto. Sam tylko Noe ostał się i, co z 
nim byto w korabiu. 

4. Koniec PQtopu. Sto pięćdziesiąt 
dni stała woda na ziemi, wyżej niż najwyż
sze szczyty gór. Potem zaczęła woda z 
wolna opadać, a korab osiadł na górze A
rarat. W tedy wypuścił Noe kruka, aby . 
słę przekonać, czy ziemia już jest suchą. 
l(ruk przecież nie powrócłl do korabia, 
gdyż znalazł żer dla stebie. Póiniei wy. ' 

pdcił Noe 5'0łęblcę. Lecz ta wr 
wkrótce, bo Die alała itdzie spocząć, 
siedmiu dnlack znów j~ Noe W"YPnkir. 
łębica przyleciała dopiero P<ld wł 
niosąc w dzióbtw gałązkę oliwn~ zliś· 
zielonem. Siedm dni potem wyleciała 
łęhica po raz trzeci z korabia. Ale Już ,. 
cej do ni~o nie wróciła. Z te~o 
Noe, iż ziemia oschła dostatecznie. 

5. Ofiara Noego. Wtedy na ro 
Boży wys~iił;>e z korabia wraz z s 
rodziną i zwf~mi. Z wdzięczności 
wybawlenie zbudował ołtarz i złożył 
nim Bo~u ofiarę. Pan Bói pobłogosia 
Noemu i synom jeigo. Zarazem roztoc 
na niebie wspaniałą tęczę oo ·znak, iż 
tąd nie będzie iuż ll~rał ludzi potOP<!nt. 

Co ptaszek v klatce śpiewa, 
Smutn-0 tęskno ptaszy1ni;e, 
J(iedy wol·ność utraci; 
Przykro życie jej p.!yniie, 
Boi zdaleka Qd braci. 

Co z~ szczoście mói Boże, 
\V raz z ptaszka.mi we.solo! 
Unosić. się w przestwmze„. 
Bujać wbie w olrol()l! 

,,~ 

„P 
Jl) 

Chociaż zhnai dkJkoczy, 
Bie~ nierarz: prznnieoie 
TQ' si~ pta.szek tern uczy, 
.Znosić wszystko na śwtiecie. 

"·as 
ii diitw 
· tając 

O, niebios.a prześliczne 
I deszczyku kroplisty„. 
O, radości rozliczne, 
O, strumyku mói czysty! 

Któż k.l śpiew mój. z.rorzurrrie, 
Boleść., serce stęsknione? 
Czyli od'czuć kto umie 
Zal - gdy szczęście manione? 

Ach, nad·zie;ię mam jeszcze? 
le mi wolność zaświeci; 
Że się z s..tońce.m popieszczę„. 
Że wypuszczą mnie dzieci. 

Kot i my"&Zka. 
Bajka. 

l(ot chwycił rniySZikę w swioie pazury, 
A cna piszczy: O. panie Bury, 

, • 

Puść mię, dla Boga:! ja d nie ktami~. 
Pięcioro dziatek drobnych mam w: jamie, 
Biecfuych rr glod:nych ! jai ich Jedyną 
Jestem obroną - beziemnie: z:giną.„ 
Zlituj się, zlituj, masz serce przecie! 
Ale kot mruczy: Co i0na1 plecie? 
Na to mi Bóg dal zęby, pazury, 
Bym nimiptoszyl myszy i szczury[ 
Ludzie zaiś mad.ąi ten nakaz z nieba: 
Dfai staibych, bied'nych, l.itio·ść mieć trzeba! 

Bolesław II. śmiały 
urodz. 1041 umarł' 1081, panowal lat 22. 
Chwałą pradziada Bolesłe?W owianJ 

Dzielnie od razu poczyna; 
Odptiera Czechów, gromi Kijowian, 

Nad Cisą biie Węgrzyna. 
Lecz krwią biskupa splamiwszy dłonie, 
Wziął kij pielgrzymi w ramiona, 

I na pokucie, w daleliiej stronie, 
W osamotnieniu gdzieś kona. 

Nie wróci. 
Z tęsknotą na licach, 
I ze lzą w źre11t:caclt 
Siervika w blękitów przestworze 
Spogląda 11ieboga, 
Z chateczki odi priogai. 
I W'Z'drycha serdecznie: O B-0że ! 

I czemuż d'z.iecino: 
Z ócz lezki ci plyną, 
Co ciebie. kochanie tak smuci? 
A na bo sierota.i: 
Ma żafość tęsknota 
Za mamą - d<Jpóki nic wróci!' 

Już wszystko nai świecie 
I w~osna i kwiecie 
I cieple promienie sfoneczka 
Powraca ·dio Iu<lzi, 
I radość w nich budzi, 
A moja c:J,y wróci mate.czka? 

O, biedna sierot·o ! 
Ty ·pytasz mię o to? 

!OŚĆ 
Jezu 

Qdip01wiem - lecz serce twe zranię: 
ChOC tęsknie spozierasz ... 
Z ócz fezki ocierasz.„ 
Nie wróci matoc:r.ka. kocha nie! 
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1 Na niedzielę 25- ta, po Św1~tkąth. 
Lekcya. L Tess. I. 2-10. 

Bracia! dziękuiemy Bogu zawsze za 

1 was wszystkie, . wspomin~ąc was w rno
~ dlitwach naszych bez przestarulm; pamię

tając nra d'Zielo wiary waszej i1 pracę i mi
/ość i cierpliwość na<lziei1 Pana naszego 
Jezusa Chrystusa przed Boigiem i OJcem 
naszy.m. Wiedząc Brncia ·UmiJ.owani od 
Boga o wybraniu waszam, iż Ewangelia 
n;asza nie byla do wias tyllko w: mm.vie, ale 
i w mocy ·i· w Du.chu świętym, i w zwpel
rraści wielkiej, jako wiecie, iakieśmy hyli 
międ!zy wami dla was. A wy. staliścte się 
naśiaoorw'{:ami naszymi i Pailsk·imi, prziy
jąwszy slowo w wielkiem udśnienhli ~ 
wł.5elem Ducha św. talk, iżeście się stali 
wzorem wszystkim wierzącym w Mace-

' oonii ·i w A•chai. Albowiem oo was roosla 

1 \Vion~ dest mowa Pań sika: nie tylko w Ma
cedonii i w Achai, ale na wszystkie.an n1dej
scu, wiara wasza, która jest ku1 Bogu, ro-

1 zcsz.la: się tak, iż nam nie trzeba nic mówić. 
Bo sami o nas ()IJ>O:wiad,aJą. jakieśmy \\"e}

ście do was mieli, i jakoście się na1w1ró
cili oo Boga ()di balwanów1„ abyście sfuiżyli 
Bogu ży.wemu i prawdziwemu, i oczeki
wali Syna .i'le.gi0i z: niebios (którego W'Zbu
d!z.iP z martw~h) Jezusa, który nasi ·w;y·r
wał oo -g·nie\vu przysz.lego. 

.Ewangelia. Mat. XIII. 31-36. 

W on czas mówił- Jezll'S! rzieszom to 
podobieństwo: Podobne jes.t królestwo 
nfebieskie zi·amu gorc:z.yicznemu, które 
wziąwszyi czltowiek wsial na: roli S\vojej'. 
Które na3mniejszieć jest ze v.rs'Leg'O nars1ie
nfa; ale kiedy U'rośnie, większe ~est ze 
wszech jarzyl1'; i stawa się drzewem tak, 

' iż prz~hodzą ptaicy niebiescy, i mies1lka
ją na gałązkach jego. Insze pooobieftstwo 
powiedział im: Podobne jest królestwo nde
bieskie kwasowi, który wzi<\W'SZY' niewia
sta z.a.kryla we trzy miary mąki, aż wszy
stka skwaśniala. To wszystko mówi! Je
z;us w potl1obie11stwach oo rzeszy; a krom 
poidobieńst\.va ·nic im aby się wypclnilo to 
co jest rzecwne przez Proroka mówią-ce 
go: Ot.tworzą usta moieJ w' ·przypowieś
ciach; będę \vypowiad'at skryte rzeczry od 
założenia świata. 

KAZANIE. 
K.was nauki Jezusa Chrystusa przeni

kną~ zaraz od samego początku wszystko, 
albowiem gd1zie moc ducha świętego -O•zia~ 
la, tam ogamia wszystlw, caJego od!nawia 
c~;ieka: oświeca jego ro.zum, uspokaja 
iego serce~ uświęca' jego \volę, przen'.ka 
cat'li jego istotę z "WSzystkiemi jej wla(l.za
mi i pop~ami i swoje na<l! wą rnzciąga 
Prutrol\V'alnie. Nawet ciafo nadaje ona no
wy, ·Pelen godności wyraz, a Ttąd i nową 
11ostawe; obdarta nas zdro'\v1ym poglądem, 
na wszystko. oo nas otacza; ()dnawia ser
ce nasze a: z n·iem i caiłe życie nasze w 
zewnęt~nym także 

1

je.g<J1 obja!Wiie. Chrystus 
lJ<rwiem wtedy zaklada pomiesz:kanle swio-
8e w· takim cz:lowieku, a Duch Chrystuso
wy. aaki ożywi.a go, podnosi i u:świeca, tak 
wr ogóle dokool)-"Wa w nim tej wielkiej, Cl(~,. 
dQwnej, niewypowied!Z:ianej przemiany. 
](was ten zaczął wtedy poi raz pierwszy 
<łziafać i robić, kiedy Chrystus Pan rou:po
cząt święty swóu zawM nauczycielski; .al-· 
łJ.owiem -gdziekolwiek Chrystus się pojatwil, 
wszędzie za sobą. wielkie pociągał rzesze, 
a gdy uista swoje swięte otworzył i mówić 
}}Oiezą.l, wszyscy ' słuchali z a'1!k najwi ęk-

szem natężeniem, a P10'lfzl1Wiając, \.\ryzna
w;aJi stanowczo: źc mówił poteżrrie, jako 
Ten, który przyszed'l od Bo.g a nau. .czycie
lem, ai n1e tak, Jak I:~ I • 
cz.eni pismacy. Robienie kwasu tego 
V.1Z1m10glo sięit kie<lry Syn &Yty po Wnie
bow'Stąpieniu swojem z.esfa~ w dzień Ziero
nych Swiątek Ducha świętego na Aposto
lów. W dnh1 tym pamiętnymi tak przejąl 
kwas stowa Boże-go trzy tysią{;e ludzi, iż 
natY'Chmiaist -wstąpiM ma drogę pokuty t dali 
się ochrzcić. I o podobnych skutkach tego 
kwasu Chrys-tusowego przekooać się rrro
żemy z calych dizieiówi aposto1skich. Nal
pr.z.ód nmvy, <l1otą<l nieznany ruch napclnia 
Jcrooolime, potem szerzy si~ PO' cał'eu żiy
d.owsldeti krainf.e, następnie przecnm11 do 
krajów1 pogaf1skich a wreszcie obejmuje 
śv.-1at caly, ·i dziś jeszcze robi ten kwas 
Ewangielii i przenik.a tych, którym namkę · 
Chrystusową opowiadia!ią. Za'Choldzi teraz 
pyt<ł!nie, jaki też skutek kwaJS ten wy.w-arf 
\V'śród rodu lu<l'zkiego. 

Przedews:zystkiem wietlzieć wam 
trzeba, NaJ.miiJsi! że chrześciaństwo zwr-O
cilo1 oczy lu<lzivm na grzecl1, jako na glórw
ne, narw1ęks:ze zte; że WJXbawito ich od 

·przekleństwa grzechu i podalo im zara
zem śro<llki jak do unilmienia go1 tak i dQ 
pelJ1ie1riai cnoty. Wybawiając -zaś chrzc~ 
śdafrstwo, ród' łud'zki z jarzma g't7„eclm, 
wryzrwiolil-o go tern san1em z najcięższej rri'e
woli, w· jaką· popadt i WI której z talk stra
sz.liwem dla ciebie poniżeniem jęcz.al. 

Odtąd za'(~z.ęli się ludzie uważać za bra
ci, co w calym starym świecie był'O' rz:re-czą 
niesłychaną. Wprarwtfzie miłuwaoo tam 
swego przY1iadcła, z..1.ichi0wywano pm.wa. 
·gościttmości, niekiedy nawet, ~k tego kil'ka 
mamyi 'PfZYklad6w, wniano okazać mi.rość 
S"w"Ojernu nieprzyjacielowi. lecz miro~ ta 
byfa zbyt ograniczona; rozciąg,alai się co 
niati'więcei' na wfasny naród. Każdego ob
cego cztowLeka, każdego cu'Cl:zo,zicmca po- : 
cz:ytywano za nieprzyjaciela, za barba
rzy(Jcę t ztąd też teni U' \delu starożytnych 
namdló'\v zachiawywa.nyi zwyczaj, ż:e: jeń
CÓ'\\'1 w' czasie wojny zabrainiych, jak i ty'Ch 
cuidzwrcmców, których w czasie rozbicia 
okrętu f.ate morskie na1 lą;cr WYfZl1cily, za- ' 
bidanQI bev.vzgiędn,ie, }u-b palono bogom na 
ofarę. Dopiero chrześciaf1stwo usu:nęlo 
ten tak straszliwy rozbrat i pcmczylo i o
ś w•ieciho1 wszystki;;łr: ż.e~my względiem sie
bie braćmj, że nie tylko od jednego ojca na 
ziemi1 Aid'ama pochodzimy, ale i oo. Oiica 
n:iebieskiego, który nas stworzył, że no'Si
my nai sobie obmz i podbbieństwio Boga; 
że jego· jesteśmy dziećmi i że przez Syna. 
Boże-gio zostaliśmy oolklrpieni, staliśmy sie 
dziecfzłca111i nieba. I ztąd też chrześciań
stwo oparlo się stanowczo temu połłańbie
nilll i pornżenłu godności łu<.lzkiej~ jakiego 
się <llopttszczaJo pogaństw'() na niewJOini
kach i odtąd też n.ies-z.cześliwi d i bitłfni 
poslyszeti po raz pierwszJr, że i oni są 
ludźmi, że są d'.Ziećmr Bożemi, że Sq Zlba
\Jv'donymi i odkupionymi przez tlrogq krew 
Jezusa Chrystusa i 'Ciłzie<l'.zicami ch\vaJy i 
szcz~liwośd wiecznej. Latwo pciliąć, jak 
taki kwas nauki Chrystusa musial nie tylko 
przieniknąć, are wstrząsn'cl.Ć <lo żywego calą 
ludnością świata starego. Malo bylo twrte
dy ludzi wolnych, większa: część byla nie
w1olnikami; nawet w owych slawiooych 
tyle, wrorowych państwach stare-go świa
ta. gdzie cywilizacya i uczucie lu<l!zkości 
stanęlr n'1! od'J)O\Viednim czasowi sWbiiemu 
sr;czeblu panoiwafa nie-woła, stra:szłhv'.a1, o
plaka!ll'a 'nie:w10Ia! Taki np. ma.Jy krai~ 
grocki, jak Attyka, miał 20 OOO obyw~t('ll, 

a 400,000 niC'\\'\Qhlików w calem znacwniu 
teigo '\\ryrazu i mial targowisko w Koryn
cie i Efezie, dbkąd' ich ze wszech stron, 
na'wet z Azyi, na! sprzedaż dostawiano. I 
to by la ona osławiona Rzecz Pospolita! W 
tern poja'\Ą ia się chrześciaństwo z S\VlOl.ią 

nauką i o~lasza wolność i równość wszy
stkich w Chrystusie w obliczu Boga; !ecz 
nie jakby to dz~ś tę wGłność t ró\vtność 
zaprowadzić chcialJl()\, nisZ<:ząc wszelkie 
karby ufoglości i posl.uszer1stwa i wywra
cając wiekami uświęcony, zbawienny po

· r.ządl3k społeczeństwa. Owszem, Kościól 
domaga się po nie'wolnikachi p0sluszeństrwa 
należnego ich panom, aby nie byto wYIDÓ
~"'ek, że chrześciańst\vo popiera opór i 
rokosz prz.eciw zwierzchności, r dla tego 
te.i oddaje Pa.wet św. nawróconego nie,
'1\0lnikai panu dego, Pokazując na:m .czYtnem 
tym cto:woonie, ie chrzieściani11 może wipra
\vtd'Zile nazywać się niewolnikiem, lecx ni.
gdy nrim nie jest rzeczywiście, i że nawet 
dziś jest tam v.-'01n~ chociażby był w tań
cuchyi zakuty, gdizie d'uch chrześciańskf ej 
.nauki jeszcze nie romiccir swlO!iego świa
tła. · 

Jak zaś w ogóJle przez zniesienJe nie
woli podniosło chrześciaństw~ osobistą go
dność czlowieka, tak znów \V. szczególno
ści gl6\'\1lre i jed:ynie prZJy'CZyinifo si~ dl() 
wyzwol'ewia pki nie"Wieśdej. Pod'czas gdy 
.caly świi-at stary szuka</ zaooWtOlenia w 
wido.icństwie, przeZi co niewiasta. straciła 
sv..de znaczenie ~ powagę i zamieniła sie 
wi przedmiot dawolnci, najobelżywszej po
niewierki; st.awi.ia naraz chrześciaństwo 
wzmosle swoje pojęcie o świętości mal
żefrsnva. o dziewiczości i do takiej w ogóle 
\Ąl"J'nosi po'\vagL i godu1'0śd niewiastę, o ja
kiej ani się śnito ludziom poza chrześdań
stwem~ Odtąd nie ma już mąż uw'1d;ać żo
ny sw1ojci za nie:wolnicę, alb-O za jaki sprzęt 
dom01WY; lecz .chrześciański mąż ma żonę 
sw10ją mifo\\·ać jako Chrystus KOśdól swój 
mituje i być dla niej z równą wiernością 

' przy'\.\tiąz.anym. ;ęknie}szego zaiste i 
wzniośkli'szego nad to stanowiska: nie mo±
na już było zakreślić 111iewieście ! Tak 
wi.ęc chrześciaf1stwo d'Opiero wydobylo 
pleć niewieścią :z j~ upodlenia i poniżenia 

·~ dozwo?tro jej wśród spóleczeństwa za ... 
szczytne zająć stanmvisko, pod'czas gdy 
dawniej w ukryciu, upośhxlz.eniu i \\"Zgar-

, d~ie smutne dni życia swojego pę<l'Zić by
ła zniewołona. 

Tę samą zasa<lę ludzkości za.szczepifo 
Ch'rześcia6stwo we ·wszystkie stósunki 
spóleczne i paf1shvl0\ve, i dfa tego też ró
'\VTiie stano\vcvo wystęPQwalo przeciW1 o
krudef1stwu panujących., jak stararo si-ę u~ 
kródć i Po'\Y"śd~111ąć kh bezwzględną sa
mownlę. J e<l'ynie Kości6l Chrystusowy 
''"Plynąl w duchu Ewangelii na prawu•rurnr
stwo. i ponadawał światu- ustawy: takie, 
które mieszczą w sob}e diotąd żywQUią si
te, a1 w ustawach tych z:akreślfł jak pra
w-a. i przywileje panujących, tak też obo
wiązki i powinm-ośd Judmv. Ustaiwy te 
potępiają, staoowczo nie tyllro wszclJdc, 
okrucieństwu rządów. ale też i nierząd i 
wybrykł ludóvt i grożą j:~dn'.\m i drutgim 
dvczesnemł i \.Yiecznemi karami Bożemi. 

T~ zasadą, htdzkości przej~te, w·ola 
Chrześciaństv."O z taldem naleganiem na 
bogaczów, aby uboigich \\·spierali i wzywa 
wszystkich S\rn.ich wyz.na\\-ców, aby 
wszędzie, gdzie mogą. za'J)Obiegali denpie
niom ubóstwa i nędzy ludzkiej. Wypel
nia6 przeto mUosierdzie, poczyMe sobie 
Chrześdaństwo za nalwię.ksxą zas:ugę i 
\Ha tegQ też imieniem Zbawiciela przyobie-

;if(~~~~~~~ 

~\ „Robotni Polski" I~ 
~I "'ycho<lzi dwa razy tygo- ; 
*1 dniow . Pn;edplata wynosi ~ 
~1 ...-

1 
59 feny' · 

~ kwa1U.lnie. 
~ ,.Posiańcfli katolickiego'' •ir~y-
~I mają abonenci w dodMku. 
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.... ,&. 
cude nawet temu wiecznq niebieska. na.gr<>
dę, któryby spragnionemu S\\ ojemu bliź
niemu podal ku~ zinmej wody. I w1 tej 
mierze szczegó~niej podizialał kwas nauki 
Chrystusai Pana na ogół ludzi w sposób cu
d-0wny; kt<Y,i; ł>QIWiem p<Jticzy wszystkie 
one zakl<łdy dobroczynne, szpitale, d:omy 
przyturku i ochrony, które powystaiwiafa 
i utrzymuje dotąd miłość chrześciruiskai? 

Ponieważ zaś Ch1r7...eściaństwo samą 
jest milością, lagodnościąi, łutdxkośdą i mi
losierdziem, przeto też poczytywało za
WS"'.te za coś przeciwnego zasaid.l-zie S\V'Oiei, 
jeźli ktoś paważył się pog-\.\akić to świ~te 
UICZ'U'Cie zawiścią, zemstą, nLeprzytjia.ź.nią, 
czy to slowem czy czynem. To, czego sic 
()[li() po nas 00maga, ()d'nosi się zawsze do 
jego uczucia lu1ITZ'kości i ptynie; z źródla Je
go mifości. I tak żąda, abyśmy nauczyli 
sie ·przebaczać naszym wi11'<J\vaioom. abyś
my urazy chętnie znosili i dl'ai tc-gQ też wy
kroczenia przieciW1 milości poczytuje za 
naJwieksze. Ztąd też nie pcchwala nigdy 
i nie uniewima nigdy żadTI!ego gwałtUi i 
ł>e:z.pra'\\i;a; żadnego umać nie chce pra1wa 
mocniejszego~ aini żadneli krwawej zemisty, 
czy ją spetnia jeden naród' na drugim, czy 
też diwad tylko z sobą Poiedlyn.kują,cy sie, 
którzy, jak to wiedzieć pcywinniście, wry
klęci są, wlącznie ~ to\vairz;yszamil S\v1oimi 
z spóleczeństwa wiernych. 

Z tych samych zaś względów, z jaldch 
oomaga się ocf nias ludzkości i ntitosierdaia~ 
pragnie Crześcialistwo pokoju, i o ten1 po
kój modli! si~ codziCI11J1łe, 4 ogłasza go, póki 
mo:że; stara si~ na wszeiki sposób o usu
nięcie i załatwienie powstalych nieporozu
mień i sporów.; a jeili już ·wojnie z.a.po
bie<fz niie zoo!a, stara: się przynajmniej (j, to:, 
aby w1 niej strony wojujące zadrowyrwaly 
wszelkie w~ględy ludzkości i miłosierdzia, 
Sluszni~ przeto powiada Monteskiusz w 
idziele swldiem -01 duchn prawa: 1) że 
C.urześciaństwu z.ruwdzięczamy w krajach 
PC\\"fle polityczne pra'\.wi, w ~"Ojnie zaś pe
wne prawu narodów, które zbyt i est waż
n~„ aby. ród ludzki nie m1al go trznać natłeżY, 
cze. W skutek prawa tego zwycięzcy o-. 
bo"Wiązani pozostawić hiOOm przez się; 
przekonanym życie, wolność, sprawtedli
'\VIOść, "\\t'\fasoość i zaws-ze religię, ieśli sic: 
nie pozwolą 1mteść n.amiętoości i zaślepie
pieniu. Komu z.n.ane są prawa '\vnjenne 
ludów niechrześciańskkh i ten los. SPotkał 
jeńców, ten z pewnością blogoslaiwić tył-. 
ko będlzie tę świętą reliięg- mi~~r, która 
d:o najzjadliwszego na ród ludzki bicza do 
·wojny, U'\''iitegG da'\Vl}iej z sar.ej srogości 
i okrucieństwa, wipkrtla lagodzącą, nić 
sw1ojej ludzkości. 

Otóż Najmilsi! takie to skutki, takia 
przemiany we wszystkich stosunkach ');y
cia lu<lzkfeg'O wywułal kwas nauki Jezusa 
Chrystusa; iżali przeto nie zapłonie serce 
nasze dla niej jak najszczerszem u.czuciem 
'\Vdzięczniości, mltości j przywiązania? 1-
żaH wszystkie naro<ly, przez tyPc foż wie
kó:\,~ zażywające blQgichi i slodkich O'\V()„ 

CÓ'\V! tej świętej religii, nie zechcą tern sił ... 
nrej trzymać się jej i przekazywać je ja
ko najdroższą, spuściznę dzieciom i wnu
kom swoim? Wszakże to lu-cl.zie dni na ... 
szych naii\vięcej- rozprnwiaią o milości, Ju.,,. 
dzlmśd, oświacie i cywjlizacyi, niecha] 
w·iGc uznają także i to źród.lo, zkąd te oo,. 
bra ,v,plyn~ly i niechaj nie da.d2ą obalamu
cić się tern przypuszczetrJ.iem. jakoby i bez 
Chrześciafistwa< istnieć one i rozwijać s~ 
mogły'. Amen. 
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Dworzanin posipieszył na wezwainie, 
a przybyły nie pytając już 1nik~o o po~
wolerne, stanął we drzwiach rownoczes
ni-e z -cbń"OrZ'aninem. 

Obradutią'Cy Z\V'róciłi nań zdzi-\v1one 
spiojrzenie, a Mikol01j Zehrzyd~wski zma1r
sziczywszy brwi miiat iuż gmewem wy
buchnąć, gdy przybyly za-wiola~ : 

- Jaśnie \\lielm.oż.ny starosto, z obozu 
arcyksi.~ciai dążą tutaJ po.s,~owie z żądaniem 
aby się miasto podda:ło. 

_ Ktoś zacz!? _ Z'apytal opryskli\vie 
starosta. 

_ Mac'iei ze Stra!domia - praicujo _u 
płatnerza Borka - -0drzekł przyhyly, nie 
zmię.szany pyta·niem i supową po1starwą 
panai stamsty. 

Coś robił około obozu austryaickie-go? 
_ To byiło talk, proszę paina. sta1rost);': 

drwie niedziele temu majster rp-0siair mme 
aż µod Zabierzów do sweg·? kurr:ia po ~o
nia. co mu go pożyczył, ki·c?Y Jechał Je
sz.cze przed .wdrwentteim sz.ukac swego bra
tanka. Kiedym prz.ysze.d~ do mveigo kuma, 
on mt rzecze: 

- Widzisz synu, ·zmitrężyłem nieco 
k.abyf'ę, sierść na niej się ]eiY., _i ~k~ n:a 
strasznie kościste, nie oddam ue1,. Pó:k-1 me 
·wygladlzę; ·ostat1 się, krz.ywldy c1 nie bę-
dzie. 

_ Ostałem: klobytai stała przy petnem 
żilobie ai i mnie też, jako rzekt fJv.JI ką11m, 
krzy~dy nie byto. Aż tu sJyszc. ie p~d 
miasto ciągną z.nów Niemcy, taka. m~1e 
wteidty tęslrnrcai ui\ięb, żem fuli. ;ob'1e ~a:
dnej rady dać n~e mógł, więc mystę sobie: 
Ty się tu Małku· wylegujesz, a tym~zasem 
to plugastwi() w I ez.ie do mia1sta ! . N1~ ~ze~ 
klem teidy ·i sl.0:wai i w.c'Z.Ora'j mm sw1tac 
zaczęło po dchu. wymklnąlem się ~d ku:ma. 
Ni·e u:jeoha.lem i mili, aż tu powo·h zaczi~fo 
s1ię ro2.jaśn:1ać, mgłai kui górze się wib.1la, 
a; o'd· do1fiu ·cornz jaśnie-i; patrzę '\V dał; a 
tu to plugastwo rozłożyło się ob?z~m; Jak 
okiem sięgnąć dlQ kolai ms.z.a ~1·ę . 1 rn~za 
jak mrowisko. A:ni weź, ieby si~ ku mia
stu przedostać. Zafraisowiatem się: 

_ żle ai może wrócić do kuma i sie-
' .· . .. I 

-frzieć przy cieplym piecu1 i 1pelne1 mŁ1s1e. 

Aż mnie coś zaklóro na t;ail(ie myŚlli: 
Splunąłem z obrzydzenia.i 111ai samego 

·siebie i rzeknę: 
- Toś ty taki Maciusiu - obcy mia

sto zajmują, inni tba, będą nastawiać, ai ty 
:na\\-et kamieniem nie rzucisz.? 

I tak mi to· jia:koś pamogJo, żem ioo o 
p01wrocie an1 wspcmnniał, jeno przeżegna
łem się .i 'Znów rzieklem: 

- Oho, niedoczelrnnie wasze; tatki się 
przez wasz obóz: przedrę! 

Upatrzyłem ~akieś zarośla, skry1lem 
się i sied~ę. 

- Obaczę„ co oni r-0ibią - myślę 
sobie. 

Zimno mi, chló& mmie prz.ejąi, gtód 
tańcu1e po ·pustyich kiszk.aich, ia nic, ~ni. się 
ruszę. Ale i oni się nie ruszają, 10'g'nle po
roz~p.a.laN i sz:\via.rgocz4, aż od' tego SZ\.V3.'r

gotu wrony het .IXYUdeka?y. 
Ostawiłem konia i nocą chciałem się 

p'ies:Z'o iprzedrzeć kolio oboZ'.u., ale mi coś 
rzekło: 

- Poidsuń się i poshrcha~, cio oni ga-
d:aiią! 

Takiem tei uczyni!, przypclz.k.m na 
'brzuchtu ziemiia rozmarzła, .cicho dio kofa, 
niemcz;s.ka le'żą nogami do l()lgniiska zwró
Jeno klopot z tym g~O'dem, oo mi tak po 
ccnj nikt mnie: nie dJojrzaL Najgorszy 
kiszka'Ch głośno wyske;kiwał. ale ja:koś 
.d·ech wstrzymafem i u<llaro ·się. Niemcy 
poczęli szwargotać; SZ\V'air·gio·czą, szwargo
czą 3! ja ten kh s.z.aingot JiQIZ,umiem, boć u 
nas' byfo dwóch czeladników Niemców. 
talk tedy slucham. Otóż. :ioJmerz.e, ba i 
dlcYwoocy :gwaittem chcieli, żehy zaraz u
derzyć n~ miasto, ale t~ni naGstarszY, ksią
że rzekł: 

Ne'in! 
A potem m&wił, że w mieście są ta

cy. oo im sami bramy otworzą i i wielką 
par.adlą 1la zamek wprowa'Cilzą.„ 

Zebrzyd:owski nie zrw"1JŻ.ając nai ohe.c
ność pacho1ęci3l mruknął 1niechętnie, tar
gnął brodą i bad<ł!WCZO oo oitaczaiących 
spo-g~ąd:ał. 

Aż z~ni:af sic dc!it„<tnio ubrany pcw2.
żnych lat mieszczanin i u<ler:u1jąc dtoniq 
w pierś, rzekł stano\.\x:.zp: . , , 

- Ja Mateusz Makąla, glą-w;a tniasta. 
rec.zę za s"W"Okh. 

- Jaśnie "''iehnożny starosto, 1 dco s.1 
tutaj' 7Jdirady nie zrobią, baczyć jeno trzetba, 
żeby postronnej nie byfo - ozW.iat Śię mar
szcząc brwi Jan Komorowski, młOdy sta~ 
ros ta zatorski. · ·· ·, 

, - Co inam robić, cd goJmvąs6'w· na
uki brać nie będę! - oorzekl porywczo 
Zebrzydowski. ' . 1 

G\V1a1r i zmieszane glosy zaczęły s.!ę 
Podnosić, Maciuś. std.i4c przy drzwiach kil
ka razy chci.ail mówić, lecz. obecni wcahe 
na n~ego nie zważaJi, ja;k gdyby w tej chwi
li nie szfo an'i o ·wieść, której z początku 
tak chciwie luchali, ani o oblężone 
mi.a1sto, jeno o lasne ze.branych srprawy. 

Maóuś zaś nie mdgąc się doczekać, 
a:żeby mu się pozwolono wyga<lać, µoosu
nąl się do pana starcsty, a obejmując go 
nj zko :z a ·nogi 'Z.awo l a'l : 

- Wysluchajcie mni,e db kofic.a, hoć 
Niemcy może ju:ż tam pod: bram~! 

- Gadaj! - zaw•ohll grzmiiącyn~ gło
sem Zebrzy<l.o\vski. 

- Otóż, s:koro książę im pmvie<lzi.ał, 
że miasto bramy ohvorzy, ucieszyli się 
U'afk.oś; ale gdy do wiecz:orn miasta nie 
myślało ich kU' siobie z.aprnS1:ć, piomz:kl·adali 
się k·otio ogniska i wymyślali IJi-.1: cz·em 
świ1ait stoi. że mairzną nie wiedzieć pn oo•, 
kiedy w kriaj:u mogliby 'Siedzieć prz.y pel
ny1m kuflu i cieptym komi:nle. 

- I ja ma:rztem - m6wi1 odetchmą
ws.zy 1nie100 Maciuś, ale wiedziałem db 
cz.eg;oi ! Pe/zatem \';dąiż nai brzuiohu po 
wzmięklej ziemi odi iogniSika do oig1t1:ska 
i wysfochalem, że Jeżeli miaisto1 się ni1e pod
dai 'i' nie n2Jd.'eJc!Ją p·osilki dla a·rcylrnięciai, to 
oe.zi mait.a: wszyscy jego wojacy odlbie..gną 
het tam do siebie!... Aleć sk,oro zaczęl'i 
nal'e1gać, tak ~r.cyriksiąż.ę zebrał starszyich 
i kHlrn ich jeno co inie widać; przyjvJą tu
taj i pędą w)llgraiżać, że ~czeli się ni.tasto 
nie ' podd.~ to ie zburzą do sZtczętu. Aleć 
\viierzyić tem·u nie trza,. a· byle ś".dsnąć '.kulą. 

.......,.- M'ikz ! - prze.rwial gniewnie starc
sta. ' 

- Niemcy iuJż mu1s:zą hyić przy bramie 
- mówi1l nie niezbity z. tropu, l\1iadwś, z<lzi-
wfony 111,aiglym gniewe:m stairosty. 

- Preicz.! - krz,ykinąil Zebrz.y<lowski. 
Maćkowi twarz pociemniiała szkarla

tniym rumień·cem; chdał 1coś rzec iesztcze, 
łecz. slQWai zauna•rly mui nai ustach, west
chnął 'tyllko i sJmniająic s1ię popchnął cię
żkie dirz.wi dę1bowe. 

- Boże, a jeżel1 ooi zn1atldą tu sw1oich 
i miasto nam zagarną! - sz,epnąt dlo sie
bie wychodząc. 

- Nie bój si~. cht()lpcze. miasto ma 
d'zlielnych obrońców - rzekl: Jam Komoiro
wskii, który i ·ednocze'Śnie z nim wyszedł 
z kotnmaty. 

_,_ Nie wezmą 1nam mrasta:!? - rzekł 
Maiciek, przyipaldaijąc d:O kolan mfiudiego 
staimsfy ·ziaitorskie:go. 

- Nie damy im - ·rzekl z mzpiog10-
d'Z1onem obHczem J(ioUll()!iO\\nski. 

A -potem do<lla:l : 
- Idź posil się, boś 'Straszn-le Zibie

cfz·oirty ! 
I cziekającemu na mz.kazy paicholkowi 

kaiz:a! pacholę do s:woiego <l\v1orn na: ulicę 
Św\ Anny przeprowadzić. 

Ate·ć i·z,e.c by~o latwiej, le,cz \vyil:mnać 
t!rudnieu. ·· Tłum bo\viiem 'rob<:iiczywszy 
icłul'.Opca . w)ńcho:d'zącego z. kiamien'icy Ze
hrzyid:ow,skich , m.vaial g.QI je\k.01 os.obisrość, 

· która dJo \viełkich spraw nafożafa. 
- Maciek z panaunit o całości il bez

p~eczeństwie mi:asta rad!Ził, . trzeb.a go 
W'Ziąść m!ędz.y sielJlie, iak swego, wotmo. 

Otoyw:ruo' go więc dioJmJa. łrnżdy go 
·o coś '.pytaL Pampry sw:o·im głosem i na 
swoją rękę chcieli prowadzić z nim ga
wę.dęj, a cieka\VJO'ŚĆ Uumru zaostrz.ana.i wy
czekiwaniem wz.rns.tata. 

Dworski· więc paina stairosty zatorskie
go m!imo' naJjsz.cz,erszej chęci spelniieni3. 
mzka;zu, nie mógł g·o wykonać, oo iaJdś 
pau1per nie wiele myśląc, Did'su1n.ąt goi na 
bok i butnie z.a'\V'Ola·l: 

- łiei ! na bok fam, wytrząsnąl już 
wieści paniom, niech je teraz: na:rn tufai wy
trząsa1. A i11ni1 ot0>~zy!D ga i wiedli jak 
swego. I ten Num mioid'y tolr-0war oolbie 
dlJic:Jgę; Sika-cząc i żartując }ak gdly1by swy
mi oowcipy chcieli oopę:dzLć staią:ceg'o u 
wrót 11ieprzy}.acieła. · , 

1 
- Poszli prec~. skurczybyki! - z.a

'\Volafa . przeciskając się jakaś podżyła nie ... 
wi..aJSta; wam żarty i śmiechy, ~ ch.002.łin~ 
musi być sifnie głodny, boć i ·k!oń jego bo-
ki ma ·"\l<".Ciągnięte, · · ·' ·:" " 

„ „ .l, ·' .]„ .• 
,J , . 

-:-o mówiąc, podała chlop.:a kukiefki: 
omaszc7.0tlą słoinin.ą.. 

Maciek z chd\\'1QŚcią wyiglodnrałego 
dwmriowym postem. poniósl do ust kukiel
kę, a przeżuwaoją-c spory kalWał, zawołał: 

- Bóg zatplać. matko; a toście wy w 
samą porę rrmie posmli - boć juq, bez mała 
z .głoldn 1t1ie padtem. Alle dajde też oo i 
koniowi, ałbd odprowadźcie go na 5tra
·dorn oo Borkai płatnerza; poczciwać to 
szkapa, wsta\.v„Uem. ją het zdała, ba i za
pamri;iiaJem o nie.i, aiż tu !kiedym się w;y
śliz.nąl z pomiędzy zarośli, ai ona stoi Jakby 
cz·e:kając nai mnie! 

I poklepat zbiedzone konisko. 
wśród trumu. 

- Niemcy pad bramą! - przePecial 
głos z ust cL01 ust. 

- Bić kh! - z.aw0ilafy glosy. 
- Do '<iomówi i; cz.ekać ! - krzyknąl 

Zebrz.y<lJowski z. otwa:r.tego .o:knw. 
- Może czekać ari nas za leb wezmą! 

- krzycz.ano niesfornie. 
Wtem od Grodzkiej uHcy wysunąJ' si ę 

oddzia{ zibroi1nycfa od ś·w. Anmy ciągnął 

drugi. 
- Co to, o.ni x. nami chcą zacząć! -

zawofaty tłumy i podnios-ty się pięści do 
gócy. 

- Na 1moj.ą głowę przyS'ięigam, że miasta 
im nie .oddamy - rzekl JaJn Korn;QlroW'Ski, 
sta:jfłc na: czele swoje.go oddvziału. Dh ho
nom miasta, niechali trum się roz,eiidlzie, 
żeby. posłowie arcykisęcia znaleźli puste 
ulic-e - dlodaił. 

- Nied1 żyje Koma.rn:wski ! - wrza
sną! kkYś z· Uumu1. I tysiąice piersi 1powtó
rzylo. 

- Niech ż.yje Jasiek K:omo1~owski t 
Maciek sz.edJ tymcwsem w. otocumiu 

pauprów za(j.ada1ąc kuk1,elikę; konia poprto
wa<l'zono dlo naJbUższe~ gusipody, a .chl-o
piec tyle IQtrzymywal pytań i tyle sypnęł-0 
się ma1'i smacznych \kąsków, że nie mógl 
a111i na, pytanka: ·odpowiedz:ieć ani te:ż. kąs
ków, od razu spożyć. Poc-zul się 1iednak 
·ważną osobą, a słysząc, że tam od starszy
zny wychodzi rozkaz., ażeby się roz.e,jść, 
Za\\lOfal: 

- Do dcm br.a1cia ! gdy będzie potrze-
ba1, to 111as ·za\.\no1laUą. 

Ozwanie się Ma.ćka więccti podzia?ato, 
aniżeli wszelkie rozkazy dmvódców i sta,r
szyzny. W jed.nej chw1lli opustoszałai uilica 
tyillko ·stawścińskie strnie od Groidzlkiej 
i św. Anny uszykowaty się w ryruku. 
Pierw1sza: 1110.Sila znak Zebnydmvskith 
Radiwia11 ta Jest chorągie,w żółta w polu 
dzenvo~em. W' któlrem na pryd!sta!wh~ o 
ś\v. Anny zaś powiewatai dmrągiew Z'ldo
trzech sfupa~h .wid:niat krzyż czarny; ()d 
na, a: tna niej rzeika: krótktm krz;yietnl za
ko.ńcz·onai. to jest herb Srenliawa, boć ta;.. 
kleig;o, 1g•odła uiżywali Komorow1scy. 

Wysz.e'd~ też nai ryneik i ·sam starosta 
kr.a!kowski, ·ai uirzaiwszy 1prz.y swoich 
'Z!1l:l}kach Komomwskietg10, sarknął niechę
tnie: 

- Co ten mbko's urą1gać mi ~viid'zę 
myślL 

I zarnz. dlod'al: 
- Poprosić mi tuta~ mości pa111a staro-

stę zaitrOirskiego. ,. 
D\\rorza.nin podbieg! z rozkaz-em, i· po 

-chwi.Jli mlod'yi starosta z.at1Cirski. stainąl 
przed durnmym p.a1nem. 

- Co zaicz waść szyki1 swfo5e przywtl
dtzisz? - spytail Zebrzydowski. 

- Jaśnie '\Welimoż,ny, starosto, takie-
ście rwka.z.an. 

Zebrzydmvski zagryzł wargi, 'bo ru
cz:ywiś.cie wiy<l;at ten rozlk:az. rano, a teraz 
o ntlm zapomniaL Zmarszczy I więc brwi, 
namyiślaj·ąc 'S'.ę oo daJ\eJj oczynić. 

- P:olącz je z moimi i niech i<lą <l1\V6i
karni pcrnnołi obchodzą ryneac - rzekl 
wreszcie. 

W d11 s:zy zaś dlodaJ : 
- Poslowie .arcyksięcLai 'i tak W~edzą 

że tu ja wszystko znaczę. a· niechaj te-'2: 
zebaczą, ·że my sobie dfa aigiila:cyi oddlzia
łctm naiszym każemy pe rynku prz:ocha
dzać, nie <iba:iąc ·zgota: o oblegających. 

I z: idu.mą ręce za pt'.llS· z.a:tożyl. 
Tymczasem od fi,Grya1ńskiej bramy 

pam Maku,ta jak-0 glnwa mi«rsta prov.raidzil 
_poslów Maksymiliana. 

Gdiy Zebrzydo\V1skiemu d'<mo znać, że 
postowi'e już w mieście, wsz:eci'r co tchu do 
kaltll\iienky ·i w paradnej. kamn~cie wraz 
z przed.nie.is2ymi pa111a1rni c:ze1rnl na przy
bywa:ictcych. 

Ni!e- zawezwał tyVko Jan3l Komoriow 
skiego, aby mu dać ])O'Z:rulĆit że zbyt miale 
stau1'0lwi~ko w ca~em z.ebramem kole xai
muj}e i te się bex jego ml~i-e1kzeJ rudy 
obejdzie. 

III. 
Poshv+ały w b.cśu gene·nl~ł van Drin 

i młody a-djutant '\fon Oesti:h, którym f,\\ 

selst\,-o prz:ypadło w ttdziałe, zdziwf rzwi ~ 
okiem spaglądałi rua puste Uilice m~a.sta. IW~ocz, 

Tak oni jako i dwaj przyboczni ~ ·r.al· 
żo upieczeni 16.itnainci szli piechotą, a ·\\'·1an 
cłrołkowie oo roU:az pana Makuly I>~ aiach 
dzi'b~ za n~m1 konie. Opr~ tych lu-chi ·ą · 
spotkalt ~oła nikogo; mnaisro wy1rlą ~·c str, 
jakby w ·błogim śnie pagrążone sŁen~ t Zr 
l>Taimy domów zamknięte 1 nieliczne. 'ski arrt ni 
py nie roily się kupującyimi, a prz~ ma. 1 i~ sta 
kije okienka dochodzi·l tylko s?aby gw ;em 
z.aj ętyc:h oodzi enną pracą mi eszkań'ców, ;tawio 

Dl-a po-s.tów, którzy spo.dziewali się ·ie z2 
stać pewfon przcstrnch z })OWodu obtęZ, ~ pos. 
niai i :iiakiś wyjątkowy niastróJ tmvarzYS?<t pcsife! 
cy zwi)'1kle mieszkaf11oom przed' Podkl:ainie:i T 
się miasta: spokój i odd'Zieruny wyigląd t 1wyk 
li~y hyl .dla nich zu~ełną niespadzianxi ~ęE• · 
Nie mogli .nawet ukryc swego zdziwieni razac 
ai von Drini Z'robil uwagę: ' v 

- Stołka nie Jest zbyt ludlną. ·kiei 
- Z czego to wnosi \\.13.Sz.a ekscel1:11 . .)mie 

icy~? -'WiPYtat prun Makuła z uprz.erm"" ~:em 
śdą jaką się winno· pas;om oka;~yiwać. wun 

- Na uHcaich cisza, pU'stk'i. a ta 11:, 

je.st cechą miast, w których <luiżo miesz. niem 
-kaflców - dągną,l dalej peiset dor; 

- Ailb() uest dowooem, :że lu<lirmś~ tta~ 
miasta z:ajęta waic.ą, ni:e: ma c-za·su .nai iale„ Je\\1S 
1gi::unite uHc i1 przypatrywanie się przylby. \\1:((C 

\Vzją:cym - odlrzekl pan lYk:ikula z Pe'Vliną cz2.ć 
·g·odno1ścią:. .rfad 

O l l 
. . . b 

ene:ra zagryzi 1 wargi 1 spo1rza1· z wy\ 
uk«Ysai na .Oesbcha, który na zruatk, iż liazu. 
mie dokfadnlie 1J1auczkę 1 jatką rn11 samym PG'' 
wstępie otrz.ymali, po1dniósl brwi do góry ~la, 
i przymkną! rn'. eoo pow.ieJd. Sz.li już: da. spii 
Ieti. w milcZ'eniu, a!ż nieba\vem ocz.orn ioh u. eh) 
kaizał się rynek, na którym przy '\Viejściu sza 
powitaJ ich kiośc'iór Maryiack:i. Smukłe ie. 
go wieżyce za·imponiowaly przybyłym. sp< 
Tonące w mgle wyni{)•Sitie ich sizczyty, za .. 
koficzone rrGzpo.startemi raimion~mi krzyża f}( 
:z1ct3.1wail1y s'. ę czuwać rna1d) miasten1, mó. 

- .F(tOI ufo.ość we :rrnnie pofożył, nie <J· mi 
~~= ~ 
pus21czę go w potrz.ebie. pr 

Posłowie spojrzeli na koś.ciót \i 22.Jk.by m 
rozumtejąc mowę tych p-O\\iaiżnyd11 mu-rów, 
spojrzeli znów ,na siebie pom21umiewa-ią~:o. 1n 

N8.!gle jedinai.{ oba<lwaj prn\Vlie ra:zem \\ 
'Z\rupyta!l'i wskazutląc rual belki i deskr na 
\.Vpół utoż01ne. ~. 

- A to co? 
- Są to przygotowaniai do ma~ące1 

się ocf.być w Trzy Króle umczystości :kur
kc.w~ej - 1o:dnekł spolw~nie parr 'burmi1strz. 

P ·aslowie spoj'rzel1 po sobie i mikzelL 
- W0Jsko1 widzę u waiszmo1ściów pod 

bronią - ozwał się po chwili z przekąsem 
v:an Dri1n i \V1skazat nai mustruiące się pod 
Sukiormicaimi szeregi. 

- Wojsko Za\vsze broń ma w1 p1og.oto
wdu, afoć to są tylko przy.O.oczni pawó'W 
star.ostów, którzy im dta wprnwy, a też 

·i dla krotochwili przed swemL oknami ika
zali ćwiczenia ·czynić - objaśnil burmistrz. 

Kkdy ·zaiś pam Maku.tai zamiast prmv'3.
d'iić ich w.prost Grodzką, ulq h.-u1 zamko-
wi, skręcił na pravv10, adiutant von Oestich 
zapyta!: 

- Gdzież ·nas to was:ZJ11Jo!ść wiedzies.z? 
- Do kamiemky stairosty kra:korw-

skie,g·C') , który nai przYbyde w~szych -do
stojności jako 1posló:w arcyksięcia Ma:lcsy
miliana oczclrnie. 

- W szakżeśmy db ·dimvódzcy za;1ogi 
pos.lali z. prośbą o przyj.ęcie ... - rukt 
zdradzając swe niez,addw·oEeni.e geneiral. 

- Sta:ro:sta M-iikołaij Zebrzydm,r1ski jest 
\.Vlaśnie OOWródzcą i 011 to za bezpieczień
'StWU miastai i załogi przed królem i na
rodiem od'piowLxda - ocflrzekV u1kla<lrnie 
Makuła:. 

Po:stmvie zamilkli, a po ·chmurnych: o
hlkza1ch znać byl·o; że wzięli to sobŁe za 
despekt, iż inie będą na vJmku króleiwskim 
przy}ęd. Prócz zaś <l'espektu jaki idh spo
tlkal, za\\iod'ze.ni iesz.cze zostaiH w swo
ich nadlziejac..h. 

Wszak Maksymilian obiecywal, że za
sta11ą tam je1g-o str-011111rk&w, którziy im pod
danie się miaista utattwią. TYI111cz.as,;-m w 
chmurnych spotkany.eh t'varz.aich rn'.1e \.vi
dlzą za<lO'W1olenia nie spostrz.egaliC\! ż.adne
gio poplochu· ·wśród miesz:kaińców. Z mo
wy zaś hurmistrza inie mogą :sobie nai\vet 
rokowa1ć łatwych u1klaictów. 

Stanu1r się je<lnaa<: pakryć •ni.ezadawo
le ie i .wśród 1szcregu mlodych rycerzy nie 
przeryw,ająqr.ch sobie ćwicz:el1 wtorsJro
wych 1weszli do s~łepionej ponureJ sient w 
kamieni cy Zebrz.y.dlow·skich. 

W s~eni zairaiz ma:rszalek donru '\\-"Sika
zal goo~raJIQiwi von Drin i von Oestidm
wi szerokie karrniern1e schOOy, prowa<lxą,cc 
oo rkomna.ity, w 'którerl oczekilwa! Zebrn'· 
OOwsł.:i i przedni·en..si {)2!00Wie. 



[>\mm zaś ich tcwarż~;ś~~;:i1 .)h\'ófzyt 
rzwi <lo bo'CZl_lei. komn.aty na d'Ole i n:ie

Z'\"·/QC.Wie z.a mmt drzw1 te na klucz z.am
r.:ll· Była to ostrożność konieczna, o-

1anio się bowiem jak zwykle w takich 
a~h!. aby przyboczni n.ie dziafali na 
-Olą rekę i obietnicami nie kaptowali so

bie stronI11ików. 
ie Zresztą przyboczn:fm krzywda się 
' am nie działa; owszem w lepszej znale-11i 

··e stancyj niźli s~mi posiowie. Kiedy bo
g11 1elTh ci µrowadizul'i obrady, konie ich pa
'. sta'dorto przy pelnym żłobie,. a zarazem 

·ę nie zaipomniano i o lu<lzi:alch przybyłych 
leż 1 posiami. Zastal\-v1:ono przed\ nimi suty 
s~ ~sitek miesny ·i <lzba·n ~oskonalego piwa. 
ie~ Tymcz.aSiem poisl0i\v1·c pa '\vymiatnic 

d c ~wyktych ukłonów i komplementów po
~ .:zęl!' rzecz swoją \\-nader uklatdnych wy

eni~ razach prowaid'zić. 
Von Drin v: wyszuikanej choć żolnie:r

kief mowie prze<lsta\i.:ii.at, jaik wielkie csią
len. :rnie korzyści caly naród a przcdcwszyst
nm. k;em mieS'zkań-cy Krak.owa. kżeli chwtrzą 

bramY a:rcyksięch1 Maks'yrnillanc,wi. 
n!, - Samo połączenie s'.ę z. namden1 
sz. 11icmieddm niepospolity przyniesi·e splen

d-0r; mon·archa- zaś pochodzący z krwi 
śi Habsbu11gów po-dnic~ie u r0k wl::•dzy kró
le. :e\iiskiej \V c:zaclt c~dei Eurnpy; r<Jdniesic 
y. ,\·:ce i dost,ojc(1st'.YiO tych. którzy twn cta

iiną -:zać będą - C'lą!g;nąt -dalej von Drin, spo
~Fą<lając po otacza.iącychi, czy mm a krgo 

·z \\"}'\',arfa ]J'Ożą<l'ane '\\ ra.żcnie .. 
Umilkl nawet na chwilę, czeka; •O<l-

1m pO\\ iedzii, lecz dsza najzupe!nicusza zak
ry rla kcmnatę. Słydr::i„ć bylo tylko przy
a. ;picszc:ny oddlech zebramych j· ~akby gtu
ll· chr crdigfos mi!.:rzenia dlonią po g;J.ow1niach 

szablicy. 
Ta cisza źle \li.''różyłai przybyłym -

spodziewali się zupelnie 'CZ.eig0 inncigo. 
PO' krótkiej \vięc d1wlili von Dirn 

r1ekt, mkhrz.ąkną,\Yszy 
- Krótko mówiąc, arcyksiążę Maksy-

. rnifan, sp·odziiewa s~ że p:·zezacne miasto 
dJO\\ ai w swoiem tonie praw-dziwy eh ie~{i 
przyia1c~ót i żąd'a, aby mu ot\vor.wno br.:i
mr. 

- Mamy już n.aijm~t·oścrwkj nam pa
nująceigo Zylgnmnta IlJ ... go, dziękuiclmy 
więc za: laskę. jaką nam arcyksiążę. chce 
wyś ;\"ia<l.czyć - rzeki Zebrzydlo!WS'ki z · 
\rrszukaną grzecznością, lecz tak stano-
i1czym gl·osem, że pos~owie nic mGgli 113. 
ża'dne ukla1dy rncho:v.-ać. 

A więc orężem będ'ziemy żąd:.mie na
sze po:pierać ! - rzudl porywcz.o generat, 
nii~ hamując już s-weg{} gnie\Vlu. 

- Ja:k wola: waszmościów - odpad 
pakoinie Zebrz.ydowski. 

- I naim oręża. nk braknie! - prze~ 
bieglo przyU.umkmym szmerem po c.aJej 

· komnade, a gluche ud'erzenie po rękoicści 
za:\\iórowaitoi tym ~\v1oun. 

Pain starosta1 brwi zmarszczył i gmi
nie spoijrzal \V' najdalsze zakątki, nic hi1biŁ 
bowiem, gidy prowadził obra<l'Y], żeby bez 

1 iego ·z.ezwoienia glo..sr Za!bierano~ 
A może się też d bal zibyt kre\vqdch 

Porywów brnci szlachty i sla'\>.'et11y;ch nui·· 
ców miasta; porywów t z którychby nae
\\~odnk bylo wydostać si·~ panom pos-

1 łom, ai przecież -0soby ich winny być sz:i
nowane p1~z.ez tych. którzy się 1saimi szJ.
nować umi1eią. 

Dlai z.taigodZ\eniai więc niem:1teg-0 wtra
ŻCillia rzekł z.wracając się do po's·tów, z 
<iwlOra.ctwem cechującem byv,-3ka i w1iel
kiego pana. 

- Ozy waszmo·ść panowie macie nam 
' ieszcze oo do rozkaza..nia. 

- Po za: \vyporwi~zeniem ią<larria: ~a
szego pama: nic więcej - rzekł' tlumcąc 
g;nieW1 generał. 

Tymczasem von Oestiichi pcd!niósl 
brwi <l'O góry po S'\\"{)jemu i badawczo s.po
glądat d'o kola·, jak g-dyby chdal '\vyśk:dzić 
czy mimo µozmnei nie-chęci w§ród zebra
nych nie kryją się stronnicy arąks:ęc;a, 
o których tenże z. taką pewn-o·ścią \VSPG

l11inal. 

Lecz znów cisza groibO\YC'.· zaleigi:a ko-
1111na1ę1 a· pól Ś\\'iJHo wdzierające się przez 
~ązkie \\:glębione okna, wa1czące z .m::go
tltwym, ogniem wielkiego kom.ina, nie d\0-
zwam.l{)I na'wet \\'td'zieć dokfadnie t\.Y:arzy 
Zebranych. 

Zebrzyd()1\\--Ski zaś w·stai i zakyży'\\1szy 
rękę za pas ·zapytał: 

- A więc? 
-A więc? -- odpowie&::at tymrźe sa-

·in'y'm pyta:niem ge:neralL 
I zmćw chwila miFczenia. 
Zebrzyl(ib\vski i von DrJn patrzyli . 

dtwidę na' siebie. wkrótce jednak generał 
SPnścil wzrok ku ziemi. 'Nie mógf bowiem 
.\\>Y'trzymać znanego z p.rzenrkli'\\'QŚci spoi
·121~-a panai starosty. 

- Prze<lstawiłiśmy· ±ądanfc naszcg<. 
panai - spróbow.al razi jeszcze on Oe-
stich. akcentu;ąc dobitnie każdy wyraz. 

- Daliśmy .już na: takowe właściwą 
odpov.iedź - cdparl akcentują~ rów1rież 
Zebrzydowski. 

- Nic więcej? - ykn~l przez zęby 
vxm Drin. 

- Nic - cdrzekl krótko ·starosta, JX>
pierając 00.p.owiedź ruchem ręki„ który mo
żna sobie bylo ttomaczyć: 

- v.,r olna drnga: waszm~ciom ! 
Tak też zroZ'Umieli poslowie; \\stali 

!Jednocześnie oba, mó'\\·iąc: 
- Do widzenia! 
- Do \\"idzenia - odpairl Zebrzy<lO\.\·-

ski oddając dlumnem skinieniem gtowy n:x 
niechętne ecie.żale Niemców uklony. 

I pan starosta. jako gospodarz d<>nm, 
posuw~stym krnkkm odprmrn<lzat przyby
łych do pm5u z. przynależnymi w·zglG
dami ich godności. 

Gdy ci pOl\.\·olnym ociężałym krokiem 
zsiępmrnli z górnego piętra, d\\ orzan~n, 
na skiniC1nie m21rs.zalka dornu Zebrzydtcrw
skid~. ot\\ {Jrzyl drz.wi d:o izby. gdzi..~ zn3j
d:mvaE s;ę prz)icoczni !X)S?ó\\"' i oznajmi!: 

kh cksccle.n 1.:yc \\"Z.Y\\ ::i.j~1 waszmo
ściów da pad róży! 

Nic w sma\: h}b n·c1~1i..:d:i111 ~1.;ołnir
rzom ta tKY\\' in:i. \\ls2a:.: nic mi.eli J1f:;wct 
.czasu zba'Cl.ać \\ .1-Gtrz~a IX'1 2.Żnych rnzm::i
r6w <lzbana ani rozmówić się crc'kbdJnie 
z 11ę·.:ącą kh S\\'~l \\'JI~·ą w~dz::mką. Jeden 
z 11ich 'jednak, jako zara<lny ż.o;!nic:rz, p·o
ch'.\~ycil za ko~~ \'. yst:1.i;1q z J~0d osmalo
nej dymem skóry i z \\-iclką fr1111Wz~·<t za
rzuciw'SZY sobie rn ram!~ potc:żny \\ ~dzo
ny ook \\ ieprz-crn}. stamit got0\'1 y na roz
kazy swych p:inĆli\\. 

W te;11 11ie2wyklem 11zbroje:nin pocie
szną miał n<łd wyr.'12 minG: to też d\\ or ·cy 
Zebrzy<lO\YSkiq;o, stvi~icy u· stóp schodó\\' 
•i' przy drzwiach komnaty dusili się G<l 
śm:ech11„ Z3~!aniab sobie jednak dllOinią 
usta. ~.żeby przy <llostoj·nikach obcych i 
swr0ich panach zb_·t giośnn 11ie \\ yb11cht11ą·~ 
WCS10/0Ś<::ią. 

Lecz. von Drin i Oestich nic widzieli 
ani \\"esolości ani obJr1.cwm:!gD S\\ ego t()
wairzyszai, h:;. jakh·Oh\ iek z rninfl tryum
fatorów zstępowa1li ze schoo<lów, na h\ a
rzach kh latwo m(lŻJW1 był·o1 "yczytać 
z~rw16ct1 zrniechęccnie i nudc. 

(Gią~ darszy nastąpi). 

O obraz1ćh cudami słynących 
·w Polf•ce. 

Matka Boska Ostrobramska \\'. Wiłn!ie. 

Panno świGta, c-o hsi1cj br~i

nisz Czcstucl10'\ v 
I \V Ostrej Ś\\ iecisz Bramie. 

Ta:k rozp.ocz.yna Adam Mickiewicz 
na.jpięknic.iszy utwór \\ polskiem piśmien
nLctv.riC' .znainy pod nazwą: .,Pan Ta
tcl'eusz„. S.JiO·wa· pierwszego polskie;g'° p-0-c
ty \\. yJrnzują wielkie znacz.:::nie cudo:w11rng·o 
obrazu w Ostreij Bramie w Wi111ie;, który 
ii~m jest <lla Litwy i Żmudzi cze1n Często
ch·owa dla catei Polski. Różne są z<l~nia 
któremu1 c.udO\rnemu cbrnww\ po Często: 
cho,wskim oddać pier'\\·szel1stwo. Jedni 
.._\derdzą że Borek w \V. X. P.oznai'1skiem 
L• ' • 
.jest pierwszem po. Częstoch·owie m1e;jscern 
cudio1wnem inni d·ow·i0d1z4, że Kalwarya 
Zeibrzyd•8-\\'..ska alho Leżajsk ''" GaJicyi, 
jedn.a.kżiei zdaje się, że Ostra Brama \V 

Wilnie po Częste.cho\\ ie pierwsze ma 
zn.aiczenic. 

Obraz Matki Boskiea Ostrobramskiej 
różni s.ię pod' każdym względem od cudo
wjn'.:.go -0bram na Jasne.j Górze. Przed~ 
stał\via- nam ten \Vizerun-ek Ostrobramski 
Baga:mdlzkę bez Dzieciątka Jezus, ja1m 
lask.av.-ą Matkę miłosierdzia. . 

Gdy w Częstochi}\\ie wsp.a:n1aly ko: 
ściół i prześliczct! kapl'Lca na. c~eść M~tk1 
Boskiej się wzn·oszą. \\~ W1lme ~en~a 
kapliczka, niejako mię<lzy niebem ~ z1en:14 
.gdyż dblem jest bram~1 yrz~chmrnJ~ św:~
tyi obraz Bożej Ro<lz1c1elk11. . To meZ\v~
kle pomicsz·czenie prz,y~1na ~an:,, ze 
N. Marya Panna, jest .drabmą 111eb~es~ą., . 
u. pośrcd~1iczką międ'zy ni,eJl.J~ a z1em1r1. 
.Mówimy w Litanii L-0rctansk1eu o N. Ma
ryi Pannie: „BramO' Niebieska," ot?ż w 
Wilnie ma to nietylko obrazo\ e, ale 1 do
'SfO\vne nieomal znaczenie~ Tu t<>: N .. ~a
rya Panna wysluchuj~ proźb. L1tw:'now. 
prz:ypom'.nmJą się tu tmmowoh sł.owa zna
nego polskiego poety, W. ~·. ~d.ma!czalią- · 
cego sr~ niez:wyiktym w dz1s1e1szych cza-
sach duchem religijnym: . . 

w Ostrobramie Marya św1ec1, 

A zebrawszy prośo~ w :hóry 
Gwiaz<lą w niebie nam sie jawi 
1 natrzieją świecąc z góry 
Str.ewa sercu: ,,Bóg \\ry'ba'\,·i !„ 
Nie wiadomo. kto z pobożnych ton wi

zerunek N. Maryi Panny '\\, mur kaxat 
v. puśćić i okiennicami zasuwać., ck:Jsyć na 
tt~n .łe już oko!.o 1626 r. obraz. ten słynął 
au<la:mi. Jest on mal-Owa.ny na deskach 
dębó·wy.ch razem zbitych. długi na 3 łok
cie a· blisko 2 lókcic szeroki. Bogarodzica 
na tym obrazie ma ręce na krzyi zł wne, 
mak nie-J2 1ko dając. że d1cc każdego opu
sz.czonegn. biednego. a choćby i naj'\\ ię
kszeg-0 grzesznika przytulić do macierzyń
skie.go serca, jeżeli tytko z szczerem ser
cem <llo Niej się udaje i poprawić się pra. 
gnie. Olowa Naiśw. Mar · Panny jest nie
co ku prawej stronie pochylona. Oblicze 
jest prawdzhvie nadziemskie. niebLa.11skie, 
cudowne. przeto też. \,·zbu<lz.a niejaką bo
jaźi'J, mimowl{}lną cześć i przywiqzan~~ <lo 
Przena:jświętszej Bożej Rodzidelki. Wielu 
z patrzących \\ idzi \\i świętem Gbliczu 
przcmhanę kolorów; t '' arz raz blednie, 
to 7.l!Ó\\' się rnrnieni a n:rn et sinieje. Nie
tylko katolicy ten obraz uwielbiają - na
wet innowiercy SL! przcpcinicni dlai1 czcią 
\\ idką. Pewie:n p:s.arz kal\\ il1ski pisze, że 
na '' i<l1ok {)hrazw M3tki Boskiej Ostrobram
skiej rn:mo\rnli v~i<!l S\\"Oic kalwil1skie ko· 
lana. Tak sa·,no wielu schizmatyikó\\"· Po
syan modli się przcd't:,111 cudownym obra
zem. 

1\aplicG odmykajq codziei'1 o G lu·b 7 
g·odzinic rano a potem tn\ a nahożer1st\\ o 
do 12 \\' poiudnie bez1 przerwy. J ed'na 
Msza prr dmgicj ię ·oclprn" ia'ją, gdy j.2<l'e11 
kaptan k·orl'czy ofian~ Mszy Ś\\. już dn1gi 
czeka\\" zakrystyi. ubrany \\ o·mat i zanz 
ze Ms1ą wycho<lzi. Msze nigdy nic bywa
ją śpie,\\ aine .. tylko czytane. Co środę i 
S·obotQ, oraz \\" uroczystość N3l!ś\Y. Maryi 
Panny śpiewajq litanię lorata1is.k~1, tak sa
mo na nieszpora(h, które sic takż(, c-o śro
dę i S·uhotę mm cdpra:\viają. Poniicważ 
kaplica jest mab. prze ro mic\\"ielu \\ie mych 
pomieśi:ić może, rcszrn przeto mieści sic; 
na Hlicy i mcdli siG, klQcz<ic na bruku. Da
wniej staf.o za:\\ sze d\\ óch żoJ111icrzy przy 
Ostroi Bramie na straży, którzy pilnowali 
J~or.z;yd1rn, a miano\\ icie przestrzegali, a·bY 
\\ czasie 11aooże1ist\\'a nie przechodziły 
p·cd brnmri \\łozy, oraz nie dopuszczano 
n!C\\ ie mych a chrześciani111 każdy przc-
\.:hod'li\\ sz:y rnusi:J,t zd:iąć czapkę "I:\~raz 

inaczej. J~z<1d rosy.iski zazdroś'..:;ą spo
gJą<l~ na1 f(l gromadunie się i modlitwy 
pobożnegQ lu<lu1. przeto uży\\ a \\·szel'kich 
sposobćrn, aby prze zkodzić ś·v. iętcmui 111J

oożcr1srn u. Gdy SiQ zbierze. wi~ksza Hość 
Jn<lzi, zaraz po. ylai<\ ur1ędnicy żolnie,rzy, 
aby roz.pędzili Jfud sic mc'Cllcicy. a wozy 
mrJg;i jeżd·żać swobodnie. Mimo to cala 
lu<l'1Kiś.ć Wilna d'Zi\\ 11ą okazuje mif.cść do 
swojej Ś\\ iętej Opiekunki \\ Ostrej Bram!c, 
t·o też nictylkD· p-0d·.~zas nabożef1ist\va., ale 
\\'. :każdej niemal gadzinie. nawet późr:·o 

\dcczorem, kiedy lampka -0·świe-ca skrom
ni.eto Ś\\-iętc m'.ejsce, znaid'zicsz tu zawsz~ 
polJ.cżnych. którzy sic szczerze i g·orąco 
Il1lO<llą do Prze.c·sste.i Pa·nny. Podobno 
też nie ma z \\ iększyc miast na świecie 
dmgielgo, które by ta ja\ nie i serd·eczinie 
odda\\·ato cześć 1 r. Mia·ryi Panniet jak Wil· 
no, stoI:ca Litwy. 

Kraszewski, który \\ swych pismach 
nieraz WSJ>ominai Ostrabramę. tak p:sze o 
\Ważeniu nai widok modlących się przed 
cu:dow11yrn 0brazem Matki Boskiej Ostro-

bramskiej: ,,Rozrzewniatiący to w;dok 
tego zmieszainego tlumw wszelkiego stanu 
lu·dizi, schylonych przed obrazem, który z 
nimi i za nich modlić: się zda~~... Chwil::l 
tych modlitw zwlaszcza ".Viecz·o-rnych, przy 
parni.na jeszcze dawne dzieje, stare czasy. 
i w cieniach zmrokrn zda: się że w'.Jzis2 
ow'}d1 rycerzy, co we w1rotach tych \.\"al

czyli po<l skrzyicUem Matki ze Szwedem ... 
A w ciszy niQcy ta pt-onąca wiekui~cie lam
pa, zawieszona przed obrazem, tio świa
terk.o migocące zaw·sze i2k latarnia mor
ska, która p::>rt wskaiZuic, 1ilcż to zb!qko-
nych do lzawei przywiodlo modlitwy! -
Któż uciśniony j biedny1 choć raz nic 
przyszedł tam potęskn=ć1 pobcleć i nie 
od'szedl us1)()ko}ony? - O! bo modlitwa 
jest \Vi·elkim darym Bożym, a nieszczęśli
wy kto już tak ostygl i ocięż.at, że on~ 
go dźwignąć n~e może". 

Nie m.1 d'ziś. na nbraz:e tym u· góry 
Orla polskiego i Pogoni litewskiej jak da
WUJ·iej, gdyż rząd rosyjski dawno je znieść 
kazaf. By; też dawniei polski n~pis na 
szczycie: .,Matko mitQSierd1zfa" 1 a poniżej 
„Pod T~a obronę uciekamy się"; atoli 
po powstani:u 1863 r. kaz.at rząd moskie-Dotąd jeszcze LitwY str~eż~. 

Zbiera skargi S\V-Oich d'z1ec1 
J z.amJenia 5e w pacierze. 

, wski za.trzeć te polskie napisy i napisac 
w inny1111 języku. Wtedy w to miejsce po-

łożo~.o ten sam napi 
miser~oordi~" i n~Ub 
confuogimur". 

po iaduL: r\ ter 
tuum pra i<lium 

ODEZW A. 
Obrazy Swięty'"'h Pańskkh są ozdobą 

mieszkań naszych; gdzie Obrazy święte 
ą zawieszone, tam mieszkają <lóbrzy ka

toFcy, wiernie rojący przy Wierze ś ~r-
W tatnkh czasach cz~to s?()tkać 

można handlarzy. - a bywają między nimi 
i żydzi - którzy roznoszą po domach 
cbrześciań k: h i prze-dają ohrazy ,·wi -
tych Pal1skich,, malm\ ane tak licho, ujnw
ją tylko czci przedstawionym na nk:h po
staciom świętym. 

Na ścianach d mó\'' naszych \dsz:t 
często obrazy S\i.: iętych innych narodo:w-0-
ści, rzadko zaś spotkać m<Y.lna obrazy Pa
tronów naszej Ojczyzny. Do tych to śv.tię
tych, którzy wyszli z narodu naszego, na
leży św. Jan Kanty, Patrom catej Polski. 
a szczególnie. uczącej się mtodzie:ży. 

I(ęty, rc<lzinne miejsce św. Jana Kan
iego pragnie wystawić prz.y kościele pa
raf.ialnym wieżę ku czci swego Ś\Yi~t go 
Ro'<lruka. W tym celu zawiązat się komi
tet pnd' przewodnict\\"em PrZ\\-. K.s. Pro
boszcza mi.cjswwego, ks. dziekana \Var
muza1 który ·dal odbić piękną limgra
fię obrazu św. Jana: l(antego. modlącego się 
\: posta wie klęczą-..:: ej przed Matką Bo ką 
w cbjarwieniu. 

I(tok<Jl\v·L:k chce być w-spólfurrdato
rem mającej się budm rać w!eży, oraz chce 
mieć udzial w nabożel1st\\·achl przy k-0~
cicle św. fana K~rntcgo odprawianych, r:·.
czy1 na<leslać przekazem ~kromny datek 
co nalimnic!j 2 kom ny (w Prusicch 2 marki, 
"' Królestwie Po Iskiem 1 rb.) do U rzędu 
parniialnego, w Kętach, a będzie zapisany 
w Księdze Dobrndziejów i o1rzyma pię_ 
1kny o uraz św. J an·'.l I( an togo na pamiqtkę. 
Db za0szczędzcn=<1 k·osztów po-cztowych 
1X;żądcr111c.m by'.~ by, aby z jednej gminy 
wiocci osć:b razc.111 µ.oslalo przekazem u· 
tiary, a .cbrazy pamiątk0\\·2 z,cstallq wysia
ne na imic jednego, który roz<lzieL h. mię-
·dzy oHar{)clawc{rn. · 

Ody zaś obrazy Ś\\.1. Jana! Kan tego, Ps.
,tr.ona naszego, zdob:ć b~dą ściany miesz
ka(1 naszych - będziemy czQścicj w tych 
smutnych czasach modlić ię <b B0'.4a 
przez. przyczynG naszego I 1o<laka, \\ niebil! 
trynmfu,j4cego cześć te~o Ś\\ iętcgoi l'OZ

szc.rzać się będzie \'y calej Potsce - a 
\v ieża wybudowana będzie świad ~ctwem 
naszej poboż.n-ości, oraz nahoże1ist\\"a do 

. nasz.e.go Patmna„ Ś\\. fana I(antego. 
Ofiary proszę łaskawie na<lsy~ać pod 

adresem: 
UI~ZĄD PARAFIALNY 

Kęty (Galicya!) 
na ręce Ks. Dziel-alla Warm11za. 

Swiętojózafacie 
czyli sklaidka na: ubogich studle:nt(rn L to

lkko-polskich. 

W kasie (wb. nr. 45) 489,59 mr. 
Ze skarbonki Tow. św. Antoniego z 

Pad\' y \\ Neumilhl (nad. Mich~l Wlvdar~ 
czyk) 3,,JO mr. 

Na chrz~inach u Jana Skrzyp.czaka w 
Rauxel (nad. Jgn. Durak) 9,30 mr. 

Ze skarbonki Tow. ,.] cctność" ,- La 1~ 
gendreer (nad. Pr. Iiałupka - pcrtc 20 f.) 

7,17 mr. 
Na chrzcin-ach u W. Sosińskiego \\ 

Laar: W. Sosi1iski z ż. 50 fen., nowe-naro
dzony syn 25 fen .. Jgn. Doczckalski 25 fen., 
A. Zakrzewski z i. 50 fen .. J. 1-(egulsk1 50 
fen., A. Taczkowski z ż. 50 fe.n .• P. T".l\ .. Z

kov,:ski 50 fen., J. Taczkov:ski 50 fe.n., J. 
Ta:czkowski l nu., J. Szpurtacz z ż. 1 mr., 
Jad\\. iga L11 re 10 fen.. St. TaczJrnwski 10 
fen .. (nad . .Jar. T<J·czkuwski) 5,70 mr. 

Na chrzcina • ..11 u Andrzcfa Mądr~o li\· 

\Vannc: Andrz. Mądry 1 mr._. Ant. MLko
lai;1...z:1k 50 f~n., Ad1m Adamcze\ ski 1 mr., 
Ed\v~rrd Elsner 50 fen„ Marcin Maćkowiak 
2 mr„ (nad. Marcin Maćkcwiak) 5,00 rur . 

Na chrzcinach u \V.awrzyna l(uśnkr
rzaka \\ Sodin;geu: Wawrz. I(uśn:ercz1k 
z ż. I mr., nowom:irodz-ona córka 20 fen„ 
Józef Linka z żoną 1 mr., Andrzej KuŚin'. ... r
czak 2 mr., Jan Jó~fm,·ski z ż. 2 mr„ 
.M.arcin I(uśnierczak 1 mr., Kazimierz Kuś-
11iercza:k 2 mr., Stan. Kuśnierczak 1 mr., 
Jan Lorencz l mr., Ludwik Lorencz 1 mr., 
Woj.c. Ratajczak 2 rnr., Stan. Szczepaniak 
50 fen., Katarzyna Józefm\·ska 50 f .. (nad. 
A. Kuśnierczak) 15,20 mr. 

Na chrzcinach u Stanisla'\\"'a Marei-n· 
kaw·skiego w ttuckarde: St. Marcir1kow
ski z ż. i oowonarodzonym synem I.SO rn., 
Pr. Marcinkowski 10 fen., J. Konieczka z 
ż. 50 fen., J. Czubaj z ż. 25 fen., P. Skorup
ka z ż. 1 mr.r P. Skorupht 10 fen., M.. Skc-



rupka 10 fen., Ant. Skon·~a z ż. 1 mr. 
(nad Parwel Skorupka) 4,SS mr. 

Na chrzcinach u Pr. PrąckCJl\viaka w 
ROhlinghausen: Pr. Prą.ckowiak z ż. 1 mr., 
Stan. Sobczak z ż. 1 mr .. Ant. Lewandow
ski z ż. 1 mr., Tom. Rogal-ka z ż. 50 fen., 
Pr. Kłemaszewski z ż. 50 fen., Stan. Wailor
ski 1 mr., Pr. Wa,lorski 50 fen., lg-nacy 
Szymczak 50 fen.~ Maryanna Walorska 50 
fen., (nad'. St~n. Sobczak) 6,50 mr. 

Nai chrzdnach u Stefana Mar.chełka; w 
łforsthausen: Stefan Marcllele:k z familią 
I mr., Wal. Zmuda 50 fen., Waw. Migdal 
20 fen., Prane. Urbaniak 20 fen.. Józef 
Kłimcza}{) 1 mr., Wal. Migdał 50 fe.n., Jan 
SoiłYkowkz: 50 fen., Ign. Ma·rchelek 50 fen., 
Stef. Sobkowicz 30 fen., Tom. Sobkowicz 
30 fon., Stan. Marchelek z f. 10 fen., Kasper 
Ba·rtkowiak 50 fen., J(az. Swieluga z f. 50 
fen., (naid. I(. Swieluga) 6,l~_mr. 

.Razem 552,51 mr. 
Rozchódl 82,70 mr. 
W kaisie 469,81 mr. 

Rozcb ód: 
J. S. z D. stypcn<llyum 62,70 mr. 
T. S. z D. stypeml'YUm __ 20,~ mr. 

Razem 82,70 mr. 
Bóg zapłać! ~w. JĆYZ.afa.ieie módl się 

za rumu! 
IO. Il. 04. pro: I( s. Lis s. 
A. Brejski, Bochum. Mal'heserstr. 17. 

Za żywych i umarłych dobroczylłców 
.,$więtojózafacia" odprnwiainą by.vra: oo 
miesiąc jedna Msz.a św. 

Zwierciadło. 
Cudowny medalik. 

Ody. JamK:azimJerz: krajem tu :wladal, 
RtQizl'iczne klęskt w nim były, 
Bo az Z! stron pięciu \.V'fóg ooń na;padal, 
WeW!ną,trz. niezigod.y niszczyły. 

Kto mógt i widzial. w ja:kied kraj rnęce. 
Bł'agal piomlO'cy u Boga, 
I jaką broń mó'gl poidźwigmić w, ręce, 
Spieszyl i gromH nią wf'O,ga. 

Z -0wego czasu treść tej plQ!Wieści 
W nieti 'jest prawdzhve z<l'airzenie, 
Jak Wszechmoc Boska pośrM bodeści, 
Cudownie zsyfu1 zbawi·einie. 

Już wieść za. wieścią po krajw goni; 
„!(to k.ochru 8-0ga, niech tliąży, 
Kto kra! mUuie~ nie-char go broni, 
Nim go wróg ze'\vsząd' okrąży". 

51ys-ząc te wieści, staruszka wd<>wa 
Z trwogi o syna lzY łe}e. 
„I( tói.l resztę żyda .mego dl()chowar, 
Kto ziśd rnoie nad.zieje? 

Le.cz <furmo, darmo będę płakala, 
ChocIB.!i d eunego mam syna, 
Czyli go w <lomu będę trzyinala, 
Kie.dy w nieszczęśdu k-rnina? 

Bądź z.drów, mój synu! Patrz, jak p·ożogi 
Krai nasz oblały dokiofa, 
Id'iź bronić Polski, idź gromić: wr-0gi, 
Tam cię Ojczyzny głos wota:! 

Szcruply węzel'ek weź na wydatki, 
I tę 'Paitniątkę v.nslawioną, . 
Cudruni Boskie-J, NaiświętszeJ Maitk<I, 
Która ci będzie obroną! 

Ta rriech ci hę-cf.zie tarczą wytrwałą , 
Co żadna br-0fl jej nie skruszy, 
Niech ci się stanie nadz~ą calą, 
Swięteim zbawieniem d1a duszy!" 

Tak żegna syna, gdy mu na szyi 
Wiesza1 med'aHk maleitki, 
Na którym p-0stać BoskieU Maryi. 
W tęcwwe lśn'ila sukienki. 

Poszedł mfodz.ieniec w w1oiska- szeregi, 
Tam1 rótnych l-0sórw oozn.aii1e, . 
Poszedł daleko nad morza brzegt, 
I w cbce d!ostał si1:4 kraje. 

1.(az. się zdarz.yro: forteca s~aila, 
A Wi niej ogromne wojsk sily; 
Obronne szańce naokół' miała, 
Go ie\i przystępu broniły. 

Pięć szańcew w'zięto, bój wrzał straszliwie '. 
Tysiące wrogów, padalo, • . . . 
Lec.z nasz mJodzieniec, walcząc szczęshw1e 
$wieżą znó\ okrył się chwa~ą. 

Ostatni szaniec zdobyć nam trzeba! 
I(-Lckł i' '\\~ naj\viększym zapale 
l\ruca ię n-a.przód, jak piorun z nieba, 
I stRje pie.rw'szy rr.a wale. 

Lecz idy nasz młodzian nleustrasoony, 
W zdobytym szańcu rel W'Olfzil, 
Strzal praeciwnika dzielnie ~rzony, 
W same 2'd piersi u1!0<izil. 

U pa:d;(ll ·ryo~rz wśród braci żałui; 
Ucierpi może na zdrowiu, 
Ale żyć będzie, bo na medalu, 
Oparl sie pocisk z olowiu. 

A kiedy mundur na nim rozpięto, 
W okolo koledzy stali, · 
Ujrzeli blaszkę od kuli zgi~b;i, 
Na: niej te slow a czytali: 

,,O patronko wiern-.v'Ch święta, 
Mairyioi bez. grz hUJ poczęta, 
Prosimy ciebie ze {zami 
Módl się za Bołską - za nami!" 

Wzgórek pożegnania . 
Oto chaty td'ymi·a. w <iclc, 
Górą; ik:atioorwe gaje, 
Przy giościńcu dalej w polei, 
J(ilka krzaków bizµ wysWe. 

Za krzaikamł bzu wo:nnemi, 
M.iga· wzgórek wśród: galę.z.i, 
Woinyi wietrzyk buja niemi, 
To 1mzszerza., to ie więzi. 

Tam, g.dy zapadl krąg miesiąca, 
Przy śv.rit'1!niu dni.a rumianem, 
Wysz.lai matka: bolejąca1 
Z swą Zoryną i Ruśla'nem. 

Mąż i kw.Vni jej a1iecwH, 
I<aż.ą życie wieść tułatczei, 
Swą Zorynę malą tuli, 
I .oo los Ruśła11ai pla.::z,e. 

Płacze siostra siedmiołetnia 
Jak jutrzenka złotowłosa; 
Lz.a rmnienii,ec. ie\i uświetnia 
Jak porann:y kwiatek rosa. 

Ciche modły trwa~y chwilę, 
Batem matka zbroi synaJ 
I żegna5ąc na ·rr.ogile, 
Tak wyr.zeka, upomina: 

„K:to chce życie spędlzić w biedlzie, 
I lzy gorzkie '\\·'lflieść óo chatki: 
Niech powtórnie z.a mąż kizie, 
Nie.eh ohcemu zwierzy dziatkL 

,.On bez serca nie naJd: sv;emi, 
Sttw10ni ojców chdob sierocie; 
Co po morzu. co na ziemi, 
Kupil ciężko w kr.wi i pocie. 

,,Dlugoż mialam znosić, ~.Uugo ! 
Przcplakafam lat nie ma.tq, 
W domu wJasnym by {am slugą, 
W końcu i lez mi' nie stat10. 

,,Za cóż nas doświadczasz, Boże? 
W grobne oioiec już spoczywa; 
Córż im dzisiaj pomódlz może 
Biedna matka - nieszczęśUwa ! 

La'twie.i dla mnie z córką jeszcZ\e, 
Przyjmą ludzie ją poczciwi; 
Prędz:ej z nią się gdzie pomieszczę. 
Bó'g ii pracai nas wyżywi. 

„Lecz cóż z tobą synu będzie? 
Gdzie p1rzytufok dla twei~ glowy? 
Twóif dę oi'czym znardlz.ie wszędzie, 
Lżyć przykremi pocznie SłiO'\V'Y. 

„Jedi odemnie, jedź, łwchia:ny, 
Szuka~ zidala szczęści.a w świe'cie; 
Wszak gdzieś cichsze zna~dziesz ściany, 
Znatiicflziesz łepszyich .JudZJ· prz.ede. 

,,Ciężlm serce matki boi~ 
Ody oddal.a dzieck-0 z domu; 
Ciężtej jeszcze, ~dy w niedloH 
Da przeWl()dzić nad niem k<Jmu r 

„Gdy za tobą Bóg iobstanie, 
I UQ'WrQgie dni przeminą; 
Nie zaponmli mnie kochanie, 
Wzdiychaj za mną, za Zoryną. 

„Te,raiz dziej się wofa Boska, 
Oto Ironia m~sz. i zbroi ę ; 
Niech cię mija każda troska. 
Bfogt(}Sławię podró'i' twlQją. 

„Bądź zdrów! Wszystko się przemieni; 
Co Bóg stwiorzyl, ·nie zaginie. 
Wszakże tudz~e: nie z karmi end, 
Wszakże kraje nJe pustynie!" 

Rży i tętni konik wrony, 
We łzach pyta siO'stra mała: 
„K}edY.. z której ciebie strony, 
Będę bracie w~rgJądała ?'' 

Lzy s~ ·w oktt lśnią Ru·ślana. 

Po :zl clonej spojrzał niwie; 
Pa.'Cłl przed matką na kolana 
Ucalowal siostr~ tk:1iwie. 

Dosiadł konia z miejsca rusza, 
fale bujnych traw przegania; 
Wiatr paw'i~etki mu osusza, 
Wiatr Za!piera w piersi łkania. 

Dlugo matka, siostra, stal'y -
Pmwa<lizily go oczyma; 
Coraz daieJ, mniejszy, mały, 
J e.szcze mgli się i - Już nie ma. 

I już w'Zigórek Q'puszcwny 
Tylko '\\llOfa siostra mafa: 
.,Kiedy, z której ciebie strony, 
Będę brade wygląda.ta· ?" 

Pręd!zej w źród'le wyschnje woda, 
Góra sit: z mo'gify wizłYije, 
Niiż go ujrzy siostra mJoda, 
Ni;t go oczy ujrzą czyje. 

i!2&S22E 

g·1 •• 
gór&aiw I lllllalllew. 
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W sprawie ochrony, robotników. 

Walne zebranie międ'zynarodo-1v\,'1t:go 
związku Qchrony ro1botniików odlby.to się 
26--28 wrz:eśnia w Bazylei przyi uczestnic
twie 40 <fere.gatów poszczegół111Ych oodzia.
lóWI krajowych. Prócz. z wyslaflców 10 
pańshv europejskich brali 11Clzial w obra
dach detegaci Stolicy Apostolskiej Zwią
zek międ:zynarod1owiy z jednej stronyi gro
madzi materyaly, tyczące ustawodawstw.a 
ochrolflinego i wydaje je drukiem. Prncę 
tę zafartwia mię;dzynarodO'\vry urzą,d pria,cy. 
Dokonać kroków u'Stawoda;wcziych na tern 
p·olu lTIIOlgą tylko rządy p.a11stw; ztą<l! z1wią
zek stara się o to, by z: rządami być w sty
czoości, wykonywać prace przechvstępne 
i p.ddjdm.vać gotowe proje!ktai i materyaly 
rządlom. Z drugiej strony związek mer so
bie za z.aicf!ainiie, pozy1skiwa6 jaik największą 
IicZ'bę Uudz.i dla swych zapatrywań i dążeń. 
Zadanie drugi.e wyikonuka. odd1zialy, któ
re tworzą się w poszczególnych pań
stwach, nadając sobie ustawy. od!mienne w 
miarę potrzeb i możliiwości w danym kra
ju. Treścią rozpraw teigoroc.zmych byl dal
szy ciąg ochrony robotników. prved' truci
znami w przemyśle. Dawniejsze prace 
związku wyświet!i!y zatnude fosforem 
µrzy fabrykacyi zapałek itd. Wiactorno, 
. że praw,ie wszystkie państwa: ograniczyły 
użytek fosforu białego, który prze1dewszy
stkiem1 wywoływal. zatrucie. Obecnie -zai
muje się zatruciem olowiem po hutach 
cynku i olowiu, fabrykach farb olorwia
n:yich , w matairSitwie. po fabryka·ch akumu
latorów, prz:y kladzeni1u rur oiowiianych 
<Ostrzeni.u pilników, ślifiers.twie, fairbier
shvie, drukarstwie i garncarstwie. Zjazd 
prz.edewszystkiem żądal zakazu bfalej far
by IQil'olW'ianej wszędzie tarrn, gdlzie ją, in
nemi zastąpić moina materyami. Po za- . 
tern traikbOJWano sprawę .innycb trucizn' w 
przemyśle używanych. WedJrµg ,.Ruchu 
chrześ. spol." zjazd przyjąf następne zaisa
cfy, które przeprowadzić zamierza w pa11-
siwach: 

1. Obowiązek rekarzy oonosze:nia u
rzędlQIW\O o wypadkach zatrucia w ptzie
myśle. 

2. Gdzie są kasy chory~h~, niatezy '\VO

bec fa.bryk przernbiatiących tmcimy, leka
•rzy ·wpelnie u,niezależnić IQd \·daścicieli 
fabryk. 

3. Wytwananie t zużywanie tmdzn 
należy zglaszać do urz:ęd'ów Zld.rowotnych, 
jest to obowiąz.ek fabrykanta. 

4. Kaoom chorych zwracać uwage na 
tmc~y, aby: mogły członkom swym za
radczych dlostarcz.yć środJków. 

5. Trucizny w przemyśle mają badać 
l'ekarze. 

6. Do nadzoru nad fabryka.mi teg-0 r-0-

dzaiu, próa tecłmicz.nie wyksztak.011iy1ch 
inspektorów, należy dolączyć lekarzy. 

7. Czas pracy robotników, pracują
cych truciznami, skracaić w. miarę niebez
pieczeństwa trudZ'l1y. 

Zjazd przyjął do wiaoomośd. il~ nie
znana osoba otiiarowalai 25 OOO marek na
grody za skuteczne zwialcz.anie z.a:truda 
ofowienll. 

O pracy nocnej robotnik6wl mfo<lncia
nych oraz o przemyśle <lomowym stanęla 
uchwala, mocą której zarządzi· się szczegó~ · 
łowe l>adania rzeczy. 

Nader watną uchwaiłe powzięto \VZ:glę 
<lem zabezpieczeń robotniczych. PfZYll1a
le'Żllcić do paf1stwa innego nie ma od~d 
wyklucza"~ robotnika od dobrod\ziejstw za
bezpiecunia, które istn ieją tam. ~dzie: \Vla
śn }e pracuje. 

Gazetka dla dzieci. 
K r 6 t k a n a u k a c z y t a n i a. 

• s s s 
su-ma, so-sy, o-sa, sol 
sa-la, su-my, mo-la, so. 

wa, la-sy, la-sa-mi 
' 

la-mi o-sa • o-sa-m1, ' , 
sy, li-sa-mi so-li. 

• • • 

J J J N 

ja-je, ja-ma, wu-jn, maj. 

ma-ma, ja-ja, ma-lu-je-~ 
b 

• • my Ja-Ja. 

h h h 
ho-1~, be-la, bu-la-li, ha· 1 

le, . ha-sa-my. 

Ofiarowanie pacierza porannego. 

Ofiaruję Cr, Panie BcYże, wszystkie 
myśli, slmva i uczynki moje, prace i ml· 

'd1ltWIY\, 1)0'.ciec!łry t cierpienia~ jakie mr W 
ciągu dnia zeslać raczysz, aby byty na 
\viiększą cześć i chrwialę T\voją. Amen. j 

Wieża Babel. 
, ,Potomkowie Noego rozmnożyli się pq 

potopie tak bardzo, iż już dłużej nie •i 
mieszkać wspólnie w jednej krainie. Zanim 
się jednak rozeszli, mówili do siebie: „Pól· 
dźcie, zbuduJemy sobie miasto i wieię, 
którejby sz9zyt nieba dotykał; a uczynimy 
imię nasze sławne, nim się rozproszymy· 
po wszystkich ziemiach 1" 

Lecz Pan Bóg zniweczy~ dutmnY icll 
zamiar. Pomięszal ·im ich mowę tak, Iż 
jeden drugiego zrozumieć nie mógł. Mu· 
sieli więc ianiechać budowy wieży ł mia· 
sta. Rozchodząc się zaś na wszystkie 
stroniy świata, nazwali to miejsce Babel, 
co znaczy: pomieszanie. - Odtąd p'Owsta· 
ły rozmaite języki i narody. 

Władysław I , Herman . 
urntllz; 1043 umarl 1102, painowal lat 21. 
Odtąd się w Polscą naszej źle dzieje, 

W kraju chce wł'adać nailichs.zy. 
Syn króla, Zbigniew, bezprawia sieje 

I przeciw ojcu wciąż wichrzy. 
Węgrzy panują w murach l(rakowa, 

Rusin w granice się wdziera ... 
W kraju wre smutna walka domowai, 

W śród którei Herman umiera. 

i>obra siostra. 
J erzuś, chociaż maly, 
Prawie dzionek cały 
Czemś się tmdnić mrusi. 
Przy s~~trze I( ostusi· 
Gdy ooo· haftuje 
Szyije, lUb prasuje, 
J erzuś dómiki stawia, 
Pięknie się zaiba1wfa. 
A gdy mu się zdarzy 
Mieć hcmu·rkę na ti\varzy 
Ze mu ooś nie idzie 
W t~ okr01Pneu bied'zie, 
l(ostusfa się stawi, 
Z klopotu wy.bawi. 
Zawsze mu usluzy, 
Bo dfa niej pociecha 
Tmdy na się bierze, 
Mama się uśmiecha,.~ 
B dla niej podedm 
Ze siostra mal~ 
l(ocha1 brau S\vcg-0. 

---
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Na niedzlelę 26~ tą po Świątkącb. 
Le•kcya. Kolos. I, 9-14. 

I Rl Brada! nie przestawarny za. wa,s się 
~· modlić i priO'sić, abyś'Cie napelnieui zna-

' jomO'śdą, woli Bożej. we ws.zdakiej mą-
~e- dr-0śd i WY,I"?~umienii·~ diwchow.nem. A

bYście chJO'drZJ'lr g:odme Bogu we wszem 
się podioibając, w każdym trczynku_dobrym 
owoc przynosząc i roS11ąc Wi znaj'Omo:ści 
Boźej. Umoonieni :\ViSZe}ką mo,cą wedlug 
motności jasn•CY<ści jego, we WS'z:el:akiej cier
pli\vości Ł nie!Skwapilir\vlo-ści z weselem. 
Dziękuią:c Boigui Ojcu, który nas godlnymi 
uczyni'~ dlzieln dzi·edzictwa Świętych, \v a· św'iaitloś:d; który .nas wyrwat z mocy ci Gin 
ności, i przenióst ·W Kr6lestwio1 Syna! urni
lowanegio1 Swego; w1 którym mtami5i" .'(}d!ku
pveni"ej, przez krew Jeg·o 0dp1usz,czenfo igrze 
chów. 

(: ., Ewangelia. Mat. XIV. 17-36. 
·ie On-ego czasu mówif. Jezus ucz:n~lom 

swoim: Gdy lllirzycie brzydlko·ść spusto
w sz,enb, którn jest przepowiadana przez Da

n.i·e1a Promka:, stojącą, na mieiscn świętem, na 

r 
k~o czyta, niech rozumie; teict1y, którzy są . 
w1 żydldws:kieti ziemi, niech u'ciekają n;ai ·gó
ry; .a kto na dachu 1 ·niechaj ni.c zstępnic, 
aby co wziąt z domu swegio; a kto na:, r<ili, 
nie-eh się nic wrnca brać sukni sw{{)jeil. A 
biaid.a: br-zemiennym i karmiącym .w ··jme 
dni A proś.de, aby uciekan·ic \Vasze nie 
byl-oi w z.imie, albo w szabat. Alibowiem 
.nai001czas będzie wiełki ucisk, jakie ni1e byl 
1(}di p•oicząrtku 'świata .aż d1otąd1, ani będ!zie. 
A gdyby nie były skróoone-'dtl'i one, ża.d:ne 
ciało nde byi:ohy zaichiow1a·ne·; ile ctaai '\vy-. 
branych będą skrócone cUn'i one. Tedy 
ieśłiby wam kto ·rzekł: Ot.o tu jest Chry- · 
stus, aJhO' ilndlzieL nie wierzcie. Albowiem 
powstaną fał:szY\Vri Chrystu's>Owie j; fa~szy-
wi, prorocy i czynić będą · Z\rnlh .wiel
kie· i c.udlai talk, iż.by .w bJą,cr:·:· zw'ied1z.ent 
byli, Ge:rn m<}że być) i wybrnni. morn 
wam piorwibd12ial. JeślLby ted~r \Vaim rze
kli: Oto w t3J}emrry1chi . g!l}S~;haich, 
nie wierzcie. Albowiem jako1 błys:ka'W':ca 
w,ychod'zi od wschod!u stot1ca, i {)!kaŻ.uie 
się aJŻ na za,chod'zie, talk będzie i prz,yjście 
Sy•na: człiOi\vieC'zelgo. Gdzie.bykolw'iek 
było daJ.o, tam się i ody z.groma:d•zą. 
A natychmiaiSt P'Ol utrnpienJu onY'ch d'.ni, 
stońce się zaćmi i1 ksictżYiC nie da1 światło
ści swojejj; ~ gwiazdy będą padiać z n'ic
bai i mncy niebieskie porusziane będ'ą. A 
nia()n'Czas się ukaże znak Syna człowiecze
go· na niebie; i1 wtedy będą narzekać 
wszystkie pok,olenia. ziemi1 i ujrzą Syna 
czł10iwiecze,go przychiodząceg-0 w obł-Okach 
nibb.i:eskich

1
, z mo:cą \Yi'elką i maijestatem. 

I pośle Anioły S\V<Yie zi trąbą i g!,osem 
Wiellkim, zgromadzą wy:brari1e Jego ze 
czterech wiatrÓ'\V, od krn;ów nieb1os, aż 
clio :kr2Jjhvt ich. A od fhgowego drzewa 
uc~cie się pod!obiefistwa: Ody już gałąź 
jeg;o oidlmła·dza się i liście wypuszcza. 
wiedzC'ie, iż hl!sk>0 jest lato. Ta~de i vvy, 
gdy ujrzyde to wszystko, \\ iedzcie, iż bli
skv j.est we drzwia1ch. Zaprnwdę p0wi.a
da1n warn) iż nie prz,cminie ten naród. ażby 
się sta1o to w1szys,t1ko. Nieho i zh~mia 
Przeminą, ale slow-a moie nie przeminą. 

KAZANIE. 
J UJż ]alko chrne-ścianie wfodlzieć io1 tcm 

Powinniśmy że jedyinic przechodniairni je
steśmy na, t~ świecie, dążącymi! dlOl dlru
giej lepsze,j ojczyzny; że doczesne życie. 
to czas próby i \vysiew'Lt, na żyw•o' t nasz 

przysziy i że śmierć nas nie minie, po 
którcu zarnz: następuje 7;d 1anic lkzby z włó
.cta.rsfv1-:.a· naiszeg{). K:tio nigdiy nie pamięta, 
co pried: nim by Io r CG r·J n i l i~· LG~iZ.i'e; 'l<.t o 
jedynie w same1 IekkQmyśności, . be'Z' o
gląd'a1nia s : ę na wiecznl::iś.ć,dni życia S\\IO~e
go. pędzi, ten czasu swego nie >0.stoi się 
przed straszliwym sąd12m Pa:na1. Aby: un!k
nąć l{)SU shltgi przen iewierczego,, aby z.a
peVv'trlić s1obie zba.wleni~, marny serce na
sze od'rywać >Od świaita i' jego zniik0mo·śd, 
a fączyć Gi::, z Bogiem i szukać rzc'cz.y \V'Yż
szych, od!powiedlnich wys.akic'nm prz.e.vna
czen:rn ,naszemu, bo zbyt prędko przemija 
świat z mz;koszą swioją. Jak pszczoly z 

~· każd'eg;oi b~~i .atka zhiera1ą miód, talk my 
m1arny: z każctiej1 głoszonej n~m w kościele 
nauki wszellki zhawiem1y <lla. siehi'e zbierać 
piożytelk , alboi\viem ci tylko są btlogioisfa
wi'eni, 'którz·y slll'chatlą, słowa Boieigo 
i strzegą go. J\famy wreszcie pilnie ko
rzy.stać z laski Boiei ku naszemu uświię
,ceniu. Kto ta:k żyje, ten Jest b~oigo:sia,-x,,"io
nym, blo boi się Pama i c~odzi1 drogami 
.Jego. 

l'Uiż, Jeremiasz pro roik, o plakując to 
2le,któlre tak bard1.:o traipifo, ziemię~ przy
pisy\vall je ·zmyslowe·mu· pazrąż.eniu •się,, 
które h.ud!zj odwodzi odi Boga' i nie d1ozwala 
im spełnić z.adania życia swi0jego. I to 
właśnie zatopienie serca naszego \V· świe
cie i \Vl przemijaJącyd1 jeg101 spra:wach, w 
r<J>Zkosz.ach i zbytkaich jest glów'11'em źró~ 
d'teim naszego niesz1cz·ęści.ai, bo zarwsze p-0-
~vodem obląka:nia naszego. upadku i grzc
~h ówf. Pan Bóig, Najmilsi! kt61reg-o śvviat 
·caly {)garnąć nie.· ni19że, tak sobie upod101ba? 
Gzfowieka, którego .„ na obraz i podobień
st\VIO Swoje ·stw10irzy~, iż chętnie obiera so
bie' d'.uszę je1gio za twn Swój i' Swoi0 za~cla
da 1]0mieszkanie. A tlako niegdyś Żyd'clm z 
~r:ki, WI kt6rei zamieszkał,, rozkazy swb':ic 
\\nydmva·l, tak też. ud:ziiela1 nam z te;gl{)I ukry
cia swiojeg10i w· sercu nasze.m, w którcm 
pragnie' poz•ostać, swo-jeJ1 rndy11 pomloicy, 
świ~tia i laski. Od'y przeto 1cz:rnwamy i 
staramy s i ę D ro, aiby Pan był z nami wte
d'y milujemy cnotę i oka:zujemy puczucie 
wlasnej godności; wtedy n biegamy się o 
prnwdziwe:, nies.paiży.te d·obra, .a gardzimy 
wsz1el'~ą, próżnością i znikomem boga
'CtW'em i wtedy tei tylko u·nika1my gtz.echu,) 
jako -01brzydliwośd największ.e1i, która ka
la! nas -i poniża:. Ody przeciw:nie jedynie 
\\.1 ·ś.wiede szukamy naszeg{) sz.częścia i 
zadow1oleniai, wtedy \vydalamy z serca na
szego Boga i zbyt prędko zapominamy o 
tern, żeśmy na ()braz i pod10ibief1st,vo JegQ 
st\vorzeni, i e dusza nasza. jest córką Naj-
·wyższego a sios t rą Aniołów ; że cia1.o na
sz,c jest więzieniem, a ziemia wygnaniem; 
że niebo jest naszą ojczyzną, i że z śmier
dą, targającą nasze \.Vięz,y , przykuwające 
nas do te;g·o1 świata, rozpoczyna się dopie
ro prn·\v1d1zi\Ye n:>sze ź-y~cie. Wtedy„ ct:alecy 
od zajmCi\vania się podoibnemi pov,' a,żnemi 
myślami, zaiimuiemy się jedynie bytem na
szymi do·czesnyrn i trosz.crymy o kl, w co.
byśmy się przy1odziewali , a odvvracarny 
oczy od'. czekającej nas wiecznośd; \\"te
dy szuikamy szczęśda1 naszegD w zad:Owo
leniu pożą'<l'li\Yości naszej, a sfawy w sro
mciCie naszej i nie raz spychamy samych 
siebie do rzędu niemzumialych zwierząt ; 
którym: n.Twet tego1 zaz:drDścirn1~. że żyjq 
nai tym świec i e bez \vszelkiei odpm·de
dziafo,Olści i; gi.ną potem bez śl1adu. Gdy 
człowiek d(l takiego dojdzie stopnia p.oni
ż~nia, wtedy nie masz wyslęp_ku, kt6rcig~
by się nie d·opuśclt - wtedy \\ Y.lewa ~ : ę 
nar wszelkie bezprn\\ ia. I ,_,)ż LL:.:ro 1~ :c -

sz1częśHw1cgo grzesznika, zd.afa wydobyć 
z, tej przepaści, w którą ·go ze.pchnęla 
fogo zmysfowość, jeg-o z.amilmvanic świa
ta i jego z.bytków i jego roZkDszy? Oto 
pamięć na- czekający nas są<i Boży i ztąd 
rodzą1ca się tnvogai w serciw o los swó•i 
własny i szczere na.wrócenie się dlo1 Boga. 
Bojaźl1 tC'go sądu nie jednego już nawróci
fa Augustyna i niC' jedlną Mag.dalenc. Za
stanÓl\vTI1Y się więc, Na,jmilsi ! sarnd nadl s-0-
bą; jakiem jest życie nasze? cośmy< w 
niem dobregu na żyw:ot nasz przyszły ze
brali? Czy nie z.airumienimy się n:a sądzie 
Bożym? czy nic staniemy tam Jaiko nędzia
rze: i żebracy 2.próża1q r~ką? cz.y ze wsty
du nieza'\\noiiamy wtedy na góry i pagórki, 
aby zstąpily i' pokryty smmotę naszą? 
Ach! pewnie ani jc<lne,gio1 nie masz p1ou111ię
dzy wami tak za1:wardziateigo, któryby nic 
chdail: się nawrócić ido Boga, któryiby nie 
miał życzyć sobie iak śmierci· , tak i szczę
ścia sprawiedUwyoh i któryby ·nie mlal u
mać tego, że pobożność i bogob0ijność da
leko większ'l! słodyczą i pociechą napeI
nają serce czlorwieka,niźli wszystkie ulu
dine rozkosze świata.. Otwórzcie wiec ser
ce s"\\1oje n.a1 przyijęcie i u1g-0sziez.enic Pąna 
i Stwórcy waiszegio., który w niem zamie
sz'kać pragnie na wieki! 

Atoli nie tyllm d~o oderwania si~ {)d 
świata, aile i d10 'Pilnego shuchania i· mzwa
e.ani~ siobie sfo,\va Bożego, w k.o·śdelc 
wam oipowia:danego, µ-0huldlzić nas pmvin
nai pamięć na sąd ,osta,tcczny. 

Sto1wio Boże. Nailmilsi ! jest pok~rmem 
duszy, bo· „sarnwm cMebem 1ł!ie żyje czfo
wick, ale wiszeHdem srowem. które- pocho
dzi z u;st Bożych" (Mat. ~. ·O, ,,Ktn z. Bo
ga jest. stó1w Bożych słucha, (Jan 8, 47.) , 
a wszelki·, ·który tych sló\v1 moich stuchai i 
czyni je, mówi Pan (Mat. 7, 24.), pod.~obny 
jest męzoiwi mądremu. który, zbud<JiWał 
d1nm swój na opoce, talk iż mrn ani deszcze, 
ani•. powodzie, ani wiatry .z.aszk•od\zić nie 
moigą. I nic samymi tylko slU'chacz1ami 
mamy być s~owa Boże1g-01„ ale jego czyni
ciellami. bo ktoby pilniej wejrzał w zakon 
doskonalej wolności, mówi Jakób św. (1, 
23-25.),i wytnval \V nim, nie stawszy s!u
cha:czem za.pamiętli\\·ym, ale czynicielem 
uczyrnku, ten blo1gl. ·Iawiony będzie w 
sprawie. swojej". A ktoby gard1zit słowem 
Boiżem, ten zacią1ga!by1 srogą od'powie
diziialt1'ość przed' Bogiem, oo ,.gdyby nie 
byt przyszedł, rnow.i Pan (Jan 15. 22.), a 
nic mówił im, nie mieliby grzechu; lecz 
teraz nie mają wymówki z grzechu swe
go". Kto, poznawszy Bo~a,, nie chwali Go 
jakoi Boga, 2.ni Mu d'ziękll!ie, ten spodlal, 
ten znikczemni·al w myślach sw1oich i 1

· 

czwciiach. 
Wiem Najmilsi! i sz~zerze warn lo 

z aµostokm wyznaję: że ani ten coś zna
czy, co sieje, ani ten (;O polewa, ale ten, 
który wzrost daje; że jedynie łaska Baża 
sprav„fa to. iż nasienie slov~ a Bożego, które 
nieupra\\ ną n;eraz ręką \\ serca wasze 
\nzucamy, przyirnuie si ę , i O\N9C \\·ydaje 
stokrotny na żywot nasz i przyszły. • 

A na; brak łaski tej Bo.żej w kościele 
naszym skarżyć się nie mamy po\viO<lu. 
Wiemy to z doświadczenia:, że Pan Bóg 
btogosła.1wi ws7ystkim tym ludziom dobrej 
woli, którzy szczerze pracują na zba\\ ienie 
duszy swojej. Laska Boża wspiera spra
\\ ied1iwych, żeby wytrwali na cl'ro<l'ze o
hrameu i- do coraz to wyższej wznosili się 
clbskonalości. Laska Boska zasila sla1bych 
i niestate-cznych i powstrzymuje ich od u
p3Jd1ku. l.aska Boża OŻY\Yia ooo1ętnyd1 i 
pobudza ich do gc rli\'.'·O śc i . La-:-ka Eoi;a 

nawraca grzeszników i 1uzdrawia wszyst
kich: chorych i cierpiących na duszy. Jako 
rosa niebieska zwilża i orzeźwia ziem i ę, 
tak dziala skutecz:nie laska Boia na ser::c 
czl'iawieka. A cói to za przedziwny sku
tek tej laski Bożej! Z31 jej nie:bieskicm 
khnieniem miękną ·serca grzeszników u
staje krzywd'a, niesprawiedliwość; niknie 
zawiść, inieprzyjo:111; krzywią, się d()ibre o
byczaje, wzrasta pobożność, bo·g1obojn-0ść. 
Ona nawet '\\,~ zepsutych sercach budzi u
czucie wiary ~ nawraca tego, który przed 
chwilą jeszcze byt bezbożnym i zepsutym. 
Iżali przeto, Najmilsi! nic b-ęd.lziem ·chcieli 
'korzystać z tej laski Bożej, którą tak fa
twio pctzys'kać sobie możemy. Czy w1olimy 
ŻYiĆ w otwartej nieprzyjaźni z &1gie!m, 
1niiśh być Jeg,o milymi sfogami i dloimiowni„ 
kami? Czy nie <losyć juiź na'Clru~ywaliśmy 
cierpliW'O·ści PM1skiej? czy koniecznie chc
my nai siclbie śdągną,ć wszystkie gromy 
gniewu Bożeg'(l\, 1g2.!rdząc ta:k lcklrnmyślnie 
darami Ducha św.? Ach, prz.estaf1my, Naj
milsi! opierać się Pamu1! znękani, uciśnieni, 
opU'szczeni -0d1 wszystkich, diziś pomiotło 
świata, tu>!my się raczej poo op1ekę Boga, 
i stair~:my się o Jego laskę, -0i J zgo 1przy
iaźf1, oi leg.o mil•()!Sierdzie ! Któż. nam to 
dai, czego potrzehu~eIDY\, jak w czasie, tak 
i na wieczność? Kto da pokój du·szy na
szej? Kto· nas po.cieszy i uweseli? Kto 
napelni' nas nadz.ieją p.omyśluej przy
szfości, jeśli siQ. z1 P. Bogiem wcześnie nie 
obl'iczymy,_ jeśłi Jego laski milosierdzia so
bie nie zyiskarrny? Oto Om sam :wol~ nas 
do si·ebie: chodźcie dG mnie wszyscy, któ
r'Zy jesteście uciśnienie, a ia was {Yrzeźwię ! 
Postuchajmy tego wolanta i spieszmy do 
Nieg;o - db tego mifiośnika dusz naszych, 
w którym jest zmartwychwstanie nasze i 
żywot, i Już tu jed'najmy s,obie Jeg-0 laskę, 
aibyi nam by? milosi1ernym w d1zici'1 sądu 
S\\·iOJieigo. Nie gardźmy JegiQ gtosem. bo 
rr11oże to1 już poraz ostatni wzywa nas tak 
pełen łaskawości do siebie. 

O, spieszcie więc oo· Niego W'Y starcy, 
którzy może ju~ jedną nogą st,oicie w ,gro
bie, a jesz.cze nie zaczęliście żyć do-lJ.rzc, 
ani też przysposobiliście się na śmierć do
brą. Spieszcie do Niego wy męrow [ e, 
którzy tak dalece zatopiliście się w przemi
jających spra\\"ach doczesności, iżcalk icm 
zap-0mnieliśde już ·O B(l<gu i czekającej was 
wieczności. Spieszcie do Niego i wy ludzie 
młodzi, rozpustni i zaślepieni, którzy kdY
nie za sa!mą rozkDszą i stod}'czą Ś\viata 
gonicie. a miasto jej samą tylkiQ gorycz 
pijecie ·w d1m<lze ŻY\VOta waszego, którzy 
miasto szczęścia spo<l'zie,vanegio, samo tyl
ko udręczenie i przesyt nalJ{)tykacie; spie
szcie do Jczusai, a ·on wam poda innego 
rn·dz.aju stodycz: pociechę, p!ynącą z nie
winności i cnoty, któr:i sama jedna {)Żywić 
jeszcze może serca \Yasze , -Ogniem 11:tmic;t
ności na żużel spalone, i napo ić ie pra\v
dziwą radością. Spieszc.ie do i 'iego wy lc
komyślne i próżne niewiasty, których scr
•Ca tak pełne świata\\ Ości; które i:tczem 
poważnem nie nmiecie się zająć, pr(Ji..:Z 
str·oiami, zaba\\ ~1 i fraszkami, i któryrn je
dynie o świata tego chodzi oklask i i po
chwalę, o spieszcie do Jezusa i n nó~ Jego 
na wzór Maryi Magdaleny ucz ·.: !e się te/o 
Jedynie, czego wam potrzeb3. Spiesz do 
Jezusa i ty grzeszniku, którego nicora'.YD
ści przechodzą może liczbę \\·tosów ;la g:ur 
\vie„ i który może już poczynasz W::\tp i ć o 
twojem zba:\\'ieniu; piesz do Pana swc"o 
i Sędziego, a gdy cię zw1olni od. brzemie~"'ia 
grzechó ;v tak srogo dz!ś c i ę u .:isk11..i<1..:y,·h, 
gdy od1 Niego odejdziesz rozgrzc~zony, o 



wt~dy p~ ~r: C'dz d:-ugim p::>::btnyn SJJhic, 
jak słodkim jest Pan, jak nieskoi1czone111 
Jego mit"Osierdzie, jak zawsze łaskawym 
<lla grzcsznikó\v pokmę czyniących! Spie
szcie do Nieg-o i wy wszyscy, którzy mu 
już odda·wna służycie i u Niego szukacie 
dla siebie potrzebnej nauki, pociechy. po
mocy. i kmzystaicie z reszty chwil życia 
·\'\ra:szego, abyście zebrać sobie mogli jak 
naj-01bfitsze owoce laski Jego i zmil·owania. 
Slmvem "~szyscy, bez wz•ględu na stan 
wasz. wiek i pleć, spieszcie do Jezusa 
ChrystJuisa, do tego źród/a laski i bl-ogos!a: 
wieństwa niebieskiego, abyście przez. Nie
go <>czyszczeni i uś\.vięceni zapewnHi sobie 
żywot wieczny. Amen. 

KROL KURKOWl:. 
Powieść historyczna z XVI. wieku. 

Napisała 

ZUZANNA MORAWSKA. 

(Ciąg dalszy). 
IV. 

Jeżeli PoSf.owie nieanieccy wych-0<l~ili 
w chmumem uspOisobieniu, nie we.solą 
mfal mi:nę .i staros.ta krnkowski - ni:e. we
soląi też burmistrz mias.tai i -..vszyscy pa
n10wie radni. 

Pami Zebrzydowski bowiem zaraz. po 
wytściu p-0slów rzekł chrnpliwym z nieza
dowo1e.niai głosem: 

- Nieparlam):ntame i niepoliltycwe 
ZJrułllez.ienle 1się wobe,c posłów despekt czy
ni naszemu· m'onarsze i jeg.o przedlstawi-r 
cielcm. 

Rz:ektszy to na poly ido siebie, wy
s.zeidil' do dl:i.lszych komnat. 

- Wśród zc:brarny·ch tymcza!seml po
·'-';stal szmer ni1ezad10wolenia: - ·niej.eden 
m'W-iet r gtośnie~lszym wyhu1ehnąt sPó:w
idem. 

Nie iesteśrny iacy, żebYj nlaim 
nau!łd d'awa·nio ! - ozwait się. ·gfos, ja:ki·Ś<. 

..:- Mn:i~ wie-lice mości painio.wie ! - za
wolali swym potę.żiniym g.fosem paini Ma
ikufa - oolóżmy n'ai potem osobiste ura:zy; 
n.i-ei ·czas nam myśleć o nich„ gdy; mriarstu., 
!ba, krajowi 1narwe·t ·c21temu grozi' niiebez
piec~ństwio. 

- Nie czas, nie czas, ale potem zdasz. 
:n'aJn 'Spra\.vę, mości starosta! - ozw'al się 
. J)<ln Nida, . szlachcic będący• cza·so\Vio w 
:stolicy, ai z.e swej nie.pospol.itei sily 1 cd
:w~i · sz.ain:o·wany powisz.echnie. 

I zarnz. d\od:al: 
- A że pan ·starosta krakowslld do

wództwo nałd WlOjskiem i miastem trzyma 
·· pod<liać si·ę ·pod lego raizkazy musimy - : 
ho,· ho, ale patem! · 

ł!(ll, ho" a.Je. potem! - prz.yświadlczyli 
'.Zlelbrnni. .. 

Tymczasem j)~n1ak każ<ly rU!Sizail' do 
rs,\i·elg'OI oolct!Żialku ·i według rarzkazw pa1J1a 
Zebrzyido.wskieg·o prowaJdz,uf go ina waly, 
a 'Straż przy bramach miasta zd:wolionlo. 

- Gdzie par11 l(ornorowski ze swiOJm 
od!dziafiem? - zaipytał ZebrzydoWiSki. 

Ro'Z.e\i•rz.ano się po ()<l)dzJaJaich, ni·gd~e 
jednak młodlzi.utkiego sta·r()5ty, i jego d~·el
n-yich ochotników! nie byto. 

· Pan staro.stai 'krakowski z,grzytnąt zę
bami;- nie poikazal je'Cl1n:ak gniewu, jalki w 
nim zaiknpiar - owszem, blysną.f ·dDk'OJa 
:swem przenikfrwerrn wz.r.o~ien11 1 jakby S()

'bie coś przypomniawszy, mmknąt dbść 
glośnio: 

- Aha, nie cofnąłem swego polec.~~nia, 
a ran-0 jeszt:·ze • razka1z.all:m~ żeby z nnaista 
.wyruszy!! 

Czy mvierz·oo-01 w tein fortel? 
Nie wstanawiat s ię niaicll tern Zebrz,y

oowski - może nawet ·nikt ni'e miat czaisu 
ina!dl tern się za.stanmviać, bo rzeczyiwiścic 
kto żyl zająl się doraźną obroną .grodu, 
ai m/.o<lz,i cż prz:ygotowu:jąicai sh~ do uroczy
stości kurk()!Wej1 mówila sobie: 
~ tted hej bę<lzle to uroczysilQŚĆ ale 

irm.a. 
Tymczasem od1dlzraly wroiskowl~ w tx>

rząidku na11·eżytyrm zajmowalyi wskazane 
przez. <l.lorwódców mieisca\, rv~mieślnky, 
kuipcJ" i ,na~spoko}niejsi nawet miesz
kau'icy słaiWietne'g'{) grodu rzu'Cal.i• sWtOje -za
jęcia:, a; każdy na ·wisze·lki wypa<lek opatry
'W'at brof1, jaka się zn.ala2ta podJ ręką oraz 
przygtowywa1l środkr -0brony jak: beczki 
sIT!fO.lą nape/·ni'One, tu~z.yw·or kamienie itp. 

Porostali tylko chorzy, staircyi niemo
gący już przsrl'ać się w. ogól·n:e5 . olfrf'9i11ie, 
orai <lz.ieci i lrobiefy. Trzeba więc bylo 
nag-ro.ma<&ić żyvffiośd, ażeby I?ik01l11lll· ja-
dla ·11i napit~ rnie 2'brnkto.,. . „ 

· ~·P~ii: Kim~ąooa Maku1tn.a jako prz.y-· 
stilo na tcm~ igl.owy nnastai.. . rej wOOzita 
~· ty~~ przyg(>t-0wania:ch, boć nietylooi o 

;· ...... „.-: .. 

scbic trzeba bytc. myśl::..: ale i o tych, co ' Zaprzęż.ano konie, poY,"tcżący zrcb:ti 
na waly. krzyż święty nad końmi i wśród mroku 2i-

- Ci •CO doma siedzą, n;.ogą i gtodu rnowei nocy \V·OZY z całym fa<lunkiem cie-
p rzymrzel, ale tamtym na 111iczam braknąć żko potoczy:y się ku \Valom miasta. 
nie może - mfrwita pa.ni Kunegun:da do W mieście zaś uciszyło się po"'lQli. Ci 
otaeza~ących ją 11iewiast. A rzuciwszy co µ·czostali w domu, legli na spoczynek 
bogaty strój, iakim się n<l!wet ·w dni roho- lub zamknąwszy się w izbie, wyczeki1wali 
cze lubi la odZ'iewać, w prostym w1ełni3!CZ- jakiegoś hasła od tych, którzy cz.uwali nad 
'ku i zwyk?ej r..awijcc na ciemnych wl-0- ich bezpieczeństwem. 
sach, krzątata s:ę dając rozkazy i '"raisną Spoczynku tego tern więcej pragnęli 
rękę przykładając do cP.lt~j i•oboty. micsZ1k.aińcy grodu, boć wszyscy co poz.o-

Dopomag.ata jej w· .te.mi jasn.owt-OJSa stali najmniej byli do trudów1 przytwy-
szesnastoletnia Basia, jedyna pociecha. czrujeni. 

J eedynaczką by ta, ale tą iaidynacz'ką Przebytym więc dniu pelnym ·ocz.e-
mogli się państw-0 Maku!o\\"ie poszczycić, hwania i wrażefl czuli się srod'Ze Z'nużeni. 
boć nietyilko, że jaśniała na podziw ·1triodą1 Do tego z.nużenia prtyczynily siG jeszcze 
ale i w.szelkiemi cnotami, które pO\\li1nny przygotowania na .czas spo<lziew.aineg·o. o-
zdiabić serce d'zie\\-częcia, Bóg ją oc~nie blęż;.~nia, każdy więc wzdycha! oo snu 
ubogadł. btoigic.gio. 

Miłosierną też była dla. bie.dnych~ ka- J eszcz.e więc nie 11cichl turkot V.'IOZÓW 

Mego dlobrem slowem, a bez datku ()d ładownych, gdy świaHai poga·sły, lub gdzie 
drzwi swoich nie puścita. Ody się dorwie- niegcfzie błyszczaly tylko rniigotliwym1 bla-
dzJata, że gdzie w jath~j l!'stronncti' u•l'ic y skiem palącego się lu.czywai. 
miasta zoistaly dz1eci b'ez matki, dopóty Basia jednak mimo znu,żenia nie zaraz 
prosi la vodziców, póiki jej ze starą <l~\Vną do snu się ul-0żyla. J a!k'kolw.iek ojdec jej 
piastunką i•ść tam :nie pozwolili. jaka glo:wCl! miastai nie poszedł na wały, 
Mi.a.tai w, pogotowiu wbsną ręką utkane ieniO w mieście pozostal dla u.trzyma·ni.a 
i uszyte odzienie, którem sieroty mogla o- porządku, jakkolwiek nie mta1lai nikogo: z 
bdarzyć, a z osobnej spiżarni gospoda1rnej blizkich 'krnwnych pośród' ·ob'rońców sto-
pani~ Mak'uliny pierw1sze ich potrzeby opę- li.cy,, bo na.wet WoHuiś krewniak ~ wycho-
dzić, póki się ktoś stars.zy: nie znalazł i wianiec p.aństwa Ma'kuł'ów z rozkaizu stryja 
bied!actwa nie wziął pod swoją opiekę. musiał dioma p.o:Wstać: . myśl je!] 1jedinak p-0 

O.lro!ll{} tei dzie.weczki sktvpialy s ię jej za murami miasta się bląkata. 
rów~eśnilce. Ona zaś każdą. umialai ta'k swą Dlai inie1j wszyscy, którzy tam byli, 
praoowitością i <lobrocią z1chęcić, że inai- którzy w~Iczyli w '°bmnie gm<l.u: byH brn-
mniej prac·owite szly za przyktaidem Ba- ćmi, ja'kby mdzon:v~mi, jako .cfzie'Ci j•ednej 
sinki. z1emi, za którą teraz walczyli. 

W dlugie więc jesie.nne i z:n10we wie- - Oni tam marzną pod golem niebem, 
czory zbieraly się ·cod'z:ie11 w innym dl{)lt11u 'ba:, może i modlitwy nie mają: czasu z1n1ó-
i przy wes.olym gwarze i pieśni przęldly, wić - myślala sobie - trzeba się za. nich 
tkaity lub szyly na wiśdgi, aby potem bie- pomodJi.o. 
dnych praicą swoją obdzieiić. A my~ląc tak, weszlai do bokówki, 

Teraz kaida, co ml(}gła, ze spiiżarni ro- bęcfącej obok komnaty rc<lz.ków, ostmęta 
1dzków niosła do domu pafJstwru Mak.ułów. . się na kolaina- przed wizerunkiem Chrystu
Tam wspólnie z Basią palmwaty do og,ro- isa misternie wyrobio.nym z drzewa!, a .wi
mnych WOTÓW chleby, w.ęózone mięsiwio, ·szącym nad je.J łóżeczkiem i gorącą stala 
kmpy, kraijanki sera, a .d'0t ·beczek nalewały modlitwę. 
piv.110, mtooy miód, lub kWaJ.S chlebowy do- Lecz Zinwżona catodfzienną praicą po 
brze wystały, który mial slużyć tym, 00 niejakiej ·Chwili opairfa się nai krawędzi l'ó-
byli na w.alacłt podicżas spodzie.wain'ego' O·· żkai i szepcą·c mo<l!iitwę zapadfa w jakieś 
blężenia miasta„ ·sernne marzenie. Wśród tych marzeń sly-

Lecz dziewczęta nie śrnialy 1się ternz. szala chrzęst bitwy i zwycięstwa okrzyki, 
owszemrozimawialy wważni,er. ·z jakąś pod a tak marząc, ·zapa-d'la 1xnvQ!ii w sen gtę-

·nieooną chęcią do pracy i dzieleni.3J trudlów bnki. 
z tymi, fotórz.y mieli br-o-nić ic.h bez.piecze.fi- Nagle usłyszała stukot i 'kołatanie do 
stwa. d'rzwi <licmtu • 

- · Powied2, p.owied'Z, oo mówHa sta- Drzwi cięi:ko okute, bmnily wejścia 
rucha o tym cht-0pcu, oo t-<>· ptzyniósf wie- oo oomu państwa Makutów, lecz. kota.tamie 
ści o Niemcach _:_ pytała przysLadkiawata bytl!Q silne, a wśród ciszy nocnej rozcho-
Beni·gna, zawiązując wór napetniony 1ahle- dzifo się Po wąz;k~ej <l1fugie1 sieni głuchym 
beru. i ponurym echem. 

. -- A cóż. miała rzec,, .a1ddafa· mu dzba•n - Co to jest!? -- Z.3f\\'10'l~fa Ba~ia, 
'ZJ piwem i kęsek wędzonki i tyla: ~ iod- -z:ryw·aą.ic się; z klęcz.ek, nie mogąc rozrć-
rzeUdar Ba:sia Z21ięta napelnianiem nowego żnić snu od rzeczywistości. 
wora! chi ebem. " · - Wszak n i ed'a-\vu10 styszalam okrzy-

- A czyś ty go znal.a, żeś poslata: po- ki zwycięstwa, a tera'Z., teraz:? ... . 
częstunek - ozwafai się_ s.magfa Winka. Chcialai bie& do komnaty, r{}d!zi'ców, 

- A cóż to, czy tyłka znajomym ·po- lecz zd'rętrwiale dJugiem klęczeniem . nogi 
·sylai się poiczęst'u:ne:k? .:._ rzekłai z.apytail1a. odmówiły je posluszeństwaJ. 

Ftl chwili zaś dodafa: · Rozbudzony ·stróż. świstaiwką <lawa~ 
- On wię-cej niż znajomy, · bo . .nasz; znać o kołataniu. . 

ba bard'ro nasz! · · Przeciąg ty świst rozle:gl się trzyi'.kro-
- A no, a no!:_ ·powtórzyły praouią- tnie, w domu zaczynał się szm~r i przyci-

ce d:z:iewczęta. sz:one mzmowY. 
- Albo to my znamy tych w~ystldch - Niechybnie wdarli się do miasta! 

dfa których \.vlktlad'ufemy ~·rzekla ia;sno- · Bożei, mói Boże! Krnków1 'Vl ręku Niem-
w1osa Rei na. · · · " ców! - za\.\'X)lafa Basia. 

I spojrzała PotiozumiewaJąoo· n~ ~~rn- · A w swej <lZ'iecięcej trwiotlZe nryśla4a 
rzyszki. jakby to biednych i. n.ie-dotężnych ocailić od 

- To co inne.go - bronila SWt%."O nie- · prześlaldbwania najez<lzców. 
fortuinnego zapytania Winka~ · ·. ·· - Wtem piastunka jej stara Jaigna wbJe-

-,. He~. to wcale nie· c<o" in~! - : gta oo .alkierza wt0lająic: 
przerwata iei. biorąc się pod bdki ·Magda. · - Basiulu:, Basiulu ! Niemcy poszli het 

I spo\ilrzala na Win'kq z z·aderwi!stą od igrodu.t 
miną. · - Co mówide nianiu 1 

-:-"-No tak, niby, .a:le b<Yty ·CÓ wiesz!-· - A ruśd poszli, poszli na ·zfamanie 
mówi lai zaperzając się Wi1n'ka. · · karku, :karku, a Macituś, wiesz ten coś gD 

I obieidwie porzU'ciwszy zajęcie, sta- k<łz:ata pożywić, przyledal ledwo dysząc 
nęl'y naprzeciw siebie gotowe do sprre- z tą nowimt oo Jegomości. Jeno nieip.mrze-
czki. bnie 'kotataf, bo mi moje niebożątko z.budził 

.~. Eh' , da1de sipokój - prze·rWia.fui Ba- zie snu - dodala głaszcząc U.a:sne włosy 
sra.·.....,__..{oboty jeszcze huk, wozy czekają na sw'OJei pieszczotki. 
la:dunek. ' - Ale oo ci to nieboiątko - oo<l'2J.ta, 
. . Diiiewczęta1 za1w•stydzi ws~y się swe-i wklząc, że dziewczę nie może \kroku na-
niiewiczesnej sprzeczki, wrócBy · d-0 ukfa- iWat stą,piąc. - Co to szlag dę trafiał brofi 
da:n:iC!: zapasów.„ Basia zaś nie przeryw;a,jąc B'Oi.e? o Jezusie, Jezusire I 
swego zajęciai mówiła: ~ Cicho .. niainitt, cicho - mówila: Ba-

- Bo :to w&fakie ten Ma.ciek to nie~ sia - toć ml jeno ndgt zdrętwiały. 
malo mial tmdów nim' db :nas się dostał~ - A . i jalkże nłe miafy. rorętwieć, t.oć 
a przecie nietylko ten bm'ni miasta, oo stoi · to illiŻ d;nialo dlOskonare, catą w1ęc noc na 
z broin1ą. w ręku na· w.alach ale i taiki w klęczkach l)rzepedzilaiś. 

' o niebezpj~qeństwre uczciwie ostrzega. . Leczi otrząsnęła się v.."'krótce z tego 
I -zian\ryślita· sięi, ···i{ lrlt1~ ·Jakby .·I>Ó<tzie- : zdrętwienia. Czas też by ro po temil, bOC 

lająic · je'} --zid~nłe a ··n1oźe i· · za:cllu.fuę. "·z.a.prze- · dom państwa Makułów napelnial sie po.
stały sprzeczki i w iaki'ejś 'u'roicz:ys.teJ d- "WOli gdśćmi. Kari.dy śpieszył ·z OOW'i:ną, 

: sz.y. koń~ swo\ie zajęcia. · · .· która po ca.Jem mieście •rozbrzmiewała 
'~· Wkrótt~. ,· tez ''YoiY ~f)1ętfasfi „~te ~,;.a_· .t radosnelll echem: 
! ładowanymi 'wura_m! · h~·r"ttste.~'!~ J>:e-. ·. - Ni.emcy odstąpili od miastif ·: 
'~~a~L:· ::.:,,.',;:·:.f.'"· •'·~ ·. -.~.; :· .. :·· . ~ -·;< __ :„:· , ,,, . ·„ .~:.:.~>ł~ . 

. . ..; • .,. .;{., „ .... ••.. „. :r ;' .. .; il• 

V. 

W odwrót Maksymiliana 11\\ie 
nawet Zebrzydowski, temfacniej zaś 
uchO' przyniedonym wieśC:.omm że ieg0 
paLna natuira: ro.z:grzata teraz niechęcia 
młodemu starośde zatorskiemu i Jeg() · 
\vnie teraz mial .na myśli. Dla osobistej 
razy gotów był nawet s.prawę ca1eg0 k 
j-u poś\v,:ęcić, a mimo QS>oibistego męs 
i przymiotów d.oskonaleigo \Ą7lo tlza, nie 
chował się nigdy z następshvam~, i.31kie 
go czyny mogą pocią!gnąć. 

btUil:'.: 

temn 
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I ternz więc latwo sie uspokoił co 
Maksymiliana, a postamowit bądź co 
ściigać młodego starostę t za opuszczt 
samow-0lne miasta suriowo uka:rać„ 

za n 
pra:g 
nin11 
+.otin 
mu 

Nie byit Cli i Jaśko bez winy, bot 
cia-ż Zebrzydowski okazywat mu na 
żdym kroku nie·chęć nie powinien by{ 
cfzialu swegQ wyprowadzać z mia 
zwlaszcza gdy nk!przyjaciel być pcct · 
go murami. 

Ale Jaśk-0 tak sobie dumal: 
- M-0śd starosta krakowski nie lk 

rzy mnie ·i na: kaiżdym1 kroku mi· to oka.z 
je; -nie da mi też talki ego skrzy<lfa ku , 
branie, gdzieibym móg~ prz:yrod'iioinej 14 
Uej od'W3.<lze i męstwu: 1lJiście uczynić, 
krajowi ze sWIOi.ch sil zł1ożyć ofiarę. P()N 
więc ze swoimi1 ii zajdę: ty/ temu1 cez.airy. 
ninow·i, ~tóremu się chce gwałtem nasze 
chleba. 

Tajemnemi a sobie wiadome.mi droga 
mi, przJedarl się między obo:z:em Niemc<n 
a uszyk-pwawszy się wązi1utkiim szereigierr 
z.aichoozil tyl oblegającym~ 

Byky to nader śmiałe i prawdz'M\\. 
niedla.irza.łe postanlOwienie, boć octdzia!e 
jego zaledwie st·o konii lic2yl; w razie ,vi 
b~twy :niewi·eltką byłby prz:yniiósr ponro. 
Lecz. śmiałkowi <l)oipomogJ·a. mgfa gęs• 

wieczorna, która się nai okół miasta 'li nie 
zarJlNllrzJych trzęsawisk, jaikiemi wtedy -0 

roczonie byty zamiejskie ok.aliice·, podnios~ 
Gdy więc czaty Maksymiliana ulirza/1 

·wśród Ikrzaków i za.rośli jezdnych\. w~q 
ich zai niezliczrn1e z.aistępy, doniosty, it 
stojąi iich tysiące. W w też tern faC11ie\ 
uwieroono~ gdy .zestaiwiono spraw101xlruiie 
z pa.selstwa von Dri·na. 

Maksymilian SIJ()drza1' po rebranydJJ na 
radzie przybocznej, chcąie z ich oMcza 

.wyczytać,oo myślą o tyich wi•eścia'Cł1. 
Tw.airze kh przeciągnięte, zniechęcone 

i uparte milczenie nie wróżYly m'll! <l1obre
go usposobienia i ·zapafo dlo walki. 

Wzrok arcyksięcia Z(!JbJysnąt {)CY6ardą, 
stłumił' w sobie ~ed'nak gniew, jaki \Vlr.a/ 
'\Vi }ego p~ersi i rzekł: 

- Użyjmy fortelu! 
Vl()ln1 • Drin spctirzał ·nań pytająt)'\l\ 

zw.rokiem. 
- .Ca waiszmość sądzisiz? - spyta~ gc· 

nerala. 
- l(ażdy fortel będizie lepszy;, niż~ Y.· 

cze'kiwanie - oorzekl stary wcxiak wymi· 
iaJąoo. 

I oto; fartelem tym bylo opuszicze11ie 
zajmowanego stanowiska. Usuwaf się ie· 
dooik umiejętnie i tak samo jak mlody sta· 
rosta <llugim szeregiem wyciągal swe "\\'(li· 

sko i po czterdziestu wysUiwal· ich z obO'l'll 
korzystiiąc z tejże samej mgfy, która

1 
i naszym przyslugiwata. 

Mimo to myśl zdobycia· sobie :korony 
nie opusZ'Czalai go nai chwilę. Nie <laili za 
wygranę. Usuwając się z pod l(raJk()(Wa, 
rozpuszczał ZnÓW po d1°-0dze wi·eśc~, że U· 

chodzi na S!ązk i porwcai wszelką myśl 
<l1obijaniai się o koronę,. Wieść tę rolltl-0· 
swnro DOI wszysi.bch wi<iskach, przez 
które przechodzity jego oddziały, wys-lal 
z ni:ą naiwet ~aufainych kilku ilotnierzy d-0 
czat iiaz·stawionych nia wafach miasta. 
Zolnierze zaś ci na swoją ręke skorzysta-ć 
umieh. · Udając zgto.dzonych, otrzymali 
nawet poczęstunek na dmgę. 

I, rzecz.ywiście Maksymilian prz.eszedl 
nai SJązik, trzymając się jednak ciągle po· 
grainitcza. Naig&e skiemwait swe kro1d kU 
pólfllOcy, chcąc dostać si~ oo jakiego ZWle· 
czku1 w Królestwie. Zame'Cze'k ta:ki. raz 
wzięty ·:ctaiwat·by mu do czasu sichrorrienie 
i dach nad glDWą jego żołnierstwu, które 
wśród Z!i'tny tęskniło za deptym przypiec
kiem. 

·Tym sposobem Jaśko K 01t110rows«!, 
który od opuszczenia !(rakowa!, śiedti l 
wszelkie ruchy cesarsłdego krewniaikai 
rówmież osz.u'kainy ro-stal jego forte~· 
Poswwal się }ed'nak po drngiej stronie 
granicy,, chcąc przedlrze.ć się pod d1014-

giewi innego wudz.a~ Pragną~ i wszelk'ł 
pokorą wyZJmć błąd popelniooy I na p6łU 
walk~ zmazać swą wrnę. 
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„ Octy ix1w'ie:tu ochlorl'ąl z Pier.wtsZd 
imj>rezyi, d<>skonale z.r<numiał, że' Zebr.CY: 
·dowskt ~ f.osi , ~-: .fak9 .Wt,kmtaryusZa' I · 



bunt.O\\ nika, a jako glówny Y.-~xlz rn:ial po 
wnu wszelkie prawD. 

Wprawdzie Jaśko nie zaciągnął się 
,,yraźnie pod jego chorąigiew, przybyciem 
jednak ze swoimi do miasta•, oddaw-a_l się 
jtri 1niie1iaiko pod rozkazy Zcbrzydowsk1eg-0. 
zresztą chci.at w.al!ki, przygód żotnierskich 
i ze swoimi rówieśnikami szukać ich po-

<lążyl. . d . , , . k . k. d d . l Nie wie 1z1ec zas iJa' i ie ·Y, po 'ązy 
za ndm znany nam już Maciuś. I on za
pragnął przygód. Od chwili :gdy serce w 
nin11 zadrga?o na widok nieprzyjaciela spo
kO~ne życie prz.y miechu. i kowadle v:1cale 
.mu się nie uśmiechalo. 

- Odeszli, a któż wie, ·czy z d'mgiej 
·strony nie wrócą .. „ lub walki w inną stro
nę kraju ·nie przeniDsą ! - mówił sam do 
~eh ie. 

· Jak tylko. wicęc ·dvnióst do dlomu pana 
.Makuły, że Niemcy odi miasta Qdstąpili, za
rzncit 1111'1! plecy miesz:eiJ.;: kowalski i 1wy
sz.edl z mias.ta1, nie i0pi0wiedziawszy się na-
1,et maiistrowi. 

I oto wśród tych samy..:.h z.arośli, przez 
które kilGrn dni temu. sam się przedziera!, 
spdtkał teraz oddzkllck stai;osty. zator
s};;-cgo. 

z bu,tną miną zbliży! się dto1 Jaśka. 
_ Mil>ościwy painier przy)imijcie mrnie 

do swoich - rzeki chwytając go za n-0.gi. 
_ C1:)Ś. ty .zacz? - zapyta·l mfody sta-

rosta. 
- Te.n sarn, któreg.oście \v1zięli w o-

p;ckę w Ze/brzydDWf>k!ieh kamicn'..cy i do
brem sł101wem dodali otuchy. 

Staposta uśmiechnąf się przyjaźnie. 

_ Chce ci się \Vojactki? - zapytał. 

I zaraz d:odia!: 
_ Nie weSO'ta6 <lola takiego wajaika, 

co poi zaroślach jak zwierz kryć się musi 
_ rzekł patrząc bystro 'Ch?.Dpcu \\~ ·cezy. 

_ Zwie·rz d się kryje, .ale i na innego 
.ze s\vej kryjówki larnQI może. wyskoczyć! 
- ()d:pairl' śmiafo· Maciek. 

- A takbym się moż.c. przyda!... -
do<lal prosząc.o. 

_ liai, chcesz bie<l.Yi. pó}dź z nami! 
- rz1.;kt Jaśko. 

I :zahczony zosta!i dn 1cddiziałku. 

A sprytna· to była sztuczka ten Ma
ciuś· miat \Vęch psa· gończetgo, a. w~mk ' 
. 'Sow~ co lepiej widzi w nocy niż w dziefi 
bklly. Patrzyl więc na wszystkie strony. 
. Z rz.emiQslem też swo.jem se.inie był już -0-

.bezna11y;, .niejeidiną więc przystugG w na-
. gtym razie.mógł od<lać wol)akom. 

Zai dlobre st'O'\V-O przylgnął oo razu: do 
~mJooego starosty i teraz. z wiernością psa 
trzymat się jego od<:Itiiahi;. 

- Te psiawiary nie umknęły tak O'd
razu ! - mówH sobie. Powtirz.ał to na
wet towarrzysz.om tm<lnej wędró\v1d a i 
.samemu starośc'ie, ilekroć zbliżyć s'.ę m.ógl 
ku niemu. 

- Chyba. że bies im zyskowITTiersze 
d'zi~dzi·ctW'() uikazat! - d{)ldlawa~ kręcąc 

: głl().'\.\-ą, z jakiemś insty'Iilktm.vnem nledmvie
rwniem~ 

Wre-szcie, \VZiąwszy znów; na ramię 
mieszeik do mzd'ymania węgli i zai.1mą
wsz.y za: pas mtotek, począt się slain'iać tuż 
Przy sani.ej SląZ'kid grnnicy. I znó\V 
Pr~.dz.ierz·gną:t się w chfopaika1 szukają-i. 
ceg(). p001iesziczenia u ko.wala. 

Zmówił się jedna·k z t-0w;arzyszainti, ba 
na\V<o--:;.t sam Ja:śk-01 mu powiedizial, kędy się 
zejdą nai ·w'SzeHd wypa(tek. 

I oto trzecieg:o <l'nia takiej uciążliwe~ 
"OOd'r&.ly, gdy właśnie Jaśko .nai odpoczy
ne!r we V."'si Kamionce się rozłoży!, ledwie 

zastawi,on-0 p.o chatach kodolki, aby stra
·wy: uwarzyć, u~rn.zat się .Maciuś i nie mó
wi~c nic dfo: towarzyszy. przed ml-odym 
stal'()'Stą się stawil. 

Oczy mu blyszczaly, jakby jaki1egoś 
n:adz-wyczzjnego czynu dDCrnnal, a s·Honi
W'Szy się nizko, rzekt: 
. - MHościwy panie, pm;zykmvalo mi 

· SJę dobrze, prze-dartem się na Sl<\Zk, ba, 
.!łlawet naprędce k{)nia jakiemuś niemiasz
kowi' podikutem

1 
skąpa' bęstyai„ ałcć feniga 

zapfacif. Aleć dafby:m mu <l:ziesi~ g<ly
~n Jeno rniat, za- wieść ·jakąm złapał. Toć 

-oni między sobą sz~rargotałi, że kiofo. 01-
:sztyna, tam kędy są jakieś ska·ty, to sic; 
Przedrą znów do nas i do Wielunia1 podą
iąt. . 

' - Prawdęś rzekl? - zapyta~· surowo 
1~ starosta, :zrywając się z sied:z~nia. 

._ Mil-ościwy starosbo, .czernie \\r.am 
~rz:yw byłem, że mi ni-e \vierzyd~? - za-
PY'tał ze smutkiem ~~łopiec. . . 

Jaśko nrc ·nie 'rze.kt;. ~ip~trzył się· tyl
ko '.\' stojącego prŻed nim chl!opca i rzekl: 

- Kolo Olsitynai mówisz? ·· ~. . ·\ ' 
· :~- Bogf mi, tak g~l:· ~ Od'r.ia·d Ma-

ciuŚi, n<l--rzaj41.- si \V pi rS'i na zn::.k przy
sięgi. 

- Bęcniemy tam pier 'ej! - mruknąl 
db siebie. mlody dowódz a. 

I nie czekając na uwarz 11:-c jadla, któ
rego w~zyscy byli sprag;ni ni, zabrali tyl
ko w żołnierskie arby pos!!Lk, jaki w'\\ io
sce znalteźli i ruszyli kn Olsztynowi. 

Nieb-O byl·o <iła nich nad wyraz laska
\\ e; lekki mróz zciąl zi miQ, a noc c: ... ha, 
bez wiatru, a też i bez g\\ iazd d·op.omagala 
do przedarcia, się brzegiem gęstego lasu, 
Po za którym )uż na S!ązku kroczyło \\Oi

ski0 Maksymiliaina. Komoro vski chcial go 
wJnprzedzić, ażeby. ostrzcd'z pana na Ol
sztynie, Kacpra) K.arli.f1skieg-0, o zbli~·i::i
cym się nieprzyjacielu. Musiał jednak . 
brać się do tego· bardw ostrożnie:, pojmo
\val bo\\ iem ternz, że spotkanie z nieprzy
jacieletn naraziłoby go na nicchyb1w, z.gu
bę.. Jeg·o bo\viem malci'1ki, młody i nie
\\ yćwiczony '\V boju ·od1dział, łatwi..:by 
mógt ulcdiz pod ciosami starego d<>świad
czoneg.o żołnierza. 

Pra~a i oszczęd oość wspoma
griją się. 

za yę na • '-..: · ·. One są r---z 1Hatcm pr; y. 
aw • .uy, gdy ci ie zdaje, iż nie 

zdołasz z_ }'"ia zapraoowa ..... majątku, to 
kszcze pra uj i o z ·zę<lzaj, \\ t ó myśli. 
że ft ndusz zapocz<ttkowany prze-z iebie, 
przyda się konmś, kto go po to'bic "PO
większy, pomnoży... „Cho iai nie skoi1-
czysz - rl>b ciągle!" 

Więc jeżeli sam dla siebie dba.'.: nie po
trzepuje z o zapewnienie dobr bytn na 
staroś'Ć - to jeszcze pra1,.;nj, żeby Z"'pewnić 
dobr-0byt innym. ch"C6by p.o t·,, oi~i śmier i. 

.. Czlowick S:G n!e dla siebie. rodzi, 
obie żyć tylk!"I to się ·nie god'żi." 
OszczGdność powstała d·opiero razem 

z cywi!'izacy<-1; ale też praca i -oszczędność 
zrodzity cywilizacyG. 

PozostaHe zatem ictlna tylko pm ta 
dmga do \\·zbogacenia. się: Przy pracy o
sz1czędność. Ale oszczędność '" sposób 
rozsądny. 

Po większej czcści ludz;c.J którzy coś 
swego p-osiadają, zd·obyli majątek tylko 

przi.!z pracQ i oszczędność. Pra'\vie \\"szys
cy, którzy nic nic maj'l, - nie praco\\ aJi i 
nie umieli i nic umieją oszczQdz:ić. 

Dwaj towarzysze broni. 
Tysiące lud?i· pragiii.; z całej duszy 

mieć coś sweg•o, posiadać coś \\ tasHcgo, \V stO\\.arzyszcnin „świc;tej rodziny" 
choćby niewiele, cliu.'..hy tego .nic można już cd· dhtższego czas n, widywano d1w ie 
było naZ\\fać maiąlkicni \v utartem zna- ·czarno <>dziane panie, które regulairnic na 
czenitt tego· wyrazn... :>ragną _ lecz sami wszystkich zebraniach ·byty ()bccne i <:>d'-
nie chcą n'.c zrobi,~ \\ tc:j micrze; sącilziąi, że znaczały się w i elką Pobożnością. Były 
,.uipiecziane go~ąLid s~tmc \\·padną do to żona i córka pensyonow<anego pułko-
gClJbki". wnika N. niemającc,go żadnej religii. Żona 

Jedni szukaj<.1 s:; cLC~~t"i:i \\" grze, w lo- i córka już od wielu lat m>0d!iły się o jego 
teryi: raz przecie l!1wszą \\ -y gra'! - trn1 i nawróce1nie, ale zdaje się, b_ezskut.ecznie. 
ów PO\\ tarza, a tymczasem zamiast mieć Nikt do niego nic chodzrl, wyJą wszy 
coraz\\ ię.c.ci. 111a cmn innicj... drugiego pułkownika na pcnsyi .M., który 

Inni czckala \\ ;rcznic na ja:kiś spadek, podobnie jak tamten, byt dzielnym żolnie-
sp:xtzie'\\'·ają s·G· J:ikicgnś zapisu, liczą na rzem, ale oo d-0 religii. tak 'Otb?~ętn.yn1, jak 
jakiegoś bogatego \,'uj::t, \\" Ameryce lub jego przy6acicl.. Prawie c.o w1cczor przy-
jeszcze. hngatszą ciotkG \\ Australl~i. .. Ale ch!odzit pan M., aby ze S\\ ym przyiacielem 
pionie'\\ aż poczci\\Y \.nijaszck nie ma jakoś partyikG p:kicta zagrać. Jedineg·n wieczo-
·wicale ().ch•oi:y umierać, wiGc o W'iclkim ra zastal swego przyjaciela w łóżku w ma.-
spadku ani słuchu l 011cj febrze Jeżącego. Wkrótce choroba 

TcJCY Judzie nic chcą tego. zrozun1ieć, tak się \V'Zmogla. że lekarz oświadczyl ż.o-
że bez pracy nie ma kol'1czy" i do śmicr- nie i córce, jako z chorym bardzo źle. Obie 
ci ;~arzą 0 ,,.piecz·onych gofąbkach", a do naprzód żona1 a petem córka dokładały 
piero Po· nie\'.-cz.asie spostrzegają, ~i! . po w1szelkich starai1, a.by go do spowiedzi ua-
zmainwwanern lecie ile bJ- \\a na jes1cn1. mówić; ale wszystko da1remnic. Wiec o-

Prae'ować przeki trzeba, i jesz.cze raz biei podwoiły s.we modlitwy . 
praieowr.r~ a z tej pracy -cszczGdtZać ! Podług zwyczaju przycho<lzi pan M. 

Coś ~bie wypra.cowat _ to tw1oje; i pyla o zdrowie przy·iacida. Obie damy 
coś S-Obic zaoszczę<l·ził, tego bGd.ziesz uiy- go zatrzymują; ze łzami w cczacą pa<l'aia 
w~t. gdy ,juiż nie będziesz mógł prac'Ować. przed' nim na kolana i mówią: 
Mądrz.e powiedzial jeden z naszych. pac- - ~ochany panie putkow11ik11, tylko 
tów z; XVII wieku (Szym. Szyri10now1cz):: w panu jeszcze mamy nadzieję. On się 

- Już zrobione· "dę po". szegc k-ię
dza! 

PrZJ·~hDdzi do St. Germain <le Pres. 
Kaplan, l·tórcgo szulrn jest '" zakrystyL 

powiada mu o za zlo i ko11 zy slow:r. 
- Gdyby pan . o mnie o mm il. 

nic h mu ksiądz powie, że mnie ksiądz 'Zna 
i że j st rr-0im pO\ •iednikiem. Ina\,,.zei 
~ zystko traLone. 

- Ależ mój panie. jakże ja o mzygQ 
powit:dzieć? W ·zak to by loby klam
stwem, a klamać ię nie godzi. naw t '• 
dobrym zamiarze. 

- - \Vięc co tn robi~ w tern P.Olożt:niu; 
- Sh chaJ pan. to rzecz prosta - mi-

rzekt kaplan - dam panu dobrą radę; 
chodź pan ze mną do skarbca; tam się pa 1 

\\ryspowia<la z, jak przystoi na zacnego i 
pra\\ ego człowieka, jakim pan jesteś. 
Wtenczas naprawdę bQdę mógł pailskicmu 
przyjacielowi powiedzieć, że się znamy, że 
jestem pai1skim spowiednikiem i Żt; jesteś
my ze sobą w przyjaźni. 

Dobroć kaplana w połączeniu z. zakło
potaniem pana M., położył~ koniec \va.ba
niu starego żolnierza. Odważnie poszedl 
za kaptanem, ·ukląkł, wy wwiadat się }ak 
mógl najlepiej, wstał zachwycony i po
biegl uradowany do przyjaciel1. Wpada 
do pokoju i w·ola ze Izą w oku: 

- O mój drogi 1 gdybyś wiedział, co 
to za poczciwy czlo\vick ! Nigdy niewi
dzialcm takiego. Zobaczysz, jak ci ta spo
\\ ·icdź pomoże l 

Wkrótce przyszed'I kaplan, \\ :rslu
chal sJYQwiedzi chorego i z łatwością go 
nam6wił, żeby i Wiatyk i Ost1.tnie nama
szczenie przyjął. W dzicr1 później umad 
pan N. spokojnie, do Boga nawrćx..."Ony 
przez swego starcg:o towarzysza broni. 

Co 1noże dobra rada z<lzialać, gdy s:ę 
jcJ w stosownej chwili udzieli. 

Sw. Pascba1fa Baylon. 
M.ocJilirn. a• Pal1ska stano\\ iła najwięk

szą rozkosz. tego święteg-0, \v1 niej on cz.cr
pal ja'kby w1 źró<lle żywota ducha ted świ~
t-0ści, która go do chwaly doprowadzila. 

Urodzo11y r. 1540 w TO'rre ttem1osa. 
mal em miasteczku w ki ólcstwie Arr::tgoli
skiem z rn<lziców ubogich ale cnotliwych, 
już wcześnie nauiczyl s:Q modlić dlQ Boga 
i zalcdlwie zdolny był wyma\viać skrwa. 
odmawia.I ,,pacierz" z, pobożnością anio-la. 
Im czościei tę Boską otlmawial modlitwę . 
tern więcej czułe serce jeg<)1 za1palalo się 
miłością cnoty i mądrością SwiQtych . 

Zw·zumiawiSzy, jak bardzo czytanie 

,.Praca __ chleb najpewniejszy: nie chce spowiadać.. Czyż mai umrzeć ja-
I(to się spuści na nię __ ko bezboiż,llik? Toby byt-o okrop11c. On 

1 
I za żywota ma chleb mai ku pa1nu za.ufanie, p.ann uwierzy. Zli-
1 JXJ nim zostanie... tui się pan nad nami i namów go do spo-

dobrych książek byłoby mu pożyteczne. 
pragnął uczG'szczać do szkoly, by s ; ę mógt 
nauiCzyć ·czytać; ale jego ro-dzicę,, którzy ~ 
biedą wal1czyH .pracułąt -0kolo roli, nie mo ... 
gll nań tmyć. Pobożny chlopczyna zna ... Ka!żd'y prac-OW'ać musi 1 czy to ghrn ą, wiedzH 

czy rękami; żyde b~z pra·:y nic ma 1żadlnej Pułkownik je podniósł. 
wartości. Gzem byłby czi-Owiek, czem ży- - Ja? - zawołał. - Nic.eh się pa11ic 
ciei czem cywilizacya - bez pracy? Praca zastanowią nad tem crncso odemnie s!ę 
nietylko nic jest przykrąi k>Qniecznością~ uomagają. fa mam mu to pow:ie<lzieć? Ja 
a.Je @e:st także przyjemnością. Życie nasze nal\vet żadnego księdza nie znam! 
jest poniekąd ciąglą walką z przyrodą, ale Damy nał1 nalegają. 
jest też i zgodnem \\"Spórdzialainiem z s!- - O, to będzie bardzo łatw'O. My' 
lami przyrod'y'. Stońce, pO\.\ ietrze, ziemia znamy doskonałego księdza, księdzai S. 
wyciągają z nas bezustannie nasze siły Powiedz pan: tylko n-~·żowł, że g-0 pan 
żywtotne. Dlaczego też jemy i pijemy dla z.na·sz. My go zaprosimy, a wiszystko sa-
odżywiet11ia się, i okry\\ amy dla cieipla~ mo przez się zrobi. 
Przyroda pracuje z nami wspólnie, zasi- Zadainie to nir przypadało clio smaku 
JaJąc u11ra.wianą przez nas ziemię, <llaJąc panu .M'.., aJe miat zanadtto poczciwe serce. 
wzrost i dioirzaI·ość ziarnom przez nas aby mócltz d'łużoi opierać się p-rośhom obu 
zasiewanym i zbierainym; ona to z pomo- · pań; na chwilę się cdągał, wreszcie ohie-
cą, pracy rudzkiej zaopatruje nas ·w. we?- caf. Wchodzi tedy do pokoju chorego, gcfy 
nę 1 którą przędziemy i w· pokarmy, 'które tymczasem żon.a i córka pod drzwiami 
spoi;Y\\"amy. kl'ęcz<J. ł gorą,ieo siQ modlą. Pan M. zacho-

Lu<lzie \vspólnic pracują dlai w'spólnego dząic zdaPe'ka, ostrożnie, nareszcie W'Prost 
bytu: rolnik dost.arrcza nam pożywienia, mówi podkręcając wąsa: 
ręgodzielnik, wyrabiają.c tkaninę a kraw- -'- Sfochaj przyJadehL \Vicsz. ty, co 
cy i SZ'ń"a'CZki. szyjąc, dają nam ubrania i ia·bym na twcm miejscu zrobił? 
murarz i budow'niczy sta\\ iająi <l.t()my na _ Nie wiem. 
schronienia naszych ·ognisk dcnrowych '-'-' Ty umrzeii;z, to pewna. A zatem 
i t. od. i t. d. z pewnością nie chces.z jako bezbożnik 11-

Praca ie.st więc ŻJ ciem ludzkości; u- mierać. na tOI jesteś zanadlto poczciv.i}'; w 
suńmy ją, a zginie ród ludzki. Wszystko, twem miejs-cu kar.ca1bym za\V'otać księdza 
ookolwrek wielkiem jest w człowieku - i \v:yspowiadałbym si~ 
w. pracy m:l! iswe źródło; p!ękność w sz:tu- _ Ty, ty byś się spov,.;iad.a.l ·? :. Czy ty 
ce, \V lii:erat11rze. w urnic>ictnościa.ch, cala żartujesz? \ • · 
\\iiedza. daje •się posiąść jedynie przez .pra- __., z pe\V"llością nie; mówię d: że ja-
cę; k.aż<l'.i myśl pożyteczna i pięknai jest bym .się spowiadał! .n 
tak samo wy.n·ikiem pracy, bactań... -,-- Dopraw<l'y? 

Kto świat popchn<il naJ)'rzód drogą PG- ....._,Tak jest. ·;: .1 •• ·„;' 

stępu·? Za czyją, jeśli nie pracownikóv.' · .....,.. A przed kimże mam się.spowia.dać? 
stalo się to spra\\ ą? Bylibyśmy pozba~e- . \ J~ .a1ryl. je;d1nego księdza _nic znam! -
ni diOlbrOO'ziejstw OŚ\\ iaty, gdyby nie <r : ~ .. No to ja znam. on ma dQbre serce, 
szczędności i· zapa1SY ~rz~z ej.ców n~sz~h i mÓ'Wi, jak myśli. . j ·J .• „ , 
pcczynione: za:pJiSY p1emcdZ)\ budynkow, ChOry milcz.a1 chwijke, \P<ńem' f-O'Strv 
~sów i t. p., .zapasy umiejętności, litera..: spojr71l~ prz.yjaciekJwi w ~Y· ·brze1<l 
tury, ~")"nalaz.kówi umyskxwej J.rultury:.. '•:.· ·:· .~.~ięc. niech ~dzJ.e ... r.·J&lli„ .to N'ój 

Tc QSZczednośc'i :\\j!t\\'CYrzyJy CY\\lh- 5pówfoannc, to zawul.aii go. ··:>'·~.: 
.. >.·. (Ciąg d~lszy nastąpi). Pan M. u-stał natychmiast. wybiegł 

:~,~ I ~ ·~ -~~-· · z połroju· i rzekl cicho do obu, pafi: .,. 

lazl sposób zaradzenia tem11. Ody szedł 
paść owce na łąki, brał książkę: te s.r-;q~\ i 
prosu wszystkich, których spotykal, ~.b:r 
go nan1cz.yli pczna1wać litery. Pragnkn:e 
· au1ki· byto w nim tak żywe, a· Ul\Vaga t'.lk 
wielka, fu wkrótce umiar już czytać i pi
sać. 

Nauki tej użył db udoskonalen!•a s· ę w 
·poznaniu religii. Ksią7;kr pisa1ne dla roz
rywki z<l'awaly mu się niesmaczne; lubial 
tylko te, które mu na pamięć przy\nxlziły 
życie Jezusa Chrystusa i przykl2.<l'Y $wi~-
tych, którzy Go naśladlo\vali. . 

Skoro wyszedt z. lat d'ziecinnych, n.ająt 
się za pasterza1• Życie spokojne i niewin
ne, które '\V tym stanie prowadzić zamie„ 
rzal. przedstawial{) mu się w świetle bar
drn wdzięcznern. Każdy przedm:ot, na 
który spojrzał, -Oiyw<ial jego wiarę i 1laoo
że1ishvo. Bez przestanku czytał w v.iel
kiej księdze przyrody i podnosit ai do Bo
ga, którego upatrywał i btogDslawit ~ e 
wszystkich Jego dziełach. 

Widziano go nieraz klęczącego na mo
dlitwie pod jakiem drzewem na ustroniu. 
podczas gdy jego trzódka pasla się n'1 
wzgórzu. l\ic<l.y mówił o Bo:gu ł o modli
t\vie łub cnocie, czynit to z takiem nama
szczeniem, taklem Ś\Viatlem t tą gorliwo
ścią, iaką Duch święty udzieiać nvykt. d:u
SZi01111 zupełnie oderwanym od rzeczy ziem
skich i pałającym ogniem miłości BoieL 

CierpLeń i ·krzyżów Pa.n Bóg nie skąpił 
ale Paschalis znosił je 'Z derpliv.1()ścią nie
zmienrn1. kWrą czerpał w nieustannej mo
dlitv.·ie. Nieraz też Bóg -nagrądzał gorE
\\~ŚĆ jego zachwyceniami i v.ielką obfito-· 
śdą słodyczy niebieskich. Chociaż cnota 

, tylko w niebie oczekuje nagrody, to je.driak 
Już i na ziemi otrzymuje nic.raz jej przed

. smak, który ją w walce ·podtrzymuje. Bóg 
. na tej le~ dohnce· prz-emienia flierai piisty-· 
. nię v.~ · miejsce rozkószy :· a ·śamotność· vi 

oirródl Pański~ gdzie panttfe \\·esete i ra. 
dość. 



Te laski ndzidone Pascharisowi byty 
\\OCem cierpli ~'!Ości jego w krzyżach i 

gorliw10ści \\ odm:~\\ ianlu modlitwy Paf1-
skiej. 

ś a 
Zo!;tał siQ krzyżyk śród hvo'.ch rzeczy, 
· na nim Ś\\"ięta postać Ch ryst11sa -
Daj mi .go! - On mn;e n ożc uleczy, 
Bo przed nim każda niccn:t pokusa, 
Każda myśl czarna w duszy wzbud:z.ona, 
Juk n·nc prz ... d sk)lkcm, blednie i kona. 

Bo w mQucm życiu - o, siostro m()ja ! 
\V tej ciąglcj walce ze. zlem.i losy, 
1' akże mi taka potrzeibna zbroja, 
Co i najsroższe od'bija ciosy! 

Ciosy zwątpienia, ci.osy rozpaczy, 
Których tak pełno w życiu tu~aczy ! 

Ach, nieraz, niera.z uśmiech goryczy 
Rozdziera duszę, gdy wspomnę sobie: 
- .,A więc iuż dla mnie nie nw. sfodyczy ! 
I wszystkie moje mary auż w grobie!" 

Acl111 od tej myśli, co serce krwawi, 
M0że mnie widok krzyża wywabi! 

Lub kiedy Iata przypomnę mfod'e, 
Zwiędle na siejhie dotąd bezżnhvnei. 
Ody tylko męki wziąłem w nagrodię, 
A żadnej dotąd" kropli ożyw;nej; 

I(rzyż może zd10ta stałość mi wrócić; 
On kazal wszystko dla wo ty rzucić! 

Jam też porzu'cił w·szystko na świede ! 
I nie żałuję - lecz jako czło\viek, 
Gdy ciężar życia zanadto ·gniecie, 
I bo-leść serca łzy ciśnie z powiek: 

Niernz ... upadam!... Ach, w takiej ·chwili 
Widok mnie krzyża wesprze, zasili! 

J(iedy w prawdziwej serca ż,al()bie, 
O drogiej Matce dumam i p.faczę -
d Matce dawno złożonej w griobie .. . 
I bluźnię, wątpiąc, czy ją, ziobaczę .. . 

Ach. od r-ezpaczy 1niech mnie iachrania 
Krzyż, znak zbawienia i zmartwych

wstania! 

J(rzyż meg10 życia di\'. igam już dawn·n! 
Da,vno już' z cierni noszę koronc~ ! 
Dawno inż żólcią -0ctem zaprawną. 
Poją się m<oije usta spieczone!... 
Krzyż ten mnie wzmocni - on mi przy~ 

rze'.ka, 
Że i Ka1w'arya inż ndeiakka ! 

I(. Balh1ski. 

llYllIV 
o zachodzie słońca na morzu. 

Smutno mi, Boże! Dla mnie na zachodzie, 
Rozl<akś tGczę blask6w promk:nistą; 
Prze.demną gasisz. w lazurow·ej w'udzi·e 

Gwiazdę -ognistą. 
Choć mi tak niebo Ty zocisz i morze: 

J! . Smutno mi Boże! 

Jak puste kl{)sy z podniesioną gło\v ą, 
Stoię rozkoszy próżen i dosytu; , 
Dla obcych ludzi mam twarz jedn1akową: 

CiszG błękitu. 
Ale prz~d Tobąi gląb serca otworzę: 

Smutno mi Boże! 

Jako na maitki odejście s!Q żali· 
Ma!a dziecina, tak ja placzu bliski, 
Patrząc na sfoflce, co mi rzuca z fali 

Ostatnie błyski, -
Choć wiem, że jutro błyśnie nmve z1orze: 

Smutno mi B{)że ! 

Dzisiaj na wielkiern morzu zabiąkany, 
St-0 mil od brzegu i sto mil przed brzegiem., 
Sp.otkalem lotne w powietrzu bociany, 

Długim SL;eregiem. 
Żem je znal kiedyś na polskicm ugorze: 

Smutno mi Boże! 

Zem często dumał nad moigilą 1'u'Clzi; 
Zem nie znal prawie wdzin'llcg.o d1omu; 
Zem byl jak pielgrzym, c.o się w dr-0dze 

trudzi 
Przy blaskach gromu: 

Że nic \viern, gdzie się w m{)gilę położę: 
Smutno mi Boże! 

Ty będziesz widziaf m~e biatc kości. 
W strnż nic oddane kofomniO\\ ym cz.olom; 
Ale-m jest jako cz~mviek, co zazdrnści 

Mogił - popiołom. 
WiGc , że nieznane g.otuiesz mi łMc: 

Smutno mi Baiże ! 

l(aza11<J ,,- kraju, niewinnej dziecinie, 
Af{)dlić siG za mnie codziel1, a ja przecie 

Wiem, że móij okręt nie <lo kraju płynie, 
Plynąc p-~· świecie, 

Więc, że modlitwa dziecka nic nie może: 
Sm11t110 mi Boże! 

Na tęczę blask6\\', którą tak ogromni·e 
Anieli T\vDi \V niebie rozpost:u·li, 
N<m i gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie 

Patrzący - marli... 
Nim się przed moją niwśdą ukorzę: 

Smutll/' m~ Boże! 
Juiiusz Słowacki. 

• 

W sprawie wypłaty zarobku. 

Prawodawstwo zrozumiawszy, że od 
wypłaty zależy polożenie robotnika i czę
ścią }}Ofożenic ckonomiczm~ ogółu., wydało 
szereg rozporządze(1, których jedlnakże 
dzisiaj juiż za wystarczaiiące uważać .nic 
można. Tak § 115 ustawy procoocrowei 
zabrania prze-myslowoom wyplacać za
.sługi rohotnikom inaczej jak gotówką i 
walutę krajową. Nic w1olno im zatem kre
dytować mlJ.o.tnik{)m to.v,:iaró\ ', Wolno je
dnaJc.że pracodaw•com, jeśli zatrudnionym 
u nich robotJ11ikom ·01d'dawają artyku~y spo
żyvv.cze po cenie zalmpna, oraz. mieszkanie 
i dzierżawę rQ1i w .cenie w da.inem mieJiscu 
p!aioon.ej a także narzędzia i ma.teryaJy d:O 
pracy p.otrzebnę z:a cenę kosztmv włas
nych, od'trądć kh wa,rtość o·di zaslug. 

Za wyższą cen~ wolno o<ldlawać tylko 
narzędziai i materyaly do riobót akordo
w:ych, jeżeli żąda111a: cena· :nie przewyższa 
ceny na miejscu plaoon.c.j i jeżdi naprzó:d 
w umowie tak się ułoż.o1n-0. 

Nie wohm także; uskuteci:niać wypłat 
w restauracyach i szynkownia•ch, alb-o 
skład'ad1 kupieckich, bez, pozwolenŁa niż
szych urzędów a'<i'ministrncyjnych. Poz
\Vlol'eniai zaś tego ud'ZieJla się tylko wrtedy, 
jeśli jest pew!rHJiśćii że nikt ro'botnikóW' do 
kupowania a,rty.kulów spO'żywczych alho 
towarów im1ychi na:klaniać nie będzie i je
śli tego k():niecznie potrzeba, iak n. p. u m
bO'tnik6w. któ1rzy zatrudnieni są w kamie
n:'Dlio.mach, w lesie itp, 1 gdzie innego stóso
wncigo mieis-ca d•o, \vyplaty z.naleźćby nie 
można (§ 115ai ust. proced.) Nadto przepi
su~e § 269 kodeksu cywilneg·o, że zastugę 
naler.ly wyptacać tam, gdzie wedle umowy 
albo1 ogólnych okoliczności wypi.aicana być 
powi11111a, t.o, zn:a:czy Z\VY1cz.ajnie w tern 
miejscu, .gdzie się kierowniictwio p-rzcdsię- · 
blorstwa znajd1uje. 

Ca się tyczy terminów wypiaity~ to 
'daJe § 119a u·sta-wy proced'. wladZ!Om ko
munalnym w tym \\~Zgl·ęd'zie praw10 d'O rę
ki, za pomocą którego na polu ekenomi
cznem dużo dobreg-0 zdzia!aćby można.. 
gdyby. z niego Jak należy korz.ystaruo. Pa
ragraf ten bowiem dozv.-alai wlad'z;om kc
mun3Jlnym rozporządlzić, ażeby -w-ypłaty 
uSikutecz·niaty się w pewnych, stałych ter
minach, kt&rc winny olbejmować nie wiG
cej jak miesiąc, a nie mln'ie.i jak tyd:zicf1. 

Jest tn niestety tylko ustawa taka. któ
rą odnośne władze komunalne zapm\ ne 
dla brakn zrozumienia ic<l d'onii0sł,01ści dG
tąd' prawic niigdzi·~ \V czyn nie v.rprD\Vaidizi
ły. Nie nastąpi ustawa ta z dJO,\V 1olnei na 
obowięvu.ją1cą zamienioną nie Z{}Stanie. 

Próba, pod.jęia przez postaJ d'r Iiitz
cgo i t-0w., który \v p,ufamencie wnióst 
-0 tyg()tlni-0wą wyplatQ albo przynajmniej 
·odpiatę \V fabryb.ch i o p_·zel-0żenie wy
płaty z soboty na inny dzicl1 tygodnia, 
~pełzła na niczem a wn;•osek -0drzuiciono. Na 
tym punkcie, z żalem trzeba: to wyZJnać, 
nie dlQpisuie pr.aiw1od1a wstw10, a tu pQł>O.

żenie c:konorniczne robotnika pogarsza siQ 
przez nieodpowiednie \Vyptaty, spmwa'Clza
jące ·na niego szkodę po szkodzie. 

Coraz więcej żalą sic; mbotnicy na 
zbyt dhrgie peryody \\ ypi:ity" i stusznie. 
Jeśli robotnik czeka(: musi na wypłatę 14 
dni albo na\v et miesiąc cały, inieicdno,kro
tnic dostaje się w zależność {)d innych i 

.cz~sto w;dzi się zmuszonym brać towa,ry 
na kredyt. Znaną jest rzeczą, że mhotnik 
do kredytu u rzeźnika, piekarza. kupca i 
t. d. tern więcdj się ucieka, im dłuższe sq 
pery{)d\y '" yplaty jego zasługi. Prawda. 
że w QStatnim wypadku \Yiększą sumę do 
rQki d1ostaje,, ale tern trudniej mu też wy
stać do dalekiego terminu następnej wy
ptaty. 

W dlniu wypfaty zaopatruje się rob()
tnik \\ e wsz.ystko, c-zego mu potrzeba, a 
tym sposobem m3.to p·ozos raje mu na ŚT{)
dki do utrzym.an:a życ;a; wt~d:y jednem 
"yjścicrn r, po,ykrq_.,.o ofoże11ia lcrcdyt. 
że 7 :-t ś rct·'J tnik do!~r z -.'. i.~1 11il'1 ri~ wycł: 2 „ 
d;;.i ni -: 1:-0t. rzc·~:i d<1d~w.;ić. Co mn \V<' p-

chną, to przyj:_ić mi~s!; nic wo bo mu re- • 
klamiCl\':ać i odda6 bw:u mniej wartościo
wy. bo inaczej stracitby kredyt zupełnie. 
W takiem położeniu mbctnik musi być za
dowiolony, że. mu kupiec \\'"Ogóle coś daje, 
że mu tę laskę wyś\viadczai. 

Przy'krc te stósunki po części doskQ
nale znane są odnośnym pracodawcom, a 
jednak ze względchv samol1ubnych nic c11q 
przyJ.ożyć ręki dlo ich us11n·:ęci3. Prób-o
wano wpl:>~nąć przez. inspekcyc. fabryczne 
na. prwcdawt:ów, ażeby :cli 1w.ldoni·ć do 
wypht tyg{)dnk)\vych 1 ale napróżno. Cz~
sto odp-0wiadają prac·odawcy, gdy im się 
zarzuca dlug;c pcryody wypłaty, że; ro'XJt
uikom wolno brać zaliczkę , a gd:zie \VY

iątkowo robotuik korzysta 7. poQZWQk.11;:.t, 
narzekają znów lia rnitrQ,gę i1 kf.cpoty, któ
re !J'O\\-Odujc cz:ęstsze branie. zaliczki przy 
os.tatecz~1ym obnchunku. Nie '" 'Clno też 
za1)ominać, że bmnic zaliczki p1zcd ter
minem wypłaty, jest dla robotnika rze'czą 
przykrą i zawstyd7,aJJącą, chociaż to prze
cież tylk-o ·zasług1 za pracę już spdnio:ną; 
a nadt:OI wie kaMy robotnik, że ci, 'którzy 
,częściej proszą. o zaliczkę, nie zawsze są 
dobrze u pracod'awców zapisani. Prn·wda, 
że mianm,vicie P'rzy pracach akord-0wych.J 
trudni{) obliczyć tyg-od'niowy zarobek, ale 
w.szakże nic fatwieisz.ego w ta:k~m razie, 
jak wstan-0wić dla pracujących pewne sta
le sptaty częśdowe. 

(R. chrz. sp.) 

Gazetka dla dzieci. 
K r 6 t k a n a u k a c z y t a n i a. 

s s s 
su-ma, so-sy, o-sal sole 
sa--Ia, suamy, mo-la, SO· 

we., la-sy, la-ss·„mi, mo-

la-mi, o-sa, 
ił 

o-sa-m1, li-
sy, U„sa-mi SG·li. 

• • • 

J J J 
• • 

WU·Jll, ID8.J. 
• • ma„ma, J!-J8, ma-lu~je-

my ja-Ja. 

11 h h 
ho-la, be„la., hu-la-li, ha
le, ha-sa-myo 

Akt T1iary. 

Wierzę v,· Ciebie Boże żywy, 
W Trójcy jedyny prawdziwy. 
Wierzę, coś cbjawit, Boże, 

Twe 1slowo mylić nie może. 

P3wołanie Abratam~. 

1. Bałwochwalstwo. Gdy się ludzie 
rozeszli wnet zapomnieli o prawdziwym 
Bogu. Zamiast Niego czcili gwiazdy, zwk ... 
rzęta łub icb wyobrażenia, t. j. bałwany. 
I tak stali się prawie wszyscy ludzie po
ganami. Więc też bojaźni i bez wstydu 
popełniali wszelkie grzeehy i występki. 

2. Powołanie Abrahama. Żył mwn
czas w Ur, w ziemi Chałdejsfiird, mąż po
bożny i sprawied iwy imieniem Abraham. 
Do niego rzekł Pan Bóg: „Wyniłdź z twej 
ojczyzny, a idź do z i.em i, którą ci ukażę! 
Albowiem uczynię cię praojcem wielkiego 
narodu i będę ci blogosławił. A w tobie 
będą btogosławi~ne wszystkie narody zie-
mi". 

I 
3. PoJ;óż Ahrob~una. Wtedy opuś-

cił Abraham swói kraj rodzinny. Zabrnł 
ze sobą i~rnę sv•~ Sarą i tratllr.irn La.t~. 
Z wszystkimi sługalfli i z całym swyJm do-

bytkieru wymszyłi na w.eh.ud. Po dlu€iei 
podróży przybyli do Sichem w kraju f\a. 
naan. Tam ukaza! się P. n Bó" Abraha. 0• 
wi i rzekł: „Oto tę ziem:ę dam poto om 
twoim!" 

Odtąd nazywał się ten kr~ Ziem!· o. 
biecaną$ gdyż ją Bó 1 Abrahamowi przw0• 

biecał. 

Bvit·s7a H • Krzy irll'OUsty 

urodz. 1085 t 1 39, pano val !'at 'J7. 
Ster panowania w żehłzn~ dłonie 

Po śmierci ojca syn bierze, 
Ale n.ie myśląc gnuś1deć aa tronie, 

Poczyna jako rycerze. 
Hardych Pomorzan gro.mi swywofo 

Przy Ujściu bije Prnsakó 'N', 

Krwią Niemców b!ifnłe skrar.fa Psie-pole 
I szerzy sfa wę Polaków. 

~ Jmie. 
Iia, ha, ha! śmieje się Ta:d1z·o, 
Idą-c dio szkoly - patrz Władzio, 
Jak te p.anh:.nki ci0kawe, 
Zamiaist p-0dz.iwiać wystawe 
Prześlic.z.n~ w oknie s:klepio:\vym, 
One. jakby za czemś nowem, 
Biegną Ht -- tarn d-0 żebraka! 

Lito,§ci se'rca ·OZ'r1aka 
Bardzo piękna! No, być 'lTllOż.e, 

Lecz o tem myśleć w tej porze, 
Gdy scen tyJ·e się prze<l1Stawia, 
To pewnie więcej 'Zabawia; 
Patrzno na te sroki, wrony, 
Co si~ krQq na \1.-sze stro11y 

Gfuctne w zim:ie są ptaszęta, 
Malo kto o nich pamięta! 

Cóż za student, ·ot - tam ~dzie 1 
hk si~ chce wychodzić biedzie 
W takie zimoo źle ubrany? 

On :nie wini·en, mój k()charny, 
Ze biedni rn<lzice jego ... 

Dobrz.e mówisz, mój k-0legio, 
Trzeba ulżyć biednym \v' nędzy, 
Spieszmy z pomocą ca prędzej t 

Do dziec i. 

J a·skuleczika szczebi-oce 
Krótkie teraz już noce, 
Wsta:f1że Jasiu, v."stai1 mialy, 
B01 dzień bialy, dzieli biały. 
Słońce świeci na ·dworze, 
Oracz \v polu już orze, 
A to dz.i.ad z wio-ski już trzeci 
Idzie budzić was dzieci. 

Władzia, chł-opczyk d1ość już spory~ 
Grzeczny i do nauk skory, 

~ Ale jedno mn przeszkadza. 
I w postępach wciąż za\vadza; 
Choć się weźmie do nrnki, 
Nie dokaże „,-ielki,ej sztuki, 
Bo odleci \\- pól zadania 
Brak mu bowiem jest v,1ytnvanim. ~ 
Znowu, chwyta cnś inncgio, 
Ale jaka korzyść z tego? 
Choć mzpocząl. kof1czyć tru<lno .. • 
Znó\Y l'cteka bo mu nudn•o. 
Więc choć niby \\''ciąż c-0ś rnbi, 
Skutek trudu nie ozdobi. 
I tak żadneł ,}ego prac.a 
W piożytek s;ę nie {Jbr.aca. 
.Mój Władeczku. słuchaj rady: 
Cl1-06 się trndzi'SZ i pracujesz ... 
Szczęśliwym siG być nie cznjesz ... 
Od'y się \.Vcźmiesz dD roooty, 
Nie trać. do krn'ica ccl10ty. 
Ale z chęcią i zap~Jem 
vVytn ·aj przy zadaniu o:tkm ! 
Coś r-0zpocząL doko1'i:::z śmiafo. 
A doznasz pociech uiemal·n! 

Co ci sio stało. \V:.:.,ndziu droga. 
Ze z. oczek kzki plyną ci? 
Mamo! sierotka tam u bega 
Drży z zimna, gfodna - żal mi jej! 
To· ją })rzyprnwadź zaraz dziecię. 
\Vidzę, że crnlc serce masz., 
BiednegD wspiera6 trzeba: przecie ... 
Tc:k Bó-g przykazał, Ojciec nasz! 
O! jakąż radość \\ ;.1„dzi'l czuje, 
Ze dziś sierotc e! ... .:;}!<J już„. 
Ody siG iw.d ::: :..ctn~·;-n kt-o· ;;; t:ti1j~. 
To bt·o·:.-;·nsla \\ ' i Ai1ir\ł Sn6ż. 

Redaktor odpo"ieuziBlny b. prob. dr. Liss w Rumio.nie. - Nakładem czeion1smi \Vydawnlctwa. ,, \ViaruRa. Polskiego''· 
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N~ tJi . dt1d~ I. Adwentu. 

Lekcya. l(z)nm. XIII. 11-H, 
Bracia! Widząc czas„ iż jest ~odzina, 

ahfśmy juiż ze snu pmvs.ta.'li; alb01wiem 
' teraz bliższe jest nasze z.b~'.vienjc, ni~~ 

kiedyśmy mvierzyli. Noc przeminęia, a 
izie.ń si~ przybliżyl; od'rzućmy · tedy u
ezynki ciemności, a obleczmy si~ w zbroj~ 
§wk.Uości. Jako we dnie uczci\vie ch(J
llzm;y: nie, w, biesiad~ch i piiar1stw~ch: nie 
lJ roitach i niewsty1dliwnściach: nie w 
w.dzie i z~zdrości: ale się obleczde ,w 

, Pin~ J e:wsa Chrystusa. 

Ewu.e.ełi~. Luk XXI. 25- 33. 

V-/ on cz~.s mówit Jezus uczniom sw<>
ill.1< będą. zn'1.ki na słoilcu , i księ.życu, i 
gwil\zcfach; ai na ziemi n ciśnienie narodów 
dfai zamiesz~nia szumu morsikieg-o i n~-

• wiałności: gdy bę-dą ludzie schn~ć od str-.
thu i oczeki\vania· tych rze1cz.y, które b~
ef( przychodzić 114i wszystek ś·w1at; aloo
'90icm mocy nieb~eskie wizrusz()ne będą. 
A fody ujrzą Syna czlovvi-eczego ptzy
cl!()dzące2"0> w Qbfoku z mccą wielką i z 
uajestatem. A to ~dy się dzi~ pocznie, 
poglądajcie a podnieście rlowy wisze, 
boć się zbl i ża ioclkupienie ·w6lsze. I pDwie
Q.zial im podobieńst\v\O.: po.jrzyfoie .na fige 
i na wszystkie d'rzew.•: g.d'y inż z siebie 
owoc wypuszcz~rl$l, wiecie, żeć ht?J bli
:slm jest lato. Tak i wy, ~d:y ujrzycie, iż 
si(3 to będzie d:ziaJo, \vie<lzcieiż, że6 bEsko 
icsi Królest\v0 Bo.że. Zaprawdę mówie 
wam, że inie przeminie ten rodzaj, aż siG 
'\\A.szystko ziści. Niebo i ziemia· przemin~, 
ale sf.O'\Va moie nie przemiITT.ą. 

fwangeliai d:zisiejsza mów"i o końcu 
św.fata i przyjściu; Syna. Bożeg-0 11~ sąd 
estatecrny, w obloku, z, potęga wiclk:t i . 
ntaiesta:tem. A zatem przypvmin·a n.am 
rzeczy ostateczne, a temi są: śmierć, sąd, 
pieklo i niebo; a na które każdy cz!Jowiek 
Pa:micttać w~nien, abyi nie z1~Tzeszyl na, wie-
1d. - Proszę tylko zauwa'.żyć: ·czy może 
taild grzeszy~, a przynaJmniej trwać dtu-
2"0 WI grzechaich, kto pamięta, że uJnrzeć 
mrusi a nie wie dnia ani godziny kiedy to 
mrstąpi? ai od której to g-odziny cala jego 
·wieczn()ść szczęśliw1a lub potępietnie wie
~ne zależeć będzie? Pooobnież, czy mo
~ IJIOpclniać nieprawość cz!owiek pamię~ 
ta}ą·cy na sprawieid.liwy sąd! &'.iy, na 'któ;
I"Ylm wszystko wyja·wione zostanie: \V1 -nai
d:mbni ejszych sz,czegótadh, nie tytko 'to 
ÓQ kto czyniL ale cokolw~ek mówil i. myś
lał w, sercu ·swojetrn? Tem bardziej nie 
odważy sle nai grzech kto pamięta, że za
ra~ po sądzie czeka go piekfo i kara wie
Ci.Zna, je1żeli z. grzeichów nie powstanie za 
z~cia, a przeciwnie,. gdy w lasce Boig~ 
zakończy d:ni S\.V1ojc, czeka go niebo i 
~czeście niesko11czDne. 

To ·właśnie bylo pobuid1ką \.vielu świę
t"Yttn, a szcz.eigólnie męczen'llilwm, że wo
leli m&sroższe podjąć katuS!ze i śmierć 
~a.mą, an'iżeli odważyć się na spełnienie 
czynów takich, które sprzeciwialy by się 
&gu, a iich mialy narazić na odpowiedział·· 
niaść w przyszlości i być powoo'em. kary 
wiecznej; że pamiętali na osta·tnie rzeczy, 
a na które Judzie dzisiejsi maloi Z\Vracaią 
ttwa1gi i1 ·dl~1 tego taik la two popadają w 
uzechy, żyjąc, jak gdyby ich 'żadna. od'
.Pawiedzi~ność nie C'Z.el·ała po śmierci. 

Otóż czas obecny adwentowy na to 
fos-t przeznaczony, aby ludzie odenvia.:w-

szy s~ od: zabaw i uciech światowych, 
mieli czas <lo wnikni~cia w tajniki sum,ic
nia swoj0go, pmachowani::i. sic 7. gizecha~ 
mi, w:zhud'zer1ia sobie· za nie żalu, i uczy
niemia możliwej pokuty. Aby w on dzień 
ostatni, f<l'y przyjdz.ie sta\vić sie na s-.,dzie 
Bo~ym, usłyszeć z ust ZbawicieJ!Q.: nie 
te przer~jącc słowa, które wypo\vic efo 
potępionych: „Idźcie oclemnie przeklęci 
w ~ie{l wieczny: który z~o·towa•:iy jest 
djahlu i ani<:ifom je~o", iale raczej owe po
cieszające, któremi się odezvvie diO spr wie 
dliwych: „Poodźcie bfo~ostawieni oka 
mezo, otrzyma.jcie królestw<J Z!lotowane 
w~m od zalożenia świ~ta". 

Oby więc te słowa wszyscy usłyszeć 
mr0~li \V1 dzic(1 s~du >0st~tecz.nego z ust 
Zbawiciela,· tego &o.bie i wam z, cale"o ser
ca życzę. A .zarazem życz~ wam: abyś
cie prow'3AJ·ząc ŻY\'i ot cnotliwy i bogoboj
ny tutłij na ziemi , po śmierd zasłużyli na 
żywot wieczny 1Jt>0~osła.\viony w niebie, 
i wraz z.e wszystkfemi świętymi wielbili 
Bo~a na wieki. Amen. 

KROL KURICOW 
Puwieść hi~torycz.tW z XVI. wł~ku. 

Napis-al• 
ZUZ-ANNA MORA WSKA. 

(Ci~. da.bizy). 
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milfana, tem większego tak dowódzcy jak 
i folnierzc naibiera!i re2onu. 

Mimo chfodu i niewy~ód' słychać by
ło .rogróżki, wesołe ża·rty, znać 1.yfo 
ufnlQ.ŚĆ w swą spra,wę. Z t~ też ufrunścią 
i dumą po tej z1iemi stąpali. 

Pewności tej dooał im StanislC:JJw Sta-
1diniGki, „Dyabłem" zw~ny, przechera, slu
żący temu, kto mu zaplacil. ByJ on tc'raz 
na żołdzie Maksymili:ma , a nie maią1v per
spektywy do -0się~nięcia na razie. lepszego 
mie}sca, kręcił się n~ wszystkie stmny 1i 

cezarya.ninowi jedna! stronnik6w. 
Drugie~o więc dnia. podróży Maksy

milian spotka/ te~-01 warhDla z niewiel!kim 
Ic·cz trzymającym się butnie zastępem. 

- Czemużeś ni'e przybył pcdJ Kr~ków? 
- rzucit arcykstiążę marszicząc brwi gro-
źnie w -01dlpowiedz·i na uniżony ukłon Dya
bla. 

- Najjaśniejszy panie, nie miałem wy
raźnego rozkazu, a nawet i jasnej wiado
mości· , gd:z.ie się wa.sza krók\vska mość 
znaij<luje. 

Maksymilian uśmiechnął s i ę niczna
czniie, 001 godność mu nadana, dakkDlwick 
byla czczem tylko 1 s!owem, lcchtafa lic
dnwk mil<lść własną dumne.go chciwego 
wl~dzcy Habsburga. 

Dyabe! dopatrzył tę słab{)>stkę i posta
n·owu: na swą korzyść ją wyzyskać: 

- Najjaśniejszy panie, jakkolwiek mo
narchowie nie są do czekania1, lecz do roz
kazów, śmiem jednak zrobić uwagę, że 
na ten: rnz dobrze si{.t stallO, jak stało. 
Stronnictwo waszej królewskiej mości co
d!zień wzrasta niepomiernie, a stmnnktwo 
zamojsz<czyków upada.„ 

- Skąd wiecz? - przenval Matksy
milian. patrząc bystro \V oczy swemu jur
gieltnikowi. 

- łfo, ho, gdyby się hetman czul 11a 
siłach, byłby krakO\\ skiej potrzebie ni~ 
opuszczar stolicy. . 

- Cóż to przypominasz mi p-0ra:żkc; ... 
- ozwa1 się pcrywczo arcyksiążę. 

Najjaśniejszy panie, któżby ś niHł 

wskrzeszać rz.eczy, które slę stafy tylko I 
d'la1 br.iku \1:Jaściwego porozumienia sic z I 
odda:nymi ci <luszti i dalem stronnikami. 

Tu WArl1ol sklonil się tak nisko, iż zda
W'alo się, że jego okaz.ala postać plackiem 
przy~nie do ziemi. 

- Więc cóż'? - rzucił .Maksymilian. 
- Nie '\viern, co ,„tasza, królewska 

mość życzy sobie wiedzieć ?.„ 
- Jaic sily u~zych przeci\Vinikó-.1·? 
- Slab~ , sla·be i ooraz stabsze. 
- Dowód? - z•pytal parz~c nieufnie 

arcyk.si~że. 
- Gdyby siiy były lepsze, nie zw10ly

w:.;<1110hy ich ze JSZ~d prz.-ci\.\ · je~o króle v
skiej mości. 

- Zno-vvu przypomin?.SZ mi porażkę. „ 
- Najj~śJiejszy p~nic, przyµornim1m 

slabo~k nieprzyjo.ciela, który tnny6Jnic. st{)
J;cę opnści, powierzaiąc j~j obrone tal..:icmu 
warhołowi, jak. Zebrzydowski, który dla 
swego ,,ja" 2"0t6w nictylko ~tolic~. ale i 
kni1 c-.ly poświecić. 

-- Co chcesz przez. ta powiedzie~? 
DY•beł spoirzal na arcyksiecia, mil

cz2.l przez chwHę, ja:k gdyby czekał n01we
~o pytania, a potem rzekl: 

- Krak.ów tylko dla pewnych wz~l~
dów1 nie poddał si(( je"o królewskiej mo
ści, z.a jakieś pare ty.~odni łatwo będzie 
11a3iaśnielszemu panu zmusić ich ·wszyst
kich <llo ule~t{}ści. 

- Tymcz~sem nie prZY2"tQt<rn ;aliście 
dl~ mnie n~dzie właściwe210 przyjęcia, a 
j~ i moi ludzie mu•simy rnos1ić niewY)gody 
w kraju, ~dlzie nam obiecyw'ano jak najle
psze przyjęcie. 

- Od tej chwili ·na niczem najjaśniej
szemu panu i je~o ludz.i10m zbywać nie b~
d'zie, a.· \v1krótce z czcią przynalerłna. powi
tamy ~o \V' stolicy na zamku. 

- Ty Ją zepewne zbudujesz za pie
niią<lizc, które od n~s pobiera·sz - - rzud? 
iliechętnie M.aksymillau. 

A potem drwiąco dod~J: 
- Czemużeś dotąd choćby porządnej 

karczmy ·nie wystawił, tylko pod ~ołem 
niebem s.kfada~z mi raport. 

Stadlnick: polkuąl tę przyrnó\\ kę jako 
i \Viele innych i rzekł z pokorą: 

- O d'wie ~odziny drogi jest Zborów,~ 
ka, wieś diz1iedziczna: jednego ze Zhorow
skich, tam czekają jeg-o stronnicy i prz-y
jęcie, jakie winien mieć na każdym kroku 
monarcha, 

- Nie yprowadzisz nas w zasa-
dzk«i? 

- Czemże zasluży!em na tak~ niewia
rę najjaśniejszy panie, ja! ja, cobym życ.ie 
<Q\idat za jego sprawę ... 
~ Pwwadź! - przerw.al niesiuchając 

t.ego czułego wy-.. :odu .1\faksymilian. 
I kazal się zara·z do cfrogi gotować. 
W drodze SP-Otka1l'i oddział Zbomw

szczyków; z dafa ich można byto poznać 
po chorągwiach i znakad1. Oddzial nie 
wielki wyszedl na spotkanie 1\faksymilia
na, na chorąg\\1i powiewał jastrzębiec, 
herb Zoorows'kich, konie i ludzie zaniaszy
ste mieli miny, na czele zaś oddzialu szedl 
facek Zborowski, kre\vniak Krzysztofa, a 
dak na teraz prawa jego ręka. 

Jacek choć sam na s wolią rękę nic nic 
dzialal, bo umysł mial ku temu za slaby, ro 
zkazyi swego krewniaka, speJiniat z taką 
akuratnością, iż Krzysztof nieraz powta
rza!: 

- Jacek to mój garłacz, rJz nasta
. wtiony wyrztrca pótąd pociski, póki zamku 

nic spuszczę i w inną strnnę n!c skieruję. 
I teraz przez wiernego shicrę otrzy-

mat d .Krzysztofa rozkazy, aby arcyk i~ 
ciu we wszystkiem dopomagał, a staral si• 
jego wGjska prz2ciw Zamoyskiemu p1"0-
Ya<lzić. 

- J cno do ostainiei bit\ 'Y niech mi -
cl:Zy n:mi nie dQidzie, zostawiam ten spe„ 
cycił d'la siebie, aby ~ e ' laściwym cz.a ie 
mó1'l widokiem pma·iki jaką żalobnik <>
trzymc. oczy swoje nakarmić, a ~erco tt
po'korzeniemi mzra.dow.;ć - pisał P.~ 
Krzysztof dając przytem krewnia~owi Pf„ 
tajemne u.!tne rozkazy. 

Jaceik sie też te~o uczepil i po~tano ;vił 
zabawiać 4trcyksi~cia dobywaniem zame
czków okolicznych. 

Sktoniwszy si~ wie~ chor~Wif\ 
Z2"i'lf si ę w nizkim u klonie i pocz~l: 

- Niecltajż.e; me. nie~dne proizi maiat 
szczęście , że stopa na.jjaśnie:isZC1'0 pana, 
a milościwe~o dta: n~s ·róla. prze~ ni 
przestąpi. 

- Nie dla odwitdzeni~ć szlachetnych 
zamków w t~ strony przybylem, i.le mat 
prawo żądać, ażeby one stafy dla mnie o~ 
twiorem - mówil wyniośle .l'vla.ksymilian. 

- I <Jddajemy, c<ldóljcmy. - ()drz.ekł 
niezbity z tromv Jacek. 

Ale diom pana. Jacka nie mó~ł ndoWQ
Hć cesarskie~o krewnia1ka·. Ciasny iaś 
pod.iwórzec i zabudowania nie '"~yst;1rcza·
łY. na pornieszczene je2'o wojska. 

ArcyksLąże dumnie wydą.I wa·r~r i 
nie zważając na za.bie~i· czynione przet1 
J~cka i Stadnickiego okolo je~o osoby, 
c1ą2'nął d\Q Zborówki dak!by do :wlasne~ 
domu. 

W pierwszej chwili każ.d'y Ie~l ~dlzie 
mógł, lecz P()· na;syceniu się ciepią strawą 
i tQdJ)'OCZY'J11kn pod dachem, wojsko za.cz~
lo sobie znów. przykrzyć życie bezczyrnme. 

. Poczęty si~ więc szemnl.n'ia, pra1wia 
takie same jak pod murami soolicy. 

Chcę mieć ten zamek! - rzekl arcy
książ~ wskazując na w i-Oni ejące opo:dal 
~.iury Olsztyna, ku któremu jeszcze prz.c.d 
sp0tkaniem się z Jackiem kierowal. · 

- Olsztyn otworzy na1jjaśnie~jszemu 
painu swe bramy - rzekł Dyabel z taką 
pewnością, jakby on sam byl pa:nem oy e
~o zamku. 

Aleć łatwlO to bylo mówić, lecz nie fa
two wykonać. Olsztyn należał do I(ac„ 
pra KaJrlińskfogo zacięteigo przeciwnika ce
zaryainów, a 2'0riiwego stronnika hetma
n~" Zameczek też byl obroruny, zafogę 
rmal pokaźną, a dowodził nią sam I(acpeu 
wodak silnej, wytrwalej dloni a niespuży
tefo męstwa. 

Lecz Stadnicki szukal w wej gtowie 
f~rteh1, a znać sam dyabel, którego imie
mem go przezwano, fortel' mu si; ój pod
sunął. 

Z myślą o zdobyciu chodził ()kolo wa
tów Ols~tyilskiego zamku i n«. wsz:ystk:iie 
strony się oglądał. 

Slonko świecU() nad podzh jasno a 
w, pow.ietrzu tak 1'."0nialo jak gdyby to ~ie 
s~yc~en, lecz wiosenny miesiąc byl już na 
n1eb1e. ' 

N~gle Dyabel o malo nie krzyknął i 
radości, powtrzymal jadnak ten wybuc 
nadzwyczajny, a skryl się za wystający 
o?lam skaty, któremi okolica; ·pod zam
kiem byla najeżona. 

W zamku znać skorzysta:no z piękne
go zimowego dnia i pani K:acprowa Karliń
ska, ai obok nieJ piastunka z dzieckiem na 
ręk~ :vysz!a na. przechad·zkę. Schodził,; 
wla~me ubitą ścieżką z walu, gdy dzieci11 
zaczęlo gwałt~wnie napiera.: się, aby je 
puszczono na ziemię. 



- Puść go toć ma już bez m1la d\rn 
lata. niech się hartuje - rzekła pani K:arlil1-
3ka. 

Na rozkaz pani, piastunka !)Ostawiła 
pacholę na ziemi; z początku chwiejnym, 
potem coraz pe\.vnicjszym krokiem biegło 
Po dobrze wydeptanej ścieżce. 

Rad-0ś(; była ogmmna. 
Dziecię pokrzykiwałiO, zbiegając po 

lfłieco po hytej śdeżcc, matka śledziła za 
n im rozrzewnionym wzrokiem; starn pia
stunka ledwie mo:gla za ma·ltem nadążyć. 

- Gdybym tak złapał chlopaka, Ol
sztyn w jedned chwili by!by w moich rę
kach - rzekł sam d,o siebie ~fadnkki, " "Y
glądając ze sweig·o ukrycia. 

I nie namyślając się wiele, zręcznym 
ruchem -chciwego· na zdobycz l:sai poskd
czyl ku dziecięciu, chwycił je ,v. swe sze
rokie ramiona i mimo krzyku przerażonej 
piastunki i nadbiegająceJ na pomne maitki, 
uniósł chłopca ze sobą. 

Gwar rozpa1czy, walanie o ratunek 
inapelnilo dokoła prze.stwmze. Lecz na 
walach nikogo nie bylo, ·krzyk niewiast 
pruł tylko przeraźliwym echem powietrz..:, 
pomoc nie mo,gla nadejść tak prędko. 

Piastunka pędem strzały biegła do 
zam'ku wolaiąc o pomoc, matkai gonita u
ciekającego strasznegi0 człowieka, który 
'\Vi jej Zf\ozpaczonej wyobraźni nabierał 

kształtów ia!kiegoś olbrzyma. Lecz usilo
wania jej byJ:y daremne. 

ów olbrzym oddalal się z ·nadz,wy
czainą szybkością; sily kobiety nie mogły 
mu spr.ostaić; wreszcie jakby się ziemia 
przed .nim 1ioizstąpila, z.nikl na'.gle z przed 
oczu wyczerpainej nadmiernym bie!giem i 
raz.paczą niewiasty. 

Nie rozstąpilai s f ę przed niim ziemia, 
jeno schował się w r-0ztam skały zario·sty 
cierniem, czekając aż przebiegnie znoz.
paiczorrm matka, gtosząc sWió.i żail bolle·sny. 

Nie d'rgnęlio też w nim ·11~ wet serce u
czuciem ludzkości na ten 'krzyk matki, ani 
llla pfacz przestras21011ego dziecka. Ści
skał tylko wydz.ieratiące mu się chk>piąt
ko i szeroką swą dłonią zakrywał malef1-
kie jego usteczka1, abY' przytłumić ptacz 
n i e:bożąrtka. 

- Zardusilbym cię z rnzkioszą, gdyby 
mi żyicie twoje nie byt.o potrzebne - mru
knąl do siebie. 

A twarz jego. przybrała ohydny. rw;y
raz> wz.aisaidnfający zn·pelnie przez,"'.:iiisko, 
jakie mu nadano. 

Gdy ))a'l1.i Karlińska przebiegła o1w.lo 
jego kryjówki ·i poniosła: swe żale do zam
ku, Dya;bel' wytbiegl szybko i czemprędzej 
nniósf ptaczące wciąż pacholę. 

- Pilm~j tego szczenięcia jak oka: w 
gloW'ie, w1uóke będzie mi potrzebne! -
2M\1oł'ał wchodząc dlQ 1i_zby wiernego sobie 
we wiszystkich sprawach sługi'. 

Stary Dyzma mmgnąl ·jedlnem -0kiem 
sJ)ojrzal na dziecię, a niewinna twarzyiczka 
chlopi.ędai pełna .niewysl()!wionegO' bólu, 
naiwet starego zbira przejęta jaki'mś ,Qldbty
skiem Utoki. 

- Do czego mu potrzebny ta:ki r·Ofbak 
- szepnął dlo siebie stary. 

A poitem dQ:daJ spoglądają:c na! pla:czą
ce,go ichf.opca. 

- Musi z pańskieg-o todu, bo i szatki 
na nim niczego. 

- Ach ·żebyć taik wie·dlzieć czyje, mo
żnaićby na tcm zarobić!... no i ocalitioby 
się ·dzieciaika, boć niechybnie Dyabel gG
tuje coś nied1obrego - myślat sobie Dyz
ma. 

A idąc za1 tą myślą, po'Cząl, łagodząc 
g.fos, Ol i!e mógł się na to zdiobyć: 

- Jak ci imię. malutki? 
Dzi·~cię zamiast odpowiedzi, nasrożyfO 

siQ, \vydętio usteczka i ponmym ni·eichęt
·tJYm w:zrokiem spolJrz:atio. na zbira. 

- No 1 nie gniewaj sięi nie gnievvaL 
ja cię do maimy IQdprowadzę. 

- Do ma'my ! - krzyknął chl-opiec i 
chciat się \\."yrwać z rąk Dyzmy. 

- Pvczekaj, poczekaj, za1raz pójdz<ie
my, jeno po·wiooz, gidzie mama? 

- Do taiy ! - krzyknęlio1 zniederpli
w~one' ch~orpię. 

- A gdzie tata? 
- Tam! - za:wola.f ma~ec, wskazując-

na: drzwi, któremi go wniÓ'sl Dyabet. 
- Czmt się z nim dogada. - mruknął 

D:vzma. 
Nie stracił je<l'na'k cier.pHw10ś:ci i <lalej 

pytat? 
- A Jak oi imię? 
Chłopiec znów spajrzal, za.dlumat się,. 

potem tuipnąt energicznie nóżką i z.a.wolaJ::. 
- Do mamy! tlo taty! 
- To .glwpi' pęd'ra'k, a zle.„ znać pa11-

skiego mdu, bo jeszcze gadać nie umie. a 
jużby chciaV<l r-ozkazywać - mówił do sie
bie Dyzma. · 

- Oj, możnab:r na tern zarobić, moż
na !.„ - \vestchnąt. - A choćby na c7as i 
Dyabla opuścić, toćby siG przy innym 
dworze prędzeij czt{)\viek czegoś dochra
pał. 

I zamyśliwszy się kalkulow2.I znać coś 
w swojej ku<llateii gtowie, bo \Vcale nie 
Z\Vracat uwagi na dziecię, które sied'ząc 
na brudnej ubi tej podJo.d'ze cmaz 'gl-0śnicj 
w1ofalo: 

- l\famo, hto ! 
Pmvoli za~ wotainie to przcchodzil\O' w 

placz. jękliwy, - aż wreszcie znużone podto
żyfo p;ąstkę pod' gl-Owę i usnęlo. 

Twarzyczka jednak jeg:o wyrażala ta
kie cierpienie, a ustecz.ka t::tk boleśnie się 
wy'krzy<wiaty, iż każdy ktoby sµoijrzał na 
to niemmvlę, latvw by!bY' sic domyślił, że 
malef1kie jego serduszko nicpomiernem 

musi 'być zdjęte cierpie niem. 
VII. 

- NaHaśniejszy panie, jeżeli jego· \.Y-O

Ja zd;obywać Olsztyn, ręczę, 1iż w przecią
gu godZiny mJeć go będziemy - rzekł 
Dyabel <lo Maksymiliana siedzącego wy
godnie na rysiej skórze, "\V' naijlepszej ze 
zhorówkowskich komnat. 

Arcyksiążę miasto odpowL~d'zi wydą1 
pogardl>iwie usta i niechętnie spoirzal na 
mówiącego. 

- Bylebyśmy zaraz rozpocz ęli o.blę-
żenie , bez straty jednego naboju zamek się 
podfda; - ciągmiJ dalej przybyły. 

- Czy tak jak Kraków? - rwcil nie
chętnie Maksymilian. 

- Ręczę. za poddanie S\v1oją wJasną 
głową - rzekt w ,odpowiedzi Stadnicki. 

- Qł:mva r tak nie h,.,~oja, jeno same
go lucypera, któremuś ją '' raz z duszą i 
cialem 'Ziaprzed'aL 

- Dwa razy jednego tmJ.·a ru spneidać 
nie mo1gtem, wsza'k jestem zaprzedany ·naj
~aśnie~szemu Makisymilia•nowi, nasz.emu 
królowi, - odrzekł z n1zkim ukl·onem Sta
dniicki. 

Chtnn.lrna hvarz arcyksięcia rozJaśnila 
się nieco. 

- Dworak z waszeci ! - rzucił. 
A potem spytał: 
- Cóżi dę upewnia.i o poddainiu się 

zaimku .? 
- Na6jaśniejszy pan wybaczyć raiczy, 

tajemnicy, ·nawet przed: nim zdradlz,ić nie 
mogę, pf'IOszę tylko· o pośpiech w '\vypra~ 
wie, o uszykowanie woiskaJ \V: jed'ną wąz.
ką ·krolumnę, a Olszty1n będzie zdobyty. 

- Pamiętaj, igłową mi zai zaiwód' o'd
powiesz, pow-ieszę cię jako zdrajcę przed 
obozem dfa nauki wsz.ystkich' t\V10ich 
wspólbra'cil 1dórzy mn.ie na .tyle niewY1gód 
naraz.i li. 

Stadnicki skonit się w1 milczeniu. 
Maksymilia'l11 vvstał ze swego posłatnia, 

przcszed:.r się 1dlkai razy po izbie, a potem 
klfasnąl \V d1tonie. 

Ukazat się znany nam już adiu.tant von 
Oestich

1 
'°:czelkujący rozka:zó.w. w ; przyle

g'tej borkówce .. 
- Wezwać· ·generała von Drina - ·

rzekt Ma:ksymiilian. 
Oestich pod•nióst brwi do góry, uczy

nil zwrot p.o wojsk-0wemu1 i znikną! z 
komnaty. 

Po chwili ukaiza~ się general. 
- Szykować wtojsko \~i; jedną wązką 

:kolumnę, w:yruszamy zara'z ! rzudł 
Maksymilian.-
. Vo·n Drin skłonił się i czeka! na dal-
sze t«dZ'kazy. 

- .Zaraz! - powtórz.yr arcyksiążę, 
da1jąc tem znak, że posluichanie skończone. 

- Ja. pr-osze, żeby na prz-0dz:ie prowa
dzono jedną tylko'' armatkę - ozwaf się 
Dyabet 

Von Drin spoiirzat niechętnie na mó-
wiącego. 

M~symillan chwHkę s i ę zasta:ni0wił, 
przeszed't się z.nów1 po izbie, a stając prze<l 
Sta<foicldm zaiw1otał: 

- Pamiętaj! 
Von Driin• stał ciągle, oczekując jeszicze 

rozkaz.ów. 
- ·Niechaj będzi·c iedna armata na 

przodzie~ jeżeli ten zdradzi, powiesić g0. 
bez pairdonu - rzucił' arcyksiążQ wskazu
jąc na Stadlniickiego1

• 

I ~nów się zatrzymał. 
- Generale, każ dać na niego •oko -

mówił' daa·ej Maksymilian. . 
- ·Pozwól mi tyHw, najjaśniejszy pa,

nie, iść tuż przy armacie - rzekł" błagal
nie Dyabet 

- Niech idzie - rzucil Ma!ksymHian 
wydągarląc rękę i dając tern znak\ że' chce 
się rch :pozbyć. 

- Ach, teni -zbir gotów splamić nasz 
hooor wojskowy - szepnął du siebie z 
westohn~eniem generał i poszedł wyda
wać rozkazy, a ia niem wysunął się. i 
Opati'cl. ' '•) ; , '.;~. : „.I I 

Tymczasem w Olsztynie po tak na
gkm zn:knię':in d.zicciGcia. niewys?v\\~:o
na r.ozpacz ogarnęla nietylko wdzic6w, 
a'le i wszystkich niemal rnieszka6ców sta
reg{) zamku. 

Pan. Kacper rozeslaJ na \\·szystkie 
strony ludzi, aby szukali dziecięcia, sam 
zaś zbieral d1rużynę, aby choć w naidialsze 
stmny biedz za.i niecnym lJ{)rywaczem 
dzieci. 

Pani Róża zacna! jego malżonika, nie
utulona ·w swym żalu , szukata pocie.chy 
w mod1itwie i wraz z calem gronem nie
wiast w <llomo:wej kapficy błagalne zano
siła! pr.o.śby do Pana nad Pany,, aby jej o
statnie powrócil dziecię. 

Ostatnie, jedyne, boć pięciu jurż sy~ 

nów państ\YO I(arlif1scy stracili ''" mzm:ai
tych potrzebach krain, a to pa.cholę maafo 
być jedyną reszty ich id'ni pociechą. 

Wśród' tego zamięszania L rozpa1czy 
nmve naddągato nieszczęście. Strażnik 
trzymający ·czaty ina zamkai,Yeti wieżycy 
z.atrąbil .naigle na trwogę; a trwi0ga by la 
niela<la, boi długim szerngiem ciągnęły 
.viQljska: piod1 mmy Olsztyna. 

Był'y to woj1ska Maksymiliama. 
Odlg!os wojennej trąby rozlegt się po 

na jodleglejszych ·zakątkach zamku, 'każdy 
z bronią, w ręku spieszył ,na wa1ly. 

Pan: zamku mimo boleści i trw1ogi o 
syna stanąf na czele, szykując zaciętą, o
brionę. 

A wojska :ciągną jedną wielką szarą 
masą, lecz <> dziwo, nie rozlew·a,ją się do 
kQła1 murów zamku. 

- Co to jest? - rzekł do siebie pan 
I(acµer Karlil1ski. 

- Nowy jakiś fortel nieprzyjadelski? 
- dodał spoglądając :na ciągnących :nie-
przyjaciół. 

- Wszyscy dążąi do głównej bramy, 
czyż myślą, że ~ą tak fatw-0 zdiobędą;? 

Przypatruje się stary wojak·, bada 
'lcro'ki zbliżających się ooraz więcej„ .. 

- Tak, tak, to cezaryanin prio1Wiaidzi 
swe szyki. Cesarskie. zda.la powiewają 

znaki. 
- Iia, airmata na prz.odzie 1 wiodą ją 

ustawiają niaprzeiciw ·bramy... roz1war.tą 
ma: paszczękę, jak gdyby jednym ·SIWym 
zgrzytem :chda!ai nas. od rn21u pochl<mąć. 

Ta.ik rnów~l pan zamku, śledząc ruchy 
zbliżającego się nieprzyjaciela.. 

- Parlamentarz przybyiw:a. i daje; 
zna!k, że chce coś mówić - rzekl Ciżba„ 
wioiak będący zawszy przy boku l(arliń-
~~~ \ 

- Pytaj, czego. żąida ~ _,o\ r Ka-
cper. 

I kazał uciszyć się wsz;clkie.i w.rzaw1ie, 
ażeby ·ustysz.eć głos stojącego pod watem 
parlamentarza, 

Cisza też zrobiła się doi koła, mżn:a 
bylo słyszeć, - nietylko rozmowę, lecz 
kDfata:nie serca, g.dyby ten, co stał pod 
murrem zamku miat go· .chGć iod'robi:nę. 

Byl to bowiem Dyabel Stadnicki. 
K:airiińskL tymczasem nie przesta:l 

spoglądać na wyciąJgniętą, lmFumnę nie
P rzyjacielai. 

Nwgile wohwial się, szeroką <lłoU1ią za
kryt oczy i jęk straszliwy wyidarr się z 
,1ego piersi. 

- Czego? - zapytal jednoc·ześnie 
Ciżba st-ojącegia paid murem Dyabla. 

- Zapytajcie się swegio .diO'w.ódcy, on 
wam efo.skon.ale .wY'Uomaczy przyC'zynę 
mojego przybycia - zawofoł Dyaibel, 
kltóryi swym sępim wzmkiem 'diojrzat r>0Z
pacz.Iiwy rnch Karlińskiego. 

I zaśmiał się sze~o. 
Ciżba widział ruch wodza i słyszał 

jego jęk 'bolesny, nie oomyślat się je'dnak 
przyiezyny, a obrażony i zniecierpliwlitony 
śmiechem Stadnickiego, zawoła?: 

- Przyiszeid'leś w'aćpa!l1i jako pCl.!rla:
menitarz, zachowaj się jako na takiego 
przystato; mów czego żądacie. 

- Poddajcie dobrowolnie zamek, ina
czej n,iemorwlę zginie! - rzeki swoim dc
nośnym głosem Dyabet i wskazał ręką na 
przywiązane na armacie dziecię. 

Okrzyk zgmzy i obu·rz.enia wyleciał 
z ust ·Obl~żonych. 

- Piekło ci P'O<lyktowalo ten zbójecki 
fortel! - wrzasnął Ciż.ba, ,nie mogąc złlo
ści swe<l powstrzymać. 

- Bam Dyabel ----iedwwzasnąl Stad'ni
cki. 

- Biada: wam! 
- Zginęli'śmy! zamek ·się podldJa ! -

za.wolano. 
- Nie! - krzyknął I(arlirlski - skie

r:ow1ać działo W1 sam środek patrzącej na 
nas annaty! - zawotał. 

I wlasną reką ł01Jt zapalił. 

Dobra pociecha. 
Jesteśmy w: urzędzie werbunkowym 

pod Paryżem w rnlm 1869. Setki mlod pton 
ludzi stai<t Zl!irum~.clzionc. I~ctgl~ z l).O' 
Uumu wychodzi mtody robotnik, otccz 
mnóstwem krzykaczy, którzy na \\" 
stkie możliwe tony 'volają: 

- Patrzcie, patrzcie! to de\.rnt! 
boimiś, bigot! 

I cóż uczynił ten rn1ody czlo\v iek 
go. tak publicznie wyśmiewaino? Ot.o ; 
ściągnął ręką <lo urny, by l•os wyciągu 
przeżegna! się najprzód krzyżem świętl 
Na nieszczęście zly numer wyciągu 
Ztądi owe szydershYa· i P·Ośmiewiska j 
towarzyszy. 

Ale biedak ten nie dbając o szyu· 
stwa, szeidł spokoj1nie i zbliżył się d!o trz 
l\iobiet, które lamentując 1d.loń przycho>dZi 

Byfa to jego matka, 'Siostra -i· narz 
cz.ona:, pobożna mbo.tnica, z którą Po 1 
.90\Yaniu miail się ożenić, jeźli dlobry mun 
wyciągnie. 

- Wszystko przepad'lo - rzekł s 
tno, po:ka:z:ując im los. Jaka boleść 
meg-0 biednego, chorego1 ojca! 

- Ale niech się dz.ieie wola Boż 
.Miejmy. na<lzieję, że On mus nie opuści. 

Tu otarf s1obie lzę, w mu jaJk per 
·zablysla w oku. 

Pewien poideszly pan ·wszystko to" 
dział i styszal. 

- Chodź pan za mną, rne'kl nagle 
ml1CYde.go rnhotnika. Ten ul\\1ażał go za 
rzędnika i pożegnał się ·z matką, siostrą 
narz.eczioną. 

- .Czy może trzeba jaką for.maln-0· 
jesz.cze ·załatwić? - zapytal nieznaiiom; 
go pana. 

- Tak jest mój przyjacielu - odrze 
nieznaj1omy pan. - Chodź pan za mną, 1 
godzinę wszystko będzie gotowe. 

I zaprowaid'zit gio prost101 db biura 7.<1 

stępcz.ego. Tu wobec mfodego robotnhlr 11 
'który wł'aisnym oczom ni1e chcial wierzsc 
'WYjią.1 piufarns, pofożyl 2500 frnnkó\v prz 
nrzęcflnHciem, aby ·za:pladl zastępcy, a 
dając mtodemu czlol\'\riekowi aibszyd, rz 
doń: 

~Weź to mój młody przyjadełu. Ji 
steś ·zacnym człowiekiem. Bądź i na 
mężnym chrześciaininem. A Jeźli ci P. '1 

da: dzi·eci, opowiedz im historyę o zm~k~ 
!krzyża św.. i nagrodę ,jaką Ci Pan Bóg ter 
CZYHI Z:aJplacil. 

Ten pan umial podeszyć strapio~rt 
tzy otrzeć płiaczą·cym. 

, 
Swięly Kazimierz 

kr61ewicz polski. 
I. 

Noc by!a mroźna i Kraków: cal 
sploczywał glębokim snam -spowity. Lu 
dz.i'e j1uż od.dawna spodcl'iewałi się wi@l 
ale nic mo:gli się jej d:oczekać; tymczase1t 
jesz.cze całuny śniegu okrywaly ulice 
dachy i blooia 'naokoło miasta. Już te' 
i Ś·\vięty Józef przeminął; nieraz .oo pra· 
Wlda w1 potu<l'nie tak slo11ce wiesoło prZY· 
grz:alo i taki powionął wietrz.yk, iż nici€· 
den wybiegal1 za bramę miasta·, aby spo· 
~glą·d1nąć, czy tam się przecież gd1zie zieliń 
.nie kluje ·z poid śniegu - tym'Czasem w 
nocy WSZY'stko krz.eplo na nowo i calun 
śnieg.owy przierzedzał się ha·rtt.zto zwofula. 

Tyle tylk-0, że nioc nie byla tak idjluga 
i taka martwa i tak nieprzebicie ciemlJ1~. 
Jll'ż.J nii1~ba nie zalegały olowiane .chrnurY 
śniegowe, aJe mzsiewaly się; po niem sw-0· 
bodnie ,gwiazd'y w zwiękswnej liczbie i 
mocy. Z ogólnego mmku •\.v.ytaniaty s~ 
zatem potężniejsze iks.ztaHy: tu farn M1· 
rya:cka, Sukiennice i Ratusz, tam d'.alei 
Wawel, sterczący wieżami ikościolÓiW 1 

baszt ·zarnklorwy. Tlo śniegowe diodawa· 
lio cieni1om sinej prz.ymie:szki i. ·wydtuia/-0 
linie bu.dY'tnków, które się mzlewaJyi ~ 
powietrzu na,ksztalt olbrz.ymich upior6\V. 

Gwiazdy na niebie ·i śnieg na ·zien 
to byto naówiczas jed1yne oświetlenie mia· 
sta {(rakowa a nawet ·i miast większych. 
Gdzieby tam ludziom śred1niowieczn)'111 

rwpad'ały takie zbytki do gł•orwy, jak ·st~· 
wić latarnie po uHcach miasta; kto sie 
spóźni·! dio domu, nich sOibie sam przyświe· 
ca latarnią albo pochodnią. Co1 inneg-0 
strnże, te musiały czuwać przez calą noc; 
·więc pl'ianęto jedni{} maile ś-wiateJko1 na 
wieży Maryackici, idrugie w prze<ls~onktl 
ratusza, a kilka iprzesuwalo się przez uli· 
ce miasta w rękach stróżó\v tl10cnycl1, u· 
zbrojonych w• halabardy. Także. i w ·o; 
knach kami1enic trudno bylo -zoba:czJC 
światło, chyba, że pielęgnowanie chory.eh 
.albo jalkieś inne n:a.<lzwy.czaine zajęcie z111u 
szato ludzi d'()I ~trwania. 

A dednak ·W malej kamieniczce ·księ.d·za 
kanonika Długosza u stóp zamku świeciło 
si.ę Wl jednctn oknie na pierwszem piętrze 
prze~ .c;aJą ooc. W drośc obszernej k01rw-a· 
de pałil 1się ogień na kominku, a na st-0\e 



-O ptonęlY wiosko'Ne świece \'. dwuramicn- "' 
ś 11,w lichtarzu obok żelaznego kruq f1ksu. 
z '{ · ł byJ dość obszerny i mocny o skrzy-

polskie osiadły w Toruniu i v Odai1sku · 
w Wam1ii i JJa\\"Ct w stoli r m:suzów \\ 
on~m. kamiennym Malborgu, który oni' u
wazal! za niezdobyty. Zostawiono im tyl
ko Wschodnie Prusy z Król ,\ rcem, a i z 
tego hold musieli skladać l(orioni„e pol kiei. 

· 'S i.O\Vanych dębowych nogach, a jednak 
zl},'.l\\ ał się uginać po'Ci'. c:ężarem ksiąg 
.zamkniętych i otwartych. które spoczy
,1.::fY 11a kilimkmnm poslani11. .Ks;Q.gi też 
-0\\\'a rte leżały na pulcie obok s~ojącym, 

, 1,a ławach, które biegły 'vzdlnl.! ściany, 
a pi-z:ekryte były ró\'111ież kilimkami, na 
krzyniach, wreszcie. i na pcx.Uodzc. z 

; dne1j skrzy.ni eh\ artej stcrcz~ly aż de, 
~derzchu pergaminowe przywileje t akty 
-0patrz-0ne woskowemi pieczęciami na jG
d,rnbnych sz.nurko.ch; tu i ·owdzie zna\\ u 
rozpostarte były mapy albo też plany ko
'ciollów, których kilka w swoiem życiu 
zbndowal1 

\\ ' rozmaitych wioskach kapi-
wlnych dbaly o ch\1:ałę Bożą kano·nilc 
Catem urozmaiceniem wśród tej pmvagi 
diban polc\rnny z p:1wem, które ksiądz ka 
nC"nik iafoo jedynie zdrowy napój uwa1ż1ł 
i którem czasem krzepH ZW<ltk;i ~ e wśród 
pracy nocnej siły. 

Dfog,osz siedział w obszcrnem i1 wy-·. 
Dkiem krześle gotyckiem, opatrz,one111 

r skórz.an~ po d·uszką. Odzhny by w 
.szubę futrzau<i, a na ~ł·o Wie miał leikką 
czapeczikę kanoni d q. z pod 1ktćrcu sp~y\vat 
ai na ram'•o'lla dlllgi. zupe1nie si\'.'Y jv.,ż 
wtos. Nie liczy! wprawdzie więcej jak 
pięćdzi e s=4t kilka lat \\ :eku 1 ale trudy 
pracy Eaukowej i licznych p.o dróży po
hieli!y mu \Y1cześnie \Vłios i p.oinraly 'Oblicze 
·\\ytaziste choć krzepkie i p0g0idine. Boć 

e te nietylk·a do sąsie1dlnich nar.cdó\v podei
niowat S:Q rozm:litych p8sclstw z woli 
J<róla Jeg,omości, ale też odwiedził prt0gi 

z ApostolÓ:\Y w Rz:Ymie, ba nawet pielgrzy
mował <l\o Ziemi Swiętej w tych czasach, 
kiedy nai lą1dz,i,c podróż,owało się kcnruo, a 
l1a nrorzu. \v~ lichych statkach ża,glowych. 

Dlugosz lewą ręką podparł cz·ofo1, a w 
e prawej trzymał jeszcze pióro, ale Już nie 

pisaf. Patrzał prosto przez małe w oló\v 
{)prawne szybki g-0tycldcgo okna, za kitó
remi majaczały kontury Wawelu, i dumal. 

e Przed nim Ie•żafa otwarta.i księga ·d'ziejów 
polskich, ta sama, którą jeszcze po d'ziś 

1 d'ziel1 czytamy i podziwiamy, a w niej nie 
zaschty jeszcze następujące świe:bo napisa

ei nc sro,wa: „I mnie, piszącego te mczntiiki~ 
1J1iemala prz.ejmu!je rozkosz na myśl o u
ko,ńczeniu wojny prus'kiei, o -0<lzyskaniu 
ziem dawno ,oderwanych i z:iednoczeniu 
Prus ·z Krófestwem. Bolato mnie to bo
\\niem, .ż.e królestwo pol·Skie rozszarpywane 
byl-0 dotąd przez rozmaite ludy i narody; 
a teraz szczęśliwym mienię .siebie i swoich 
wsp&lcz.esnych, że nam <la.nem byto po ty
lu wieka.eh 1ogląd!ać to odzyskanie!. .. " 

Co to za dzień był owa nie-O.ziela roku 
1466, kiedy Długosz wrnz. z iooymi dostoi
t1ikami na ratuszu toruf1skim ldad't swój 
podpis na idonioslym akcie pok,oiu, kiiedy 
wi:d'ziar wielkiego mistrza Krz')'1żaków pa
clauącego na kolana przedJ królem polskim 
i sklactaiące:g.o mu. przysi~ę wierności, 
kiedy wreszcie poJą,czyJ' gfo.s, swój z tą 
nie:zliczoną rz.eszą, która w tacrntei,sz.ym ko-
ściele N. Panny: wznosiła pieśł1 .ą.ziękczyn-
11ą: "Cieibie Boże chwalimy". Już teraz 
Wista cala nasza nieść będzie bez żadnej 
przeszkody i bez żadnej tamyi celnej na 
P~owych falach swokh złotą pszenicę z pól 
sąndomŁrskich i z na<lbu:żańskiej Rusi aż 
.do sameg.o ujścia, aż d!o, polskiego Gdań
ska, kędy zamorscy kupcy czeka'.i.ą ze 
:swojem złotem na nasz urnd'zai ! 

Już to 'Chyba btogosławieńst\Vlo Boże 
~DOczywa nad tym rodem, który teraz mie
szka nai Wawelu! Wszakże t-0 ojciec te
raźniejszego króla - wid:yw:af Dłu1gosz, \V 

:swoich młiQdych latach tę postać pow'a!Żn'l 
o wys'Okiem czole i ściąglych rysach! twa
rzy - WS'Zakże to W l'adysla1w. J agiełlo ca
łą Litwę do wiary chrześcia11skiej nawró
dł i z Polską potączył, a potem pu raz 
Pierwszy zta.mał potęgę krzyżacką po<l 
Grunwaldem. A sy.n tarszy Jagiełły, także 
Władyslaw, ju!ż nie tylko naidl Polską i Lit
·wą panował, ale także nad WQgrami , i po
'Prowadzil zwycięsko zastępy połączonych 
narrodów na Turka aż wreszcie młodą 'gk)
wę poł'ożyl za "~arę na polu1 bitwy p:)d 
Warną. Koś.ci jego nie wróciły do groww 
królewskich na Wawelu. tylko zbielaty da
leko w głębi paga.ńskiei zjemi, ale im!ę jc
_g-0 sfawme dotąd µośród caleg0 cl1rześciat'1-
st\va. 

A w1resz'Cie i ten krół teraźniejszy Ka
'Zim:ierz, mJodszy syn fagieU6w, jak kro
pfa d10 kropli do ojca pod-0Jbny. Miał' ci on 

'"Wlpra'Wtdzie jesz.cze nie maly trnd! z Krzy
.ża.ctwem, przez całych 13 lat rzucat się je
.szc.ze zajadle smok krzyż.acki, zarum go 
Przy.dus.i~a cf-0 ziemi wytrwala litewtSka n~
b - ale p1.t2ecież danem 'rest teraz t<0 sy
nowi~ czego nic docz-e'kat o.}cie.c, .ż.c zalogi 

Jednakże ni~ty1ko w tem był szcz.ęślł
wy Kaz1mierz; p.osiadl on jeszcze inne 
szczQście, kt6rego mu slusznic zazdrościC: 
magą mocarze i nędza ze - szczęście ro
dzinne. Przy boku jego jaśnieje. n~ dcbna 
pani, s1ynrta z mzunn , z cnoty i pooozno
ści, dostojna córa cesarska, Elźbi~ta. Oj
cie,c jej, Albrecht z r.odtr łlabsburgów. pa
n-ował v Niemczech . w Austryi, w Cze
chach i 11a: Wc:grzech. Po nim p'.·astowal 
berło Czech i Węgier jedyny syn jego bra1 
Elźbicty 1 Wladyslaw, atoli umarl \\n mło
dym wieku bezpÓtomllic. Teraz w• Pradze 
panuje czeski pan Jerzy, a w Peszcie wę
gierski pan Maciej, których oni sobie. kró
la!l11i wybrali - ale czyż raczej nie n a lcżq 
s:ę te kornny Elźbiccic, córce Albrechta, 
albo jej synom, królewiczom polskim? 

Pobtogoslawil bo\vlc.m Pan Bóg Kazi
mierza i :Elźbktę J!. . ..:zI1e:ll1 p1tcmstwern. 
Prócz kilku córek sze ściu sy11ów "ycho
'' uje się na Wawelu. rh·c..u n<iimtcdsi Zy
gnnmt i Fryderyk c.k>pi cro b:cga(; zaczc;li, 
ale czterej starsi: Whdys;nw, Kazimierz, 
Jan Olbracht i Aleksai:clc·r, to j11ż dorośli 
dltopcy, w \Viclm -oś 1 11i 11 du czternastu lat. 
DłU'g,osz aia życzeni e króla i królowej pod
jqJ siQ wychowywać dzioci królewskie, toż 
znal to -orle gniaido iar,icHof1skie i z po
ciechą sp•cglącLt f \\ 1; r z ysz !u ść. Wszyscy 
·byli krzepcy. do zbytku nic przyzwycza
jeni a do nauki chętni, ale HaiwiQksze zdol
ności o.kazywali Kazimierz, i Olibracl1t. 
Cóż kiedy Olbracht byt p·orywczy i nic
staiły -- jc1d'enastolet11i natomiast Kazi
mierz, rówmie bystry, byt jednak \\ iQceJ 
stafe.czny. Co szcze'gólnie zasta;1mwi1alo 
Dlug·osza. to niezwyczajna jak na ten wiek, 
glęboka poloożność. Będzie z nic.go pocie
cha dla.i ,ojczyzny. 

Wtem jakiś rnch od strony vVa\\-cJn 
prz.erwal dnmania: d'zi ej-opisa. Dlngosz 
przystąpił do okna i ujrzał, jak jakiś mlo-

- dy rycerz, któremu pachołek przyświecał 
pochodnią, sc'hodzil z Wawelu na ulkę. 
Cóż t·o, k,i.ernią swe kroki wła:śnie w stro
nę ·domu DtUJg-osza? Wyraźnie to Stani
slaw Szydłowiecki, ochmistrz króle-\vi
czów, który ich zaprawiał w rycerskicm 
rzemi·oślc. Ale czegóż on ma.że chcieć o 
tak późnej, albo raczej już o tak wczesnej 
porze? Zaledwie bowiem minęla piąfa gia
·dzina zraina. Rzeczywiśde pukają do 'bra
my, ju,z kh wpuiszcza.ią, już. sfychać haki 
,na schold'ach. Po-stąpil Długosz ku d'rzwiom 
i niespofoo,jnym wuokiem oczc.ki\vat g·o
śda. 

„Pomagaj Bóg" - rzecze Szydłowie
cki przy wejściu - .. znowu cz1rwacie przy 
księgach księże Dług-0szu ! Ale tym razem 
lepiej elfa nas". - - „Cóż się stalo, có1ż was 
tak wcześnie spmwadza ?" - za'W()łal 
Długosz. - „Niedobra nowina, króU Je
gomość i królowa Jejmość strapie111i i za
trwożeni mocno - królewicz Kazimierz 
zniknął!" - „JaktQl zniknąt, mówde: wy
raźnie!" - ,.Ano puste jeg-0 posłanie. a od 
godziny szukamy g10 po catym zamku da
remmie !" Zbladł Dlug·osz, chwycił się rę
ką za ·gl,owę - ale za chwilę, przetarlszy 
cz.oJo zapyta. już spokojniejszym ;gl-0sem: 
„A jakiż to dzień dzisiaj mamy?" - „A 
wszakże Zwiastm.vanie. Najśw. Panny!" 
Skinąl glo\Vą Dtu.g-0sz '' zrok zamyślony 
puści f w dal, jakby Zinowu PD Wracał do 
swioi!ch dumań - wreszcie rzecze już cal
kietn pewnym g!osem: „Tetly już wiem, 
gdzie g<J· szukać należy!" 

Bu nie']akim cza·sie niewielki orszak -
już bez światla, bo przewidnia·ć się zaczę
to - .posuwał się ocr zamku ku tym 
drz:wi,om katedry, które są <Ybok dzisiejszej 
kaplicy Zygmuntowskiej. Bylo to naów
czas Z\Vyczajne wejście dla dworu 1kró
kW1skiego, ponieważ jeszcze nie polącvonu 
komnat zamkowych z kościołem za pomo
,cą kru1żkanka. Naprzód szedl Długosz, z<.1 
nim król z królo'\\ą, wreszcie Sz.y<lłowic
cki z najstarszym królewiczem Władysla·
wnm który także usiedzieć w· domu nie 
mógł oo' bardzo byt przyv,iązany do mlo
dszej swojej braci. 

Weszli do kośdota, który czuwając w 
kmchcie świątnik na rozkaz Dt111gosza u
tworzył. Mrok jeszcze okryvtat wspan ia
łą świąty,nię i cisza byla t'1J<: wielka, że 
każdy krok słuchać byto po<i.wójnie. 
Przeszli koło grnbowca św. Stanisława 
srebrną blachą. obitego; 1~ stóp jeg-0 spo
czywtaiłY zwłoki aposto.ta Litwy, ~łady
s1awai Jagiełły, u góry zwiesz.ały się zdo
byte pod: Grunwaldem sztan~-ary_ ~ 56 -
\\'tszystki-e co &.> ield'nog-0 1 jakie m1elr Krzy-

ża ) . Od \ · II-i go ołtarza, uatl k•órym 
un ił „: ,rom11y z. rny krucyfiks, ten
sam, kt( ry przemówil do Jadwigi, migo
tała się lampka, n·custannie przed . akra 
mentem i>tom1 a. Tam Podeszli, przykl -
kii 11a ch't :1kę. ale się ni zatrzymali. \ :r
sokie goty ki1,; arkady stały ot\ ·orem na 
" ·zystkie strony, jakby pnie ni boty1,;zne
go lasu, prz z które ;t,rzrok bicgnął ai d 
trzeciego rzędu kościola, aż do o tatnich 
kaplic. Nawet Z..1: wielkim ołtarz~1 <Jt ,-ie
rafa się poniżej ramion cz~rn~go kr1.y7 .. a. z 
jednej i drugiej stwny arkada. P rzez jc
dnQ z nich "szedł Dlt1gosz w raz z S\'v10im 

orszakiem na obejście wielkiego ołta rza 
i skierował S\\'0 1jc kroki ku drzwiom prz -

dwlegtej kaplicy, która dz.isiaj nazywa 
sic I3atorowską, a w·CJwczas ,nazywała sit; 
kaplicą Maryacką. 

Okrzyk zdumienia \\ ydobył się mitn{)
\\'Oli z piersi krókrwei. We wspaniatcj ka
plicy <J gwiaździstcm sk1epic1!iu, o z~t>
cistych malowidlach , wydłufających się 
sposobem ruskim tajemniczo po ścianach, 
przed ottarzem Matki Boskieil kięcz:1lo pa
chole;., cale zat{)pione w mo<llitwie. \V 
skromny byto ubrane kożuszek bara11i, ale 
dzi\\ ny majestat -odbijał od młodziutkiej 
twarzy. wf.osy długie, \ lokach spadai<l
cc na ramiona , ciemne, i oczy ciemne, czo
Jo wysokie, nos l'Ó\ rny, twarz pociągla o 
delikatn ej rÓŻO'\; ej cerze, - tak, to te sa
me poważne rysy jagicllol1skic, ale jakże 
w tej ch\vili natchn1i,onc jakimś 1nadzicm
skirn \\yrazem ! Oczy promieniejące mi
łością i poho·ż.nością u tkwivne byly \\" o
braz Nniś\viętszej Panny, na stopniach -Oł
tarza leżał zwitek, zawierający hymn Ś\\. 
Bernarda na cześ~ ..Maryi: „Omni1 die, die 
Mariae ... " - ,.Póki żYiQ. niech Maryę, 
codzicl1 wielbi dusza!..." 

\Vłaś.nic zamierza? królevvicz - bo 
on to był, anie kto inny - sięgnąć iręką po 
zwitek, aby ulubi-0nynu hymnem prZY\Vi
tać nowy dzieli , poświQcony Ma ryt, ·gdy 
,g-0 -Okrzyk matki obudzit z zachwytu. Por
wał się na równe n-ogi, wyciągnął ręce 
ku rodzic-om i 7.Wrócil ku nim oczy pełne 
milości i pokory, jakby chcąc ich prosić o 
przebaczenie za, nicpokó.i, jakiego d·oznali. 
A wtom pierwsze promienie porannego 
sf,01'ica padły przez wschodnie okno ka
plicy i obrzuciły gJ.owę i postać rnl'O<l'zia
na, ta1k że stanęła cala jakby w świetla
nym kręgu. W•tenczas słowa pieszczoty 
zanmdy na ustach matki i słowa upomnie
nia na usta,ch ojca, a ksiądz Dtu-gosz, jak
by przejęty promczym duchem, zawoła!: 
„Ojcze i matko nie ga1'icie, albowiem ten 
z<lajc się być jeszcze doi większych rze
czy przeznaczonym, niżeli jego sławni 

przod'k-0wic '" · 
Za chwilQ -Odeszli '" szyscy, ale Dłu

gosz jeszcze przez czas :niemały klęczał 
przed' tyrrni samym -oltarztem Matki .Bos
kiej. Lzy rnzirze\H1ienia splY\valy po jego 
licach i szeptał g-0rr1ce słmva modli'f\vy. 
„Dzięki1 Ci, mó'\\ it, dzięki o Boże, żeś u
mHowat JagieUonów plemię!" 

Swiętojózafacie 
czyli sldadka na ubogich studlentó\V kato

licko-polskich. 
W kasie (ziob. nr. 46) 469,81 mr. 

Na chrzcinach u Jaecntcgo Weiraucha 
\\ ' lfabinghorst (na<l. Ign. Maćkowiak) 

6,00 mr, 
Na chrzcinach u Pi-0tra Nowaka w 

Greppinie: P. i\o ,vak z żoną 1 mr„ noi\\o
narodzona córka 25 fen., T. Nowak z żomt 
1 mr., ich dzie....i Fra.nek 50 fen., Marynia 
50 fen., fr. Mro'l::!k z tDną 1 mr., ich syn 
Boleś 50 fen., A. l(rólak z narzeczoną 1 
mr., St. Pi!Qtrmvska 50 fen„ .Mar:ram1a 
J\rółak 25 fen. 1 Mar. Stelmach 75 fen., (na
dlesłał Pr. Mro-zek) 6,i5 mr. 

Na chrzcinach u M. I3udycha w Frnho
hausen: 1\1. Bu<lych z żoną lmr. Mar. Bu
dych 50 fen., nowonarodz.ona córka· 50 fen., 
B . .Kasperski z żoną l ,50 mr. , W. Kasperski 
25 fen., J. Kasperska 25 fen., M. Btaszyk 
z żoną 1 mr. (nade~łał i porto zaplacil B. 
Kasperski) 5,00 mr. 

Na chrzcinach u Józefa Koteckiego w 
Biadenhorst: J. Kotecki z ż-0ną SO fen., M. 
I(otecki l mr., .M. Czubek z żoną 1 mr., 
W. Sobczak z .7.;0ną l mr„ fr. Grzybek 50 
fen., A. Czubek 50 fen„ .K. Poślednik' 50 
fen., An. Górny 20 fen .. J. Pawlak 30 fen., 
Jan Grcinus 50 fen., (nadesłał i port{) za
placil Micha! Czu~k) 6,00 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Ja
na \Y Ueckendorfie z III. kwartaftr (nad. J. 
Jankowski) 7,00 mr. 

Na chrzdnach 11 X. Bose.go \"~ Baukau: 
K. Bosy z voną ,50. fen., l!O\V~narn<i.:Z.011y . 
synek Stanislaw 10 fen., córka Pelasia 10 
ien., I.13()sy z żoną · 1 mr:, · cłrrzcst:iy 
Mikofa}czaik z. żoną 2 nTI., Sz. Piccho\\ iak 

z ż on 1 mr., ynek Henryk 10 fen .. 
Kaźmi rczak z żoną 1 mr. , B. Rutkie · 
50 fon. (nad. i por o zapła il zcz.ep 
Pi h wia ·) 6.36 mr. 

a chrz ina h u Antoniego fatu z za
:i. Oberhausen: A. latu z zak z żon 

I nir., . \ łodar zyk 50 fon. M. \ 'ło<lar-
ZY'k 1 mr., J. Mąka 50 fen., W. Piękny 

50 fen .. J. Orz s iak 50 fen. , A. tępn i \\ l · 
50 fen., A. 1lapa 50 f n. (nadesla l i part 
zap!a ił A. Glapa) 5,50 mr. 

Na imieninach druha na z ln ika Lu
d\\ ika zymkowiaka 1 E en: L ~z) n ·o
viak, M. Z) nkowiak, tanisl:rn a 'zym
kowiak, fr. Szymkowiak. \V. o no\ ~k·, 
\V. N-0\vako\\ ski. J. NO\\ ako :vski, fr. Pa
rzysz, St. Burdel ki, J(. Burdel ki I. Adam
ski, St. Wiśniewski , P. florko vski, A. Zbi
kO\\.'Ski, P. Zygmaniak, \V . ..Mosz ·zyilski. 
.M. Sliwif1ski. P. ttinz, L. łiinz (nadesłal 
Le'°n Merczyriski) 12,00 mr. 

Razem: 524~86 mr. 
Rozchód: 228,05 mr. 

Pozostaje w kasie: 296,81 mr. 
I~ o z c h ó<l. 

J. K. z R. stypendynm 32,50 mr. 
F. B. z Il stypendyum 32,50 mr . 
F. S. z O. stypendyum 20,00 mr. 
A. F. z B. stypendyum 23,05 mr. 
A. O. z W. stypcndyum 20,00 mr. 
O. P. z tt. stypcndyum 100,00 mr. 

Razem :228-:0s UU::
Bóg zapla~ ! Sw. J6'zafacie módl sie 

2'a nami! 
24. XI. 04. pro: Ks. Liss. 
A. Brejski, Bochum, Malthesierstr. 17. 

Za żywych i umarJy,ch dobrol:zyflcó~ 
,,Swi~toj6zafacia" odprawianą, by\Y-a co 
miesiąc jedna Msza św. 

Z~'ierciadło. 
Pieśń do św. l(azimierza. 

Przezacny święty Patronie, 
Polskich dzieci opiekunie, 
Witaj święty Kazimierzu, 
Ty: niebieski rycerzu! 
Z Jagiiellonów ród Twóij płynie. , 
l(tórych imię w; Polsce stynie · 
Tyś ozdobą ich wdu ' 
I polskiego narodu. 

Życie Twe bylo bez skaey, 
Bez występku i bell zmazy 
I tak piękne, tak czyste, ' 
Jak to• ,niebo gwiaździste. 
Za wszystkich nas JX>Iskie dziatki 
WstaM~ sic <Io tej Bożej Matki 
!(tórąś tak czcil w pokorze, ' 
A Ona nam dopomoże. 

Wróbelek. 
:' . .. 

J u.IŻ nas wszysbkie opuściły 
Leśne ptal<i śpiewne, 

' ~I .,. 

CO' diam latem tak nucity · 
Swe pi-0senki rze\\ ne, 

Zostat tylko szary 
Przyjaciel nasz stary, 

Wróbelek. 

J nż drokoła pustka wielka 
Wiatr jesienny huczy, 
A wesołość milknie \\·szelka 
Gdy nam deszcz d-Okuczy, 

Lecz świergoli szary 
Przyjaciel nasz stary. 

Wróbelek. 

I choć przykro. chociaż chlodn-0 
J ednak się inie żali 
Choć mu nawet nleraz gtodno 
Zawsze jak ze stali, · 

Rażn-0 skacze szary 
Przyjaciel nasz stary, 

Wróbelek. 

&> nad obcy ch nieb lazury 
Na<ll o.bee dostatki 
I<ocha nasze cie~ne chmury 
Nasze skromne chatki 

Odzie się rodz i ł s
1

zary 
Prz}iacieI nasz stary, 

Wróbelek. 

WiGc pod ciepią strzechą dajmy 
Zawsze mu schronienie, 
I gdy gl{}dny pami~tajmy 
Sypnąć pożywienie, 

Bo to przecie szary 
Przyjaciel nasz stary, · 

Wróbelek. M .• _. 

' ; „ ,„ 



Grobowiec w Puszczy. 
Niebo blekitne, ksfeżYc roz:ognt-Oi.y, 
8tóletnie d~by nachylają, czora, 
ildal'eka ~lucho stychać cerkwi ckwooy, 
Tr~by pasterskie it~knęfy do kofa. 

w~zystko ·sie nwdli i ja kończe modły, 
Nw krzyżu wsparty samotny w~rowiec: 
· ecz nim odejde, uszczknę galąź jodły, 
Św"ie-żemi kwiaty uwicf1czę grob-0\Yiec. 

Orob.owca, z <Yestei wid.nego krzewiny, 
iltrzegą olbrzym[e, mchem poroste sosny, 
A na "robo.wcu krzyż z twardej cisiny, 

rwnc.mi kwiaty uwief1cz.011y \\ iosny. 

@zylkł i puszczę ożywia \Vestchnienie? 
~tóry w wieńce spiatal te kwiaty te ldosy, 
W które księżyca wplątane promienie 
·.9rt"l w kroplach czystych, w kroplach lez 

c~y rosy? 

KJedy myśliv.·y hardy i zuchwały 
•rzez te wył.orny lotną. sarnę ~oni, 
(idy si~ zapuści między knieje, skały, 
.ftanie prey krzyżu' i fezk~ ur<:mi. 

W~dząc znak krzyiż.a piel~rzym zha.czy rz 
drogi 

.J i 'łzaw-em okiem przyklęknie ,nai 2'r-Ohie, 
ÓitY wyrywa, poobcina gt-O·gi, 
~ pamią{ce. ~aląź zostawia po sOibie. 

:WO.żia Iiucułka z tej pobliskicJ chaUd, 
Cftly księ:życ blĄ<l'y zpoza skały ·wschudzi, 
~ad brze·~iem Prutu zbiera barwne kwiatki 
!'+~~i krzyż wi ef1czy, z modlitwą ,odd1()<lzi. 

lfui ten gmhowiec usypal wys.o.ki? 
tóa krzyż wyciiosal, pozasiewar kwiaty? 
tó~ ~arstką ziemi przysypa i te z:włloki? 

1\tóz nad tyri.1' :;r·obem mO'dlH s:e przed 1„ty. 

~tóż tu przy.:chodzil cień blędny przywitać, 
~yi z .grobu wsfaje w północnej •gl{}'d'zinie? 
;Jhrchi skał, tych i·ode.t mcJiżeisz się spyt;t.ć, 
Zapytaj Prutu, co przy 1gr-0ibie ptynie. 

Pleśń 
u nw•g:ile Taideusza Kości·nszki. 

~tad t·o w. sercu te:i świętej mog;iły, 
:Sr{l!chy. nnr:ch braci zamknięte, 
J(rochyi :wielkie, prochy święte. 
EoFa Radawic dotychczas pl,odniły, 

Dtrcłm K•nściuiszki, aniele. tei ziemi! 
_ęądź ich ani·ołern, prosimy za niemi! 

&.1cowie kwi4l.ty w. tych pmcha-ch posieli, 
Bo·sieli kwiatów zarody, 
€\<'i 1nai tryumfach S\vobody 
~wyciezkim w!e1icem ustroją mścicieli. 

Duchu Kościu'Szki , a.niel'e iei r.iemi, 
·f" ·B~dź ich pf astunem, prD·Sin1 1y za niemi. 

JD:(}IIJóki Wawel skargami boleści, 
iB~ie jęczaJ w burzy tonie, 
Ni~c,hl dopóty na ich llonie, 
G'ko księżyca rosy nie popieści. 

Duchu: Kościuszki, aniele tej z.iemi, 
i(ryj je przed światem, prosimy za .niemi. 

Ae kiedy; dmbna gwiazdeczka ostrzefa 
·Wniętrz.ną moigily ciemnr·cę, 
T.>0 przryidą nasze -dziewice 
11-0I kwiat tryumfo ze tzamLJ wesela. 

Duchu K.ościuszki. aniele tej zie\l11i, 
Poz·wól im kwiatu 1 prosimy na ziemi! 

Wezmę ja dzisiaj do swojej zagrodll 
SzczyptQ tej ziemi w zaimhku, 
P..oczem w·ierzch dziki nagrobkw 
illistan:ie naszej ołtarzem swobody. 

Duchu Kościuszki, aniele tei ziemi. 
Czuw,a1j nad' .nami i modQy naszemi. 

S. Goszczyński. 

(Q-łc:„~ 
geratlw i blłtałlllw. 

Niewczo.Gma oszczędność \Vcbec pobiera-
„„ i~cych n~ntę. 

Ogóna kwinta rent inwalidzkich dosię
,ga, takiej ,wysokości, że potrz.eba 50 mili-
0nó.W1 marek ctoda.1ku państwiowego. Prze
\viid'iziany ~j:eszcze da.lszy wzriO·S't rent wy
iW)O:faJ suro\v.ość wickszą w vrzyznawiainiu 
r-e:nt. Z tegv samego povv1otlw dfziwić się 
nie można, jeśli urzędy zabezpieczef1 je
szicze raz: brudają sl'uisz.rność renty, a odbie
rają, j-;;śli nie było d()statecmych paiv/'O'
dó-wi przyznania: renty. Od:biernruie renty 
jednakowoż pow.inna się dlokonywać w 
spasó1b prarwem przepisany. Chcąc ubez
pieczyć mhotnika przed ni.::sh1sznem utra.
c·ooiem ren1y, przep:sab: uslaf'.va ctokł'a.-

dnfo rod.nośny s:pio!Sób postę.pOiwania. Przed 

. od-obraviem rei111ty na.leży ~asie:nttć orv--e
c1:emia niższej •ladzy ftdministr.a.syJnej., 
która dl~· wyrobienia iobie 7.ldania,bada 
apra\"i."C'J i może nawet zawcz:w'a:ć świad
ków i rzeczoznawce. Jeśli niższa wladza 
ad!ni·nistracyjna: (landrat, bunnistrz) się 
ośvriadczy za odebraniem renty, Z\voluie 
si~ termin, na który zapmsić należy po je
dnym zastGpcY prncod'awców i pracobior
ców'. Odb~orcę renty należy trzy dni 
przedl tcrmi:!lem c terminie uwiadomić. 

Dopie:rn teraz \V10h1.o 'Wydać: '\vymk 
t0dbi·eratlą'Cy rentę; prz.eciw tenm \\'YrcQw
wi· można ·z;i.lożyć 3pel:u.:y<:- d..:} sądu, roz
jemczego. a potem nawet wnieść do naj
wyższego sądu zabezpieczenia wniosek o 
re\vizyę wyrokrn sądu rin jemczogo. 

Tymczasem poz,\ <tb·:~ sobie pro\vin
,cy·onalne sądy za,bez.piecz;;uia C'Zęsto na 
samlowol11e, bez.praYvne skrócc:nie całego 
postępmvania. Zwiohlją odbiorcę renty na 
itermin ustny~ i nam'awiali.ą ·2'0, t.ebyi si~ 
zrzekł .ct:obrowiolnie renty swei. Odbior
cy renty nieraz. nie \.\ ied';~ą nawet, co pad'.- · 
pi~n!!i. Oburz.aiącc przykłady takie·go po
stępowania przytacza „ Volksl. Zeitun~ fiir 
praktische Arbeiterversichernng" nr. 18. 
Dr. Thilow w Wan1zleben zwlQilal <J~coło 
100 1ok:llbiorców renty do pew:ne~()' fl{)1kalu, 
g-dzio w przeciągu 4 g-<0dzin stu luld.'zi 
„gnmtnwnie" zbaidal z tym skutkiem, że 
jednej trzeciej części badanych rentę ode
brano. By?ai tam n. p. dziew1CZyna, której 
skutkiem raka nog~ ujęto. Był''" zawsze 
chm>Qlw"itą. Dr. Thilow pyta Ja., -czy chce 
diobrmvolnie zm~1c się renty, cz.y teiż chce 
żeby ją zbadać. OcZY\\ iście zaż~di-.la 'ba
dania. Leka1rz po badłł.n~LL OŚlf'liłid.K.:z~. źe 
jest zupełnie zdrową i że jej rente od'bkl'fą, 
bo praw-0 teg-0 zakazuje. Poteri.1; przeczy
tano jej C(}Ś i kazano podpisać.. - p,od 
wplywem naikaz.u tak .,wyookiei" os.o-by 
podpisala i ,,zrzeikfa, si~ ctiobm\vl()lnie" ren
ty. Inny przykład: Z-ona stróż~- po'bie·ra 
rentę inwali.dzką (ma: n-0;gę; sparaliżowaną). 
Mąż zarnbia na! g-o dzinę 13% fe'nyga. Po
stat~owi~no Ż(rnie -odiąć rc11te. Ale ponie
waż powoe·du pn.1.vai~~N· n'ie byl,o, więc na
ma"viano i ą tio dobrow1olnei:;0 zrzoczenia 
się renty. Kom:sya przc.<lld«.dai ·jej pismo 
i nama,,·;a, żeby po<lpisala kr7yż•rn i, bo 
pisać nie nmie, ho- to bQdlzie ,1.z wielką dla 
niej 'borzyśc ią·'. Oczywiś c ie-, nie opada 
się. kO'biecina wymowie · d-o~toinikó'v, ra
dzących jej tak ·dobrze, i uzeld~ s·ę r~nty. 

.Jeszcze przyk:ad: PC\v,n.enrn rrmra
rzowi, pobierającemu ilrż rent~. Uoma-czy 
komi:sy,~ na. terminie, że dla niezo n~jle
piejby byro, gdyby się zrze1kl renty 1dlo
browolinie. „Ody podpiszesz", tłumaczą 
.mu, „zrzeczenie, będziesz mó<g-.t 'Z1HJJWu 

wkle;jać zna•czki i otrzymać wyższą ren
tę". Człmv.Iek ten czasem tylko mógł~ dro
bne: wyk10!I11y\vać prace, zai które otrzy
mywał' 40 fen .dzienn:e. Renitę możn.._ mu 
byl:a. ode1brać tylik10 wtedy, gdyby był za
raibia!l \Vięcei. ;jak 78 fen. 'dziennie, tJo. jest 
więcej, jak jednę trzecią część tego, cu 
daiw1niej, zarabiat 

Oczywiście spownchow.ano go clio 
zTZ.eczwia się. Później je:dna1k pozna! się 

na te-m1 i wniósł zażalenie doi zarządu 

pr-01wincyi011aln:eg;o, „że zrzeeczenie od n!e
gio· wy1nrusz<mo". Na t.n otrzyma·t o·d!p'O
wie'dlź, że to nieprnwda,, boć przecież siam 
dlobrmvolnie wyrzekł się renty. 

Nie ule.g·o w!ątpli\v;ości, że sądzą.c ·We
d1u1g lit~ry .prawa, po.dpisuiący zrzecze
nie: się, ponosi winę. sam, gd'y rentę traci. 
J cd.nalko•WIO'Ż ·nikt nie zaprze,cz.y, że :tmstę
powam ie k>0misyi, Zf•OŻQ;! :-~j '; Judzi, SJilO'ią,
cych sp'okcznie i towarzysko ponad przy
gnębion ym iruwalidą, ywierającyoh po
\V'agą s -.. ... ą ogromny nacisk mQlraJlny na 
człowieka , który nie śrnfo się oprzeć, gdy 
mu ~,ta.cy panmvie" coś każą ucz.ynić, jest 
podlejścicm piod'stępne.m i na pewruo nic 
zgadza się ·z duchem prawa, i zamiarem 
prawodawcy ulżenia niezdofoemu do •pra
cy r"Ohotniko1wi. 

splat~ renty !X)ttczyć, że po spfade nie bQ
dzie mial ż..adnc.zo praW!a, doi renty, cho
ciażby sie stan jego znaicznie ~rsz.yl". 

Widoczna sta.d· wyraźna \V'Ola ustar<wn-

• 

J 
) • 

J J 
daiwcy, żeby zez.w;ciić nai splatę renty tyl- • • • 
ko wówczas, jeśli pobierający re.nt~ wy- Ja„je, J&•fila, 
raźnie splaty zażąda i prz.ytem zupeJnie 

• 
WU:JU, maj 

jest świaid10mym wszystkich skutków i m~ n1 ~ J' ~ J' '~ 
następstw \V'niosku swego„. · c ·Q..„ .• d1 . ~J'l,- r.~, n1a-h1erjv 

Tymczasem jak się dzieje? Charak- , , 
terystyczny \V tym wz.ględzie przykad n1 lJ.J J~ (l, „ l ~; .• 
przytaczamy z::. „Arbc[terversorgrnn:g". J 
Zarząd sekcsi VIII pól11ocr10-nicmieckic
go bowarzyśtwa za·\\dodo'.vego prz:emysiu 
drzewne.go pisze 15. maja 1904 r. z Blhn
krnburgai następny I:st do je:dincgo z p.obie
rający:ch rentę '°d v,-ypadku: 

h 
„Z Berina mzporządz-on--0 rcwi'zyę w 

pańskiej sprny,·:e. Zanim jednak dalsze 
· 1 i. · i·:~ ha r: ~ yvr.. ~jT poczymmy u-0r.1, zapytujemy uprzejmie, HJ, p,,"'Oll.""'~HJ .., 

oo pan sądzi o splacie swej renty \Ve-

dfag § 95 zab. od wyp. 
Moglibyśmy panu ud-zi·elić splatę w 

wysl()lkoś.ci 336 ma·rek. ZapytLIJemy u
przejmie, czy się pan na to zgadza. Za
n.a 1zaiwsze" . 

Zr~ ~ 
za-\~a-li, 

z 
zna1czaimy, że ta: kw10ta załatwia. rz.ccz , c 

Vismo rozpoczyna się 'groźbą rewi- WB..~ Złi'"S~.-Wa, za filO~e, 
zyi, to Jest zmniejszenia renty, t. z. WY\V1ie- } • 
ra nadsk zn~czny na pobierają.cegn rentę. za- e-Je, .tfll-f&, wa-za . 
P10,uczenia żądanego przez. u.stawe piraiwie "' 
1Z.l!'pel1nie niema. a Z« to bije W1 ocz;y P•OtWl'- '{{9„zy, wo~~za-uu, za-waAi 
nie z.naiczn.i ·krw10ta 336 marek. .• „„M•;;i n · 

1 

i Gct:y robotnik, olśniony wys'°ką kvm-
tą spfaty z~-0<liził się na nią, wówcza:s prze
stano mu ~- Berlina ·od' zarz-.du· tolVJ'MZY
stw~ pismo <l:rrng-ie, ciek:;tw'sze o wiele: 

,,Otrzymuies·z pan rente w wysokości 
20%. Ponie~żJ wedfott i 95 11starw1 
spfa!C~t~ wolrro tylko tych, którzy 10<libi~
nd~. rente najwyżej 15 prccentowa., trze
b~ -v.1przód: zniż.yć rente p04.frnk-i. ze~ch~ 
ciej nł.m p-an. -Odwrotnie dcnieść, czy się 
zgadzasz na.i zniżenie renty swejl na1 15%, 
~ rny prześlemy pam1· doniesi~n!~ ·Ol sp.Ia
cie w \VY.stl1<iości 336 mue\k." 

Robotni'k:Gv.ri, 'o 'którym mo,wA, pcd1w,
dlo. że w rdln1gim liście żąda.n()! 'zni ·żenia 
renty, co w pierw$z.3-rn1 zupel'nie zamilcz~
no, \\~i~c pl())cząt sie •dio.wi2:dy\v~ i -0staie
cznie nie Z~Cldlził ~i~: na przyję.cie. spfaty 
mim-Oi tego, że jesz~ze rót1Z ·d0i ni~·go w po
dobny sie -0ideiwa1io1 SJX)sób. 

Postęp1owanie te~o rod'zaiu wska)zuie 
!l:i.l dziwni~ sp•·cmne pojęcie h' 1ż nie tylko 
życzliwiośc.i, ~Je i 1•zeteln1aści, i~ką; miano
wicie wo'bec rnoot,nik~ 1dem~.\ :;;. ć się winny 
utządy. zabezpic•czeu. 

Pr<Y0e1du:ra po.wyższa. nie tyiko z dn
chern pra,-vv~ia si~ nie zgadza, al.e i z: literą. 
Zni:żyić rent~· wolno wtedy, jesli polepsze
nie na:stąpi ~. ale . nie. J_Ia to, ~by obejść 
praiw10~ które cli(}zwala. lfa spta· tę tylko 15% 
i niższych rent. ; · · .~.f!'~. . . 

Tak otiai sie dziele w·. se1 en Niem!kc, 
gd'Z,ie robotnicy po ·niemie'cku rozumieją · 
:dloibrze, gdzie władze i urzędy da nkh w 
oj:czy:stY1111 przemawiają języku. Jeśli t~m . 
takie n~Jmrżycia u·chl()id'z<t, ·o ileż więc~ .zda- · 

Ald Hdz.iei. 
Yfiia. w lobio-, łtoś Ty wierny, 
W SZ•CiilMOCti.Y i m.iroiJlłfi!Y, 
Dłłsz ni grzec~óvv o~usz.cz.eui.z, 
Łaik.ł i wieczM zb~nvieu~. 

l. Rozfącz1ft~. Alłr~~am l Loi p~~-łi· 
uli ?.'tel• osłów i widNądów, hyafa i o. 
wrec. Po nit'Jjał.dni cz~gfie ni-e sttlło jaź pa. 
stwfak dla frzćd tak Uc ;.~nych. P2stw.u 
wi~c Lofa poc~H się wadzić z r,~stermmi 
l ... bra•~mow1tmi. Boli.do to wielce zgodę 
mił'ującego A.bn.~ama. Dlat~go prosił Lą. 
ta, ~by upatrzył !H}hie jakie JE.iejsce pobytu 
i odłączył si~ od ~iego. Lot obrd ~ble 
piękną okoUcę &'Id Jorda..el!!lt i zai!!Liesma! 
w Sodomie. Abr~ila!iia ZólŚ osfaat w Hf· 
bron. 

2. W y~~robo.dvenie Lota. Omego c.t:a· 
su wvadło do te.i krainy cz.teirech obcyc! 
królów; złn~m &ła.~ta. Sodoaę i Gomvrę, 
a L{llta i ~-~i~t1.ość ~o u1rcwadzili z ~\l· 
bą. Glly §ię o t3m AhrakHtt dowie&ral. 
puścił się ze służb'! ~woją .w 1ogoń :ro ril· 
ai. Dopędził icłl. 1 pobił i oswołro4lził b 
ta. 

3. Melckize~cłl. Pcnvrnca§f!c~mu t 
bitwy Abrakaaowi wyszedł aprrecill' 
1\.1.elc!tizedeclJ. Był on królem. Salemu i 
kapłanem Najwyż§zego. Na p-odrl~kę i'.a 
to zwycięstwo ofiar(JWał Mełcłdzedecli Pa· 
nu Bo,:u ckleb i wir.w. Z&r~zeG błogos!a· 
wił Abrnkanwwi i er.wam Pa.a Zastępów 

rzać si~ mogą u nas, ,g.dy nasz robotnik ~ta/ d1 . · 1'1Mydaw n 
nie przed: k·omisyą, której języ!kai nie rozu- · : urcdJz. 110-4 -f 1159, pa.now.a1 latt 9. 
mie wcale, arbo przyna.jmni·ej nie o tyl1e, ,Już Krzy\.\O'U'sty z·a.miknąt powieki, 
ażeiby mógł zr.ozumieć WY'łroid'y i paragra- .. . „ Syt ziems:kiej sławy ·i czynóv;'; 
fy przyta1c·z:a:ne. Nadużyd~ \V roctizaiiu wy- Ale zostaiwi.l kraj bez opieki, 
mienionych należy stwierdzać a stwierdzi- Dzielą·c go międlz ,y swych synów. 
wiszy odesłać ·zażalenie do naj\V'Yższ.e:g.o Pierwszy z nkh berlo :uiąf w prawi r;~ 
urzęd!u zabezpieczel1 w. Berlinie (R.eichs:·· Wiroyslaw, praiweTn starszyzny; 
verskherunigsamt), który kilka juz ra1zy w Lecz gdy na brad .~od.zil d~ielnice , 
s.pcrnych ·spra!Wach, .ctrotycz4cych odjęcia został' wy~nany z. ojczyzny. 
renty, zająl stanowisko robotnikom przy
chylne. a reo najmniej przypomni pr0twi.n
cyonalnym urzędom za·bezpie·c.zoer'1 i towa„ 
rzystv.rom zawodowym wfaściwy, pra."\v:em 
ustanmvliony sposób postępowa1nia w spra 
w.a'ch old'jęcia renty iniwalidzkiej. 

(R. oh. sp.) 

p 

K. r i t k a. • a u. k a c z y t a. n i a. 

s 
su- q1, 

s s 
so-sy, o-sa. 
śumm q mo-ls., 

V ' 

wai 1-a-sy, - la,-s&-mi, 
la-mi, o-sa, • o-sa-m1, 

ino„ 

li-

Bądt •strtiiy. 
ld41c cLo s'Zkoły, albo też z powrofom, 
J a.ś cz.ęsto: walał ubranie swe blote.m. 
Gdy U'ihll'CZyciel. arbo też mate:czik:a 
Zganili za to maJego Janeczka, 
On się tlumaczyil i wymówki czyrnil. 
I ·z;wykle k01goś w tej s.prawje obwinit 
Więc Mart'ka rzecze: To jest twoja wi·rH1 
Staś ni1c nie wala, jaka1ż w tern przycz:y'rla~ 
W sza:k ied!n.ą ·d1•ogą d11odz.ić macie, <l'zie.ci, 
Lecz Staś' ostrtciżny i w bloto 11ie Ued. 

Do sikorki. 
:Ej, sikorko, sikoreczko, 
Nie ściel gniazdka, kochaneczk0t. 
Nie śdel bfi;sko nade d'mgą, 
lh ci gniazdko popsuć mogą. 
Uście'lę i#; tRm w · gęstwinie, 
T4tm ""x gęstwinie na leszczyillie, 
Gdzie się lis~ek nie zaichwicje, 
Nikt się gnia·z1dka nie SIJ(ld'zieje. 
EL s}lmrko, iskorecz:ko, 
Nic śeiel gniazdka tak dalcczko; 
\V naszym sadku na j2.bloni, 
Tam się lepiej gniazdko schroni. 
My i pf.otek z-pledmy, 
l'r~Y i kolka wypfosze1 ;y, 
Jc.110. rn;fa, s;l·~·:""';.re-c z k· :J , 
'vV n~s7.yrn ~~. d:'- 11 ś c iel' ·gniazdcczik·'.l. 

( ·· i;· „ J (' ·• L oc;., w itU.lJ i&nie. - Jitllfład : u "~ci.n r ~wi '.V.1 <LnvL=·-~~ \\\~:--;;„ F•;l~hl-tg•s'. ------ -- --- ·- ---- ---„ -----;-- - ·- --:-.:.~ 

PocLabne d!ziw1olągi spotyka' się także 
w dlzied'zinie zabezpieczenia cd' wypadku'. 
Po d'fu'g[ch wahainiach z.e.zwolit parla.me.nt 
w noweli 0dio ustawy o zabezpie.cze.1i:iu od 
wypadkóWJ z. 30. czerwica: 1900 na spfatG 
renty cz4,S~ń:owei difa pdddanych rzieiSzy, 
jeśli renta nie \vyn1osi więcej, ja•k 15% ren
ty zupel1nei. Wyraźnie deidrnak ·doda.je u
staiw:a, że splata1 nastąpić może tylko na 
w:niQsek oct:biorcy renty. Przeciw~ \VDli 
pobie-ra.jąceg'°' reintę \Vlogóle spifacić renty 
nie wolni·J. Chcąc zabezpieczyć robotnika 
przcid łekik.omyś.1nem poz.bawieniem się 
rnnity i z!ąJczonych z nią ewentualnych ko
rzyści innych naka1zuje nowela z roku 1900 
że nie wolno s.ptaity dokonać bez wied.'zy 
niższej '' ta-ctiz:y adm·n:straq.t,1~c.i. P11~da~ 
menrt dalej id~c \V GStroż1;1ości, •ckxi: ~! \;.,.· U

Sfa \Vie. ż~ •. sk.a.l"'C/J:J'l11~g'·} m;,\e:fy Pi7t"":d so·U. 
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Rok 14. 

Na niedzielę 2. Adwentu. 
Lekcya. Rzym. XV. 4-13. 

Bracia! Cokolwiek napis.ano, ku na
szei 1muce napis.ano, abyśmy prze:zi cierpli
v.:'aść i· pociechę pisma nadzieję mieli. A 
Bóg! cierpliwnś:ci i pociechy niech wam d'a, 
abyście joo:ni0ż między sobąi rnzumieli we
dle Jezusa Chrystusa: abyście je<linQmyśl
:nie, jednemŁ usty c.z:cili Boga i Ojca Pana 
naszego J ezusa1 Chrystusa. Przeto przyj
mujcie ded1ni drugie, jaiko i Chrystus przy
jąf was klli czci Boże!i. Al1biowiem powia-
dam, iż Jezus Chrystus byl sh!gą obrzeza
nia, <lla pmwdyi Bc1żej, a1by utwierdził o

. bie:tnice ojców. Lecz p.o•ganie żeby za mi
losierdzie czcili Boga, jako napisanO': dla 
tego będęć wyznal\V·al między pogany Pa
nie, i będ'ę śpie'\v-al im~eniu twemu. I za
się mówi: weselcie się poiga1nie z 
lucilem jegio; i zasię: chwakie Pana \V'Szy
scy poganie, a wystawiajcie go wszystkie 
nair.ody. I zasię Izajasz mówi: Będ1zie kD
rzel1 Jessego, a który po\Ąrstanie pan>OlW:ać 

. ;nad p-ogany, w tymi pi0ga1nie na<l'Zieję poikla 
d\a!ć będą. A Bóg nadziej. niech was na
pełni wszelaką radością i pokojem w wie
rzeniu, aibyście obfitowali w nadlzici w 
mncy Ducha święte:gai. 

Ewangelia. Mat. XI. 2-10. 

W IOn cz:a,.s usłyszawszy Jan ·w: \Y1ię-
zieniu· dzLela Chry5tusowe, po.slawszy d'\\ u 
z uiczniów swio-i·ch, rzekl mu: Tyś jest, 
który. masz przyjść, czyli inszego· .czeka
rrzy:? A odpowiadając J czus rzekł im: 
Szed'.łsz.y odnieście Janowi co~cie slyszeli 
i w~dzieli: ślepi widzą, chromi. ch-0d:zą, 
trędiOwaci bywają oczyszczeni. glusi sły-
szą, umarli zma,rtwychwstają, ubogim 
Ew1amgelią opowiadają. A btogosła\viooy 
iest, który się ze mnie nie zgorszy. A gdy 
01ni odeszli, po·cząl Jezus mówić doi rzesz 
o Janje: Coście wyszri na puszczę wi
dzieć·? trzcinę chwiejącą się od wiatru? 
Ale ooście wyszli ·widzieć? Czi<Y\\1-.ieka w 
miekkie szaty oolecwnego? Oto, którży 
w: miękkie szaty się ohlączą w domach 
k!rólewis.kich są. Ale coście wyszJit wi
d'ziet? Pnoroka1? Zaiste powiadam \\~am, 
'L więcej niż: Pm:mka. Bo ten jest, o iktó
rYln napisaino: Oto ja posytam Anioła 
melg\01 przed obliiczem t\v10jem, który zgo
tu:je dmgę twą przed' tobą. 

KAZANIE. 
Dwóch rzeczy \Vażnych dowiadujemy 

się z Ew.an1gielii d'zisi·ejszej: naprzód że 
s?wg.a: Boga prawdzii\vy bez \viz.ględu na to 
g·dzie ·się znia1jdiuje i ·jakie je-st piofoienie je
go, Za'\vsze ma na myśli Boiga i sprnwy 
~eg•0t; a następnie, że i Bóg o stugach swo-
1c.h wiernych nie zapi0mina: bo i w życiu 
tern P·O•dnnsi ich cnoty, w przysztem wy
na.grwdlza1 chwałą n!eskoń-czooą. 

Prz:yikladi n2\iJcpszy mamy tego na Ja
nie świętym Chrzcicielu, o którymi sam 
Pan Jez.ws powieictzial: ,,że nie po\\'tStal 
Większy między narn'Cizonerni z niewfasty, 
nad fana Chrzciciela." 
. Otóż ten wielki slu~ai Boży, rnpornina
Jąc kr6lai Iieroda, aby się upamietat w 
z~roin10ściach swoich i JJDprzC'stal g\\·al
cit przykazaniai Boskie, wtrąc·ony zosrtal 
(f? Więzienia. Ale i w wiqzieniu nie traci 
d~cha, i o Panui Bo.gu nie zapomina. Du
~1edlziaiwszy się, że Pan Jezus igrosi Ewan
gieiię, nie mogąc sam pioiśpieszyć, aby go 
słuchać bo byt zamknięty. posyla więc u--

-~ !'A A'..:. .• :n . . . ł ~......,, 
...._~. ~I.Mi m.; . J. pracu1. r.1. 
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czniÓiw S\\"10ich, aby go oni słuchali, d()1wie
d1zieH się kim jest i czego naucza. Swiad
czy o tern Ewangiclia dzisicjsw, m6wiąc: 
„W Gn czais: Jan uislyszawsz.y w więzie
niu 'Cf•ziela Chrystuso\ve, posta\\·szy d·wru z 
uczniów swoichr rzekl mu: Tyś jest który 
masz przyjść, czyli innego czekamy?" -
A ztąa ja'\vnie się ]J>O'kaZ'Uic: że :nie przykre 
poMenie w jakiem się maid:O'\\nał Jan 
święty: że cudów takich i znaków nad
że. Pam Jezus za.ś przez tychże u-czniór\ ··, 
dat mu taką ()dpo'\\ iedź: Donieście Jano.
wi cośde styseeli i widzieli. Sl:cpi wid'zą, 
chromi chodzą, trędowaci bywają oczy
szczeni, ,gtusi slyiszą, umarli z:martwych
wtstają, ubogim Ewangielię opiowia<la.ią'', 
Z -0dpowiedlzi tei, latwo zmzumiał Jan 
święty: ż,2- .cudó .\\fakich i znakórw1 nad
zwyc.za1inych, żaden z ludzi czynić by nic 
mógł, a tyliko Zbawiciel Bóg i człGwick ra
zem, i za takiego uznał Chrystusa. A Pan 
Je.z,u'S r\V'Zamian za to, nie. zapomniał -0 Ja
nie świętym, i publicznie począt wychwa
lać cnoty Jeig.o. Zalc:awie uczniowie Jana 
oddalili się. a zaraz Pan Jezus pod'niosłszy 
·glos mówil do rzeszy: „Coście wyszli na 
puszczę widzieć? trzcinę chwiejącą Si·ę -0d 
\.Vfatm? Ale coście wyszli wi'dzieć? ezło
wiekai w miGkkie szaty oblecz.ooeigo,? Oto 
którzy \\'1 miękkie szatyi się obtóczą, w 
'dlQmach: króJbvskich są. Ale coście '"' Y
sz}i. widzieć? Prorokai? Zaiste po'Wfadam 
wam, i \vięce\j niż prmoka. Bo ten ~est, o 
który,1111 napisano:· Ot.o ja posylam a.ni-0Ia 
me:go przed! obliczem hvoim, kfóry zgoituje 
drogę hv~· przed'. tobą." W słowach ty,,::h 
daje Pa'I1· J e·zus poonać o taczadąccj go rze
szy: że J°at· ś-.vięty n;e )"st czlt()1\\.1c\iem 
chwiejnym, którego by byle pokusa lub 
groźbai prZ'emożnych zachwiać potraiily i 
odwieść (ld drogi cnoty, lecz przeciwnie, 
wystawfai im go jako 1wielkiego pokutnika, 
wyżej stawia niż pwrnka, i poróM nywa- go 

·z tłlITTil()·lem. Taką to pochwale; oddał Pan 
Jezus Jan<rn i świętemu zai życia, a po 
śmierci przyjął go do ch\vaty S'\\lojci. Ztąd 
dla nas nauka i po0bu'Clka, abyśmy naśladu
jąc J anai świętego, nie zrażali sic przykry
mi \Vypa<lkami lub prześla<lowaniem, jakie
hy nas dla wypróbowania w. cnocie i za
. srogi na przyszłość spotkać moglD, ale 
trwiaill '\\ 1 dobrem, i o Panu Bo•gUJ nie za
pom~nali, wiedząc o tern, że i Bóg o nas nie 
zapomni. Choćby .caly świat nami1 '\\Ygar
dzit i za pomiotlo 1rns poczytał, to BÓ'g od
d'a każldemu na co kro zasluźy. A \\'ięc 
nie. światu, ale B0:gu· starajmy się shttż.yć, 
a.by od Nlego otrzymać nagrodę w przy
szłości, i cieszyć się z Nim na wieki w nie
bie. Amen. 

Powieść historyczna z XVI. wieku. 

Napisała 

ZUZANNA MORA WSKA. 
(Ciąg dalszy). 

VIII. 
Dziecię poleglo, z. niem ostatniai na

dzielia i ostatni potomek rodu Karlińskich; 
lecz Olsztyn. wstal ocalony. 

Kasper Karliński widział niechybną 
śmi·crć swego dzjedęcia, serce ojoowskie 
drżaki1 niewyslowiooym bólem, nie wa.
hal się jednak ani chwili i nai patrzą~ą nań 
otwartą paisziczęk~ nieprzyjadel1sk1ej ar
maty plunąl ogniem d~.iat()'wym, wolaJą~: 

_:__ Bierzcie, bierzcie krew moją , a me 
:ziabieraici>e. o~zyzny. 

&AAA 

Po czem z.achwial się i usunął z mu
rówi zamku na' ręce swych dworzan~ 

Wprędce jednak przyszedl du siebie, 
stanął na nmvo nai murach i okiem doś
wfa.diczonego wudza dav.al rozkazy. 

Maksymilian pia tej niefortunnej pró
bie, zmienil1 taiktykę i wojsko jego idące 
\\~yci~gniętą w s·zpic kolumną zaczęło te
raz otaczać zam·ck dokolai. 

- Weźmiemy ich nie przygotowani 
byli na oblężenie! - w10fal zachęcając 
swoich rycerzy. 

Lecz J(arli!lski iak lew zraniony po
dwoił czujność. a zafQga j ·go wi<l2ąc nad
ludzkie pośVv ięccnie wodza·, zagr z.ana je
go męst\vem sypa?a ogniem na wszystkie 
strony. Zdawał10 się teraz> że siły każ
dego pomnożyły się niepomiernie, kdna 
prawica: za setki niema·! stawała.„ 

Zademnial-o się przest\vmze o~ dymu, 
jakaś nieopisana wrzawa wyrwala się 
wraz z. hukiem dziat z muró-.v brxmiooego 
zaniku. Zdawafo się, że pociski JX)'Zu'miaJy 
poświęcenie jai,1<ie spelnila rękai kierująca 

nimi, że wraz. z poci~kami duch jakiś nie
w id'zialny1 rzucal się .na wroga i z. konwul
syjnyrrn krzykiem, dysząc zemstą za .spet
niony czyn nieludziki. I ten duch niszczy
cieli zatapia! się w piersi cblegających, <>b
rzuicaiąc id1 nie:tylko śmiercią lecz bez
wstyd.em i hańbą. 

- Lamiq się, lamią! 

-- Id'ą '"' rozsyjk~! 
- lfar1ba im, hai11fa, p<>rY\\ acz.om 

dzieci·! - "'o łan.o z murów. 
f~zeczywiście wśród oblegających co

raz to większ.: z11ać by!o w1ylomy, sze
regi ich rzedlnialy; \v·śród huku d'.zia! sły

·chać by{o rozdzierające jęki rannych, dc
ptaino po trupach i cia!ach1 diog-0rywają

cych '"śród m~czarni konania. Nikt sit: 
na nic nic ogfądal, kaidy '\VI teti chwifi my
ślał o uratowaniu wfasnego życia. i ho
n-0rn. 

Oblegający bowiem czuli, iż walka 
ich wśró:d' podobnych wnrunkó\\" z <lziccię
ciem przywinzanem <lb annaty h.ai1bita ich 
ho.nor :to~nicrski. ChQł dalszej walki sła
bla, też z każdq se.!mndą. 

- Od\vrót ! - zakomender-o\rnl Ma
ksymHian. 

- Odwrót, jeżeli chcemy ujść o ta
tecznej haflby i zguby! - powtórz. ł po
nuro gcnerat von Drin. 

I część 't.d-obitków upro1);adzal1 z 
plam bdiu. 

- Gdzie ~talinicki? gdzie Dya;ł el? -
krzyknął Maksymilian, uchodząc pod <>
b1xm4 sw(}ich w 1oiak6 ' "· 

- Powiesić go bez pard<Hm na pier
w zcj suchej gaf ęzi ! - wdal spieniony. 

- Powiesił rxnviesić zdrafcG ! - ,rn._ 
· ła1mJ> do kola . 

Lecz Sta<lnicki·ego ani oko ! 
Prawdziwie jak przed -dryablem ziemia 

się i{)Zstąpila nigdzie go nie byio. 
- Skierować się na Śl'ą,zk! - wolał 

Maiksymilian, z.ostawiając pod murami Ol
sztyna dlQgoryrw~ących w obronie jego 
próżności i dmny wtnicrzy. 

- Prędzej czy późnica zttiaklziem i ob
wiesim! - w.olali czując ię pokrzyv;dize
ni \V' SW v·m honorze \\ ojacy Maksymilia-
na. 

W tej ie<lnak chwili każdy un()sząc 
życic nie myślal o pogoni za tym, który 
ich na1 krz.yv.rdzącą :valkę naraził. 

Zaipa<l'aiąca1 nQ-c okryła ich swym pta
szczem. przedzierali s i ę pad jej osl-Om1 na 
Slązk, czują,c, iż d<> da1szc1j walki W' tej 
chw!iii nie są zdolni; czul to i Maksymilian, 
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chociaż <lawnych swoich zamiaró\V' nie za
niechał. 

- Cesarz nicchY'bnk nadeśle posiłki, 
"' zak sprawa moja, jest jego sprawą; gd-s 
csiądę na polskim tronie, liabsburgowie 
potożą dtoń swoją na Sawiar1szczyźnie -
myślal sobie, przedzierając się wąz.kicmi 
ścierhkami, jak na teraz nawet bez obmy-
ślonegOI z góry planu:. · 

A wsródl tej niewyg-0dner podróży my
ślał wciąż d1alej i \V S\H"i przewrotnej gło
\\·ie ukla<lM plany. 

--- Tak, cc-sa·rx ma w tern swój wJasny 
i swej dynastyi interes, niechaj pGma'ga, a 
potem gdy ozd!obię czolo koroną„. zoba
czymy. 

Lecz wśród tych myśli zdawafo mu 
się, iż siyszy tętent koni za sobą ... 

- Byleby tylkio ten Dyabeł nic po
szedł gdzieindziei nai służbę i na kark nie 
spr:owadzil nam swoich \\.Sp{Jlników„. lub 
mo'że pO'goń za nami! 

O potgoni jednak nikt nie myślat l(ac
per Karliński widząc uchodz<.lce znacznie 
pr:z.erzedwne szeregi Maksymiliana zanie
cha! już da1lsze~. wai!ki. I jego za.logai po ... 
nioslai niematą klęskę i do' darszej wialki, 
z'Wllaszcza w1 -Oh\'artem polm zdiolną jui nie 
by la. 

Zresztą po nadlu·dzkim wysiłku, nie
szczęśliwy ojdec opadl na silach. 

Boleść szarpaila• mu ser-ce, boleść ta 
tembardziej się z.wjększyla, gdy spojrzał 
na niemą z żalu żonę. 

. Pooi ~óża b()!Wiem od chwili, g·dy stra
c1la nad!z1eję odnalezienia dziecięcia padła 
na kolana przed krzyżem i wenióstSiZy o
czy, ku1 Ukrzyż.owanemu bez slowa skargi 
porostawala \V niemąj boleści. ' 

. Nie slY"SzaJ:ai huku dział, całej wrzaiwy 
\Vo1ennej, lecz serce jej macierzyńskie czu
ło, że spelnia się w tej chwm ofiara zfow
na z niewinnego ciala jej ostatniej pode
cl.y. 

I 1~1yiśf jelj bie;gla za synami poległymi 
zi. br~mą w r.ęk:1 w· potrz.ebie kraju i Z(ł! tą 
mewrnną dz1ecmą, która narwet nie zro
zumiailai swego bohaterstwa które w tej 
chwili spełniała. ' 

Nikt jej nie PO'\v iedzial oo się dzi-alo 
po~ mur~mi Iocz niesz.czę.śJiwia matka wi
diz1alai okiem duszy skrwarwi·one ciało swe
go dziecięcia. 

Walka ucichla, gwar przytłumiony na
peJnial dziedziniec, słychać byl0i jęk ran
nych, a mimo odniesionego zwycięstwa 
.zJ?<ić bylo przygnębienie na tw::J.rzy zwy
cięzców. 

'rr Lecz pan~ I(arli11~ka jak nie słyszała 
~ołosu walki, tak me czuła zapa<lająicei 
ciszy.„ 

Wtem kt-Oś dotknął jej ramienia. 
Drgnęła: jakimś przeczu'Ciem i zwr&ci

la 'urok na stojącego ()•bok niej malwnka 
Wzrok ten ~ "Yrażal nieme, a zarazem na~ 
der wymowne pytanie. 

. Zro:z~miat k, a raczej odczul nieszc21„_ 
śhw:r OJc.tec. " 

_ ,
1
.- I te~ ostatni poszedl na ofiarę! _ 

r L..C,d przyc1szon:y.1n lecz dGbitnym glosem. 
. G!uchy jęk wyn ral się z piersi nie

Wia~t;v . . Był t:o i.ęk pierwszy j jedyny od 
eh\\ .li, gdy dz1ec1ę znikto jej z ()CZU. J k 
ten zarazem oca.Ht icJ· umys• W ·,,,;"'~. bo · i, Cl"'L...l\.leJ 

. w1".1n i:oreści nie czula około siebie nic 
me\' 1edZ1ala oo się z. nią dzieje lza n· ' 
szla z . . k . ' ie po
~ . . . Jeu _o ~' tcra2 dopiero wyrwało się 
z !c1 p1ers1 c1ch\;;o tkanie, a potem Izy stru-
Jlllenien;_ po?lynę~ J>O znękanej twarzy. 

- ~zyz tak zie z ziemią naszą. że nie-



mowlGta ją muszą krwizi swoją pc::lsyc:-.ć '. 
- zawo.tara. zalamując dłonie. 

- Ach, gdybyż na ofiarę dla ofczyzny, 
lżej byłoby sercu - odparł p.onuro Karlil1-
ski. 

- Złość i nikczemność lu<l.zt nawet 
niemow1ętom nie przebaczai! - <lDdał. a 
po jego męskiem 'Oblicw st{)czyh się łza 
bólu i cierpienia. 

Potem pa<lt na kolan.a obok żony i bi
jąc· się \\~ piersi, za-wotal: 

- Przyjmij Panie tę ofiarę; niech 
śmierć mego dziecięcia: okupi spokój kra
i-0wi. 

I dalej już \V wspólnem cierpieniu po
łą'Cz.yli się wspólną modlit\Yą. 

Palfli Karlińska nie pytała o szczegóły 
b-0 z ·kilku ·wyrazów męża, zrozumiała 
wielkość spełnionej ofiary. 

Teraiz' ona pierwsza z klecz~k p-0wsta·-
1a i pol'Ożyla d1loń n-a ramieniu mal:bonka. 

- Pójdźmy, może zwfoki jeg-0 znaj
dziemy - rzekła' sUumionym gfosem. 

Ock1nął się ze swej pobożnej zadumy 
Ka1rliński. 

- Nec, gdzież go znajdziemy? 
- świaHo µochodni di1iogę nam o-

świeci jntm może być zapóźno! - odne
łda. 

I nie czekając. pociągnęła meża za so-
bą. 

I przeszli przez dziedziniec zamkov;y. 
Lud-zie ·zbierający pozostarośici po bitwie, 
rozstępmvali się w milcz.enirn przed nimi, 
naiwet ranni przyciszali jęki, nie chcą:c ni
mi cfraźnić bólu nieszczęśliwych rod'zicó\V. 

Migotliwe pl()mienie niesionych po
.chodni -0świecaly im dragę. 

Przeszli tak w milczeni·u pocllwórzec i 
bramę zamkową, pa!ni Róża wzwartem o
kiem wpatrywała się w szczątki -poległy, 
którymi zasfane ·byro pole sz.erok>0 okiolo 
'\\naJów. Nie pierwszy to już rnz myślą Qd
bywała podobną węd1rówkę, wszak pięciu 
j'ej synóv.- pa.łegl·o w rozmaitych bit\Va!ch; 
ciat ich przecież szukać nie mogla, b-Oć 
trudno było biedz \V 1o<ldalO'ne strony kra
ju. 

- Ten ten mój male11ki polegJ pod 
mu1rrumi. za~ku niechaj pr.zynaijmniej dałko 
jego, oclma}dę ! ' - myśl'ala nieszczę,śtiwa 
matka. 

Wtem uszu jej doszedł jaiki·ś jęk chra-
pliwy; skierowała swe kroki ·\~I tę strooę. 

Długio tak szlai potykając się o po1roz
nmcane szcz.ątki ciał lu1dzkkh, \\"reszcie 
ujrzata leżąiceg·o mfodzie(Jca. który dając 
słabe Zlnaki życia, trz.ymal w zaciśniętej 
dfioni istrzępek z szatki ień U'kochanego dzie
ci~ ·ia. 

Na.i ten wid·ok wydala· lekki okrzyk, 
]akaś na!dzjeja- wstą,ptlai w: jej serce, a gdy 
pachołk-0.-\Yie trzeźwili rannego i ukladl~li 
go net nasza.ich, które mieli w· pogotmvi1u, 
{)Ila! dotknąwszy uistami ów ·drogi strzę
pek pachwycifai pochodnię i przyświeca
jąc nią so1bie rozglądała ~ię pilni~. d101 ,kQla. 

Ka1rliński stąpał za mą powoli, z.dawia
łoi się. iż idzie bezprz.ytomni,e, nie zd1a1jąc 
sobie spraiwy, oo· g.o tu przywiodło. , , 

Ileikroć żona pochyLltai się nad! ja1k1emi 
zwłokami i ,on to czynił bezwiednie i 
znór\V szedł za nią dalej i dalej. 

Wreszcie poi kilku chwHach pani Kar
lifl.skai "Jl. jękiem upaidfa. Podniósł ją mal~ 
ż,onek razem z poszarpanemi zwll()lkam1 
swego syna, w których tylko. i:iartka ;n10igla 
poznać swe dziecię. N~<l!z,1e1ai,_ ~to~a1 na 
ch'wilę ożywifa: serce 111eszczęshwe1 ko
biety rozprysła się teraz zupelnie. 

Lecz. wśród wjelkiej boleści i te szczą
tki skrn·awione były ·dlai niej niewymowną 
pociechą. Zebrah te dro1Yne. poszarp~n~ 
kosteczki w piołę ptas:zcza, pteszcząc Je i 

przernarwiając do rtich, śakby do ŻY,\yeg~ 
dziecięcia. Potem \.vypmst·owała s1e. i 

sz~a z niemi pod~rzymywana pr~ez 1?-ęza. 
Pacholkmvie z noszami. na ktory:ch 

S)_)IOCZY'\.V'<lł ranny i cala n-ie·wiełka druży-
na, postępowali za n i ą :v milcze1~~·, . . 

Ka:rhl1ski zdai\Va~ się. zazdr·osc1c z.orne, 
iż piastuje te dr.ogie szczątki, ni.e ~miał thed'
nak od:biera:ć jej ukochaneg()I c1ęzarn, spo
glądał tyllkn ·od czasu doi czasw t()I na nią, 
to na idących z. nmnym, o którym rozk.a
za~ mieć jak naiiwiększ:e staranie. 
W tej ch\v~ili nietylk-0' mJtosierdlzic ·nim kie
rowało, pragnął się bowiem jak najprędl~ei 
dciwied!zi-~ć. jakim spo.sdbem s.zaitkai n1e
mowi~ia znalazła się ,w dJoni ran:neigo. 

Smutny orszak do zamku przyibyJ· 
wszys·tk{)I ucichło -0ikofo, Olsztyna. 

Nie ucichł tyrko Mł md1ziców po. ukoi~ . 
ch.aiJ:J..em dziecięciu, lecz teraz wszelkie ich . 
starania skierowaijy się ku· mkxfziet'1co-wi, 
który im o tyle byl drogim, i.ż jakieś nie
znane losy p.olączyty g'O z rch synem. 

Maksymilia11 tymczasem przedzierał 
się \\~ gtąb ~łąz.ka. 

IX. 
Nic cba,,·ia1ąc s: „ pcgoni, pzwolił na

"·et wypcx:ząć wojsku, W' którego serce 
tem wie-ksza s.plynęfa onrcha, że po dro-dze 
napotkali oddział ZborowszczykÓ\.\'. 

Przywódca ich bowiem I(rzysz.tof 
Zb-orov:ski, pałając nienasyconą zemstą ku 
Zamctiskiemu, coraz więcej jedna.! Maiksy
miifianowi podobnych jak s1m wichrzycieli. 

Wlókl się też za Maksymilianem i ów 
• Jacek Zborowski; za nim zaś \Ypravtdzie 

nie bardZ-O chętnie wlokła się garść <lrobn~j 
szlachty. 

Nie "·ridzieli oni d1a siebie w tej w10jnie 
żadnej promocyi, ani też dość bogatego tu
pu, któryby im szramy na karkach wyna
gro'<lzit, szemr21U więc od czasu oo czasu. 

·.ale face'k po<ltrzymywal ich ·oibietniQ. 
- Hej, mili pan.crn·ie bracia, nie sz001-

bym i ja, gidyby w tern dla siebie v;yraź
nej korzyści nie \vi<lzial ! 

- Ba, a-leć dla rzeczypospO'lit.:j może 
być z teg-0 krzy1wxia - rzekł któryś z iioz
tropniejszych. 

- Wzięty wi111m skrupuły - Qdrz.ek? 
mu Jacek ·- trzebai d było mój bracie 
Szwooz~lrn pilnować, a z nami· się nie bra
tać. 

~ Szwedzi'k, nic Szwedzik, aleć kiedy 
ikról, toć ·go jui trzebai szar1'01wać - od'p-arl 
szlachcic. 

A inni oo z nim przYibYli, zaczęli g-0 
popierać. 

- A t-0śde \VY tacy, póki przy cie
płym lrominie, toście z nami trzymali, a 
kiedly trzeba ~ba nadsta.-wić , to wy d'o my
sze(ą jamy! - huknąt na· nich Zborowski. 

- Pnnnfa. prawda! - oz'\val się glos 
jaJkiś. 

- Kiedy braterst\rn, to braterstwo! 
- poparli' gu stronnicy Zhoti(}\YSkich, ci 
w1fąśnie, którym rrajwięcej ohiecYiwat 

- A ternz. rzecząpospolitą będą się 
zasta'Wią.ć ! .-- ·wrzeszczel'i. 

- Szwed czy Au-stryak na t ra.nie, 
wszystko nam jedno, każdy z nas skórę 
zed1rze, gdy sję jeno da! 

- A za:\.\"sze.ć Jiarbsburg potężniejsze 
m.;v płecy, to i nam się tacniej za niemi' o
staić - mówili hmi. 

I ta-k chętni i ·niechętni po-ciągnęli za 
fa~l\iem. A ten mówi! sobie: 

- Ni.ema co, jak się ra:z wlazf.o w bło
to, ti:ze'ba już brnąć daileJ, osta1wszy twtaj, 
możnaby dlać i gardło, zwłaszcza jeśfr Za
miojsz.czyki wezmą górę .... 

Sze:di wjęc za Maiks:.rmilianem i' w161d 
zai sobą innych, boć innego \vyjścia dla 
Siebie 11ie wudziaf, a jalkl()I Z, Pddu wicłrrzy
cielit i saim wichrzyciel' ·nie mógł też na 
mie}S'CU' usiedzieć, a godziwej spra1wie słu
żyć.' 

Maiksymilian roz'gory,czony za· despekt 
jalku go spotkał pod Olsztynem, nic Z'\\'rncał 
naiwet uwagi na ciągnią'cych za nim stron-
1nilk6w. 

Zmęcziony utykaniem \Vśród nocy po 
niewyg·odnych drogach 1 krótkim wypo
czynkiem paid gołem niebem, z które.go 
śnieig- sypał dr·obnymi płatkami, nie po.witał 
nawet 1chętinem okiem pogodnie wschotlzą
cegio stońca. 

Zasępiony, zer wzrokiem spuszczonym 
kui ziemi, Zlniechęcony i znużJc1ny wybieral 
się w dalszą dro,gę. 

To też gid'.y Jacek zoczywszy zda.ileka 
inowy zastęp Zbor·O\vszczyków, przy1biegl 
do niego w całym pędzie . i za\Viotal z gnie
·wem: 

- Precz! ty przechero, albu cię ob
w~eszą \V bra:ku Dybla, ~\ cgO' wspólnika! 

- Choćbym milat gl'}wę nafo.żyć, do 
-0statnie:J chwili służyć b'~'dę wi·ernie me-
mu· na1Jjaśn:ieiszemu panu! I teraz ·Ot()I z 
całą skwaipliwością wskaz.u1ę ViZYtbywatią
cych· wiernych mu stronników. 

To mówiąc niezbity z tropu J acck 
wskaza1 wylaniające się, z, pośr6d' mgly 
raJn:nej blyszczą,ce we wschodzącym słoilcu 
znaki Zborowskich. 

- Zaorry jakiś ·oddział idzie ku1 nam -
rzekł Jaicek jakby do siebie. 

, Maksymilian nie zwa!Zająic na.i mówją
ceigio, prz.ytożyl lunetę do· oczu1 i patrzył . 
przeizi,, chwilę ·we wskazaną przez Jaicka 

. st1.1onę-: W miarę jak się wipaitrywa,f wy
poga<llz'ata się po'chmurnai t\'rairz jego·.' 

Zaiste, miał sie czem po'Cieszyć. 
Z za wzgórz. i mgty porannej coraz 1 

wiocej uUrnzaioi się lmtzi, ai po iuzb1tjeniu 
kh! wać było. że stan-0wią -01didzia(r jedlnoll-

-ty, ·nie zaiś ·zbierani1nę, jaikai go \\:1 tej cht\vili ~ 
Ol3!ĆZ-ala.. . 

• Rzeczy1wiście był to pocz~t Krzysztofa 
Zbopowskie'go. 
· ' Pfo\v~d1zU · iQn zacny po.czet [azdo/, a 
d'owiektziai\vszy się o Qlbrotaich swego .kan
dyd~ta, sze<ll teraz„ prosto 'ku niemu. _ 

.~ Nie.eh tylko cezarya..nim:t osaidzę na 
1 •• ' •.• ,, - ' . • 

d·onie, pokażę wtedy temu szla:hetcc c<..· 
211aczą Zboro·wscy! - my~bt ·sobie Krzy
sztof, podniecając S\Yą zemstę i niechęć do 
Zam<J1skiego. 

- Generale! - zawoJat Maksymiliain, 
wpatrując się wciąż w wytaniających siG 
z po za mgły rycerzy. 

V<n1 Drin się zbtiżyt 
- Widzisz?! rzekł arcyksiążę, 

wskazując przyb:nrnjących. 
Von Drin przylożyl rękę do oczu i 

SJ_}ojrza1 ponurym swym wzrokiem. 
I cóż? - zapytal niecierP'liiwie 

Maksymilia1n. 
- Nic! - odparl generall nie rozchmu 

rzając zasępionego '°blicza. 
- Ja!kto! 
I z pewną niecierpliwością -0ddal mu 

lunetę. 
- Czy jego arcyksiążęca mość po

kla<la: \\" nich ja'ką nadzieję? - zapytał 
generar. 

- To sq znaki Zborowskich, oddzial 
nLe lada! 

- Zborowskich? - pmvtórzyl vaiu 
Drin i przyłożył szkta <lo oczu. 

- A ta'k, znani są, iż za\vsze slużą 
naJiaśnieiszemu - dodał, ia:kiby sobie coś 
przypominając. 

- Jai nim jestem! - od'parr dumnie 
Maksymilian. 

V1an Drin westchnąt g1ęho:k·o. 
Ma:ksymilian spojrzar nafl przenikliwie. 

Oe:neral wytrzymał w-zr1ok jego w 
milczeiniu. 

Stali tak chwilę obok siebie. 
- Będziemy cze.kać na nich? - za,

pyitat von Drin . 
- Czekać, ale nie dając tego poznał, 

więc nibyto zbierał ·się dlo droigi - rzucił 
·niechętnie arcyksiążę i o'dwrócil się w 
drugą: stmnę. 

P.01 chwili odldlziar Krzysztofa ZborO\v
skieg·o doskolnale umundu·rmvany, a !CO naj 
wa·żniejsza, nie z1męiczony ~eszcze wycze
kitwaniem i przegrnną bi1wą, wyJ1onil się 
z P-O za rngly pornninej. 

I(rzyiszt{)f jechał na. pięlmym kary1n 
koniu, na którym polyskiwa·r .rząd bogaty. 
Na ramiona miat zairzuc·oną ponsową, aik:sa 
mitną podbitą s.obulamil tleli~. 'która dkrY
waJa nietylk·o jeźdźca aJe i lmni'a. Z pod 
delii polyskiwafa pótzbroi'czka, a hefo1l z 
poc1nic·si10l!1ą zb110icą, świadcz.yt, że rycerz 
w tej ;chwili butnie i śmiało . chce 'Z111JÓ\V 

sobie poczynać i wjeżJdJża doi kraJu1 nie· ja
ko banita, lecz1 z pełnymi zuchwalstwa za
miairamii. Ubranie tego przybysza bylo 
bogatsze. aniżelii .aircyiksięda, .co ied'nym 
rzitttem oka od:rnzu do:strzie:gl Maksymilian 
i niechętnem obrzucił ·go· za to spojrze
niem. 

Lubit -0'n ota•czać się przepychem, lecz. 
nie ·cierpiał, ażeby go w , tym przepychu 
przowyższano. Gdy tak stał mierzqc :ct'um 
:nem ·okiem przybywających, zbliżył się 
dJoiń Jaicek Zborowski i ze zwyklą uniżo-
111ością ·zapytał' : 

---- Czy jeg.o królewska mość p<}~\\1oli, 
ażebyi Krzyszt-0f Zbo•1xMski, głowai ms:ze
go1 rodu ~ głorwa oddanego mu strn1nnictwa 
haki' swój mu zlożył? 

Maksymilian: wydąl dumnie wairgi i 
już. miał odlpowi1ed'zieć, że ternz. nie. d'aje 
poslnicha:nia nikomu, gdy nagle l(rzyiszt'°f 
pod!jecha1 i ni-e ro.d'Cllaijąc prawie należytego 
nkl<0nu, rzekł swym chrnpliwyim gli0.scm: 

- Jeżeli Wasza a:rcyk.siąiżęda· Mość 
chce utrzymaić swą gfow:ę, proszę; za. mną. 

I nie czekatiąc oopowiedzi, zalmmen
derowal poi niemiocku, tak jako się. i dio ar 
cyksięciCł' odlez:wał. 

- Równać się! 
Stojące \V najzupcl11he~s.zym nieładzie 

·szyki Maksymiliana, p-0częty si'ę szybko 
zbierać do ma1rs:zrU. Wi!(}ok uzbroijooego 
p1CYrządneg;o oct:d.lzialu, napełnir id1 nieia!ką 
otuchą, wkrótce \vięc wszyscy byli do da-1-
'SZe~ drogi gotowi. 

V{)lni Drin spoi rzał z ukosCl! na'. oibej·mu
jącego sammviolinie diowód-z.tw10i Zboroiw- ' 
skiego, widl'ląC je'dnak, że fuJnierStWO idzie 
za jego .gVosem; szepnął ty,lko do siebie: 

- Jeżeli nie zdradzi, hojnej· będzie się 
diomagaJ ·z:aplaty1. 

I sta'nąl na czele swoieg-0 (),d\dzia.Ju .. 
Maiksymili1an1' zagryiz.l wairgi prnwie do · 

krwi, chcąc jed1n'alk na swQj'cm staii1owisiku 
·się utrzymać zai\vołat: 

~ Mairsz! 
I \~skazał; ręką przed siebie. 
Sam zaś .wsiadł porwioll' na1 podaneign 

komai i wolnym stępem jecha~ s.altlw,tnie : 
1opodal swych niedobitków, postępwiących ' 
obecnie: w porządnymi już szyku. 

Kirzysztof tymczaisem sipd.t1rz:aw.s.zy 
swoim sępim wzrokiem na.i tę, gwrść roic
dlvoną, pojechat naprzód! i wió'cn ich z ta
ką d1tmą, jak gdyby był pewnym: iż każ:dc 

stąpniecie zbllża go do zamierzonego :elu. 
Oddział jego tymczasem roZ\\·inąw~zy 

si~ \Yśród zmarz:lego popruszonego gdzie. 
niegdzie śniegiem po.ta, .atoczyl arcyksię. f 
cia i jego zbiedzonych żołnierzy <hv0imą d 
skrzydłami i szedt za swoim do\\"Ódzcą. 11 
kierując siQ Z\\ olnai ku· patnccno-wscho. }; 
do\--vi. 

'Ż 
Sfolicc zi1oowc wybito się wreszcie ! 

z za chmury i ja!kimś krwawyrn niez\q·. 
kfym blaskiem oblewai·o zastcpy idą-ce tak 
bumie, jak gdyby maczało ich prawo i d 
sprawiedliwość. 

W wfoskad1, przez które przeieiągali, \I 

lud krył się po chaJtach, przeczu\"\nając, iż 

ci, co z taką dumą kroczą przez. ich JJ01a. 
nie przynoszą im 0pi·e1ki, J'ecz znuszczenie. i: 

pożogę i \\.ioijn.ę. ś 
I rzecZ)"1\\:fście, gdy k·of1 padl. \.\'Śród u 

foTs.nwnego marszu, nie pytano o pozwo. 
lenie, lecz otoczy:wszy zaibuclmvaniai d·wor 
·ski.e luib chtiopslką chndlobę, zabieratno szka r 
py„ ·Z10staiwiając w zamian rannych, któ. 0 
rzyi d!a1ls.ze} już dmgi -od'bywaiC: nie mo·gli. 11 

Ody wś nnc z:rnów nadeiSz!ai i trzeba 
byl·o wypoczynku, wioska, na którą ·spad! 
te.n honor, z-0stą1wata ogfodrnna· i •o<lmta 

1 

z całego dobytku. 
Zabierano 'bowiem chleb, krupy i 

wsz;ystkie nagromaidzone nai dtugie dni z;. 
mow.e zaipasy; zabijaino woły i owce. w.a. 
rz10100, phecz;ono, kazan:a sobie poslugi\-i.'a6, 
a zo1stai\viwsz,y -zupefoy niefa-d, cią1ginęl i 
dailej skraj_em grani-cy Slą;zka. 

A l'ud składial ręce i- wo.lal: 
- Aż.aliż to dzika· h01r<l'a na nas na- 5 

padła. 
Szlachta zaś nie wi:edlząc co się to 

dzieje, i nie rozumiejąc mowyi niemieckiej, 
którą się nietylko, żotnierz-e Maksymiliana. z 
lecz i' przybyli 'Zl Krzysztofem, posfogi\Yali, 
pytała z.d!zhvi1ona: 

- A żaJi·ż król nie z:w.ola. p01spolitego 
msz.eni-. ażeby tych na1ieź'dźców wy. u 
pędzić?! , 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Roraty. 
Il 

n 
n 
k 

W dziełku „Ozdoba I(-0ścio1a katolic- 11 

_ldt:igio" wyid'ainem w 1739 r. w Kraikowie 
znaij,dui·e: się mzdzial p. t. ·: „O sied!miu 
§wiecah 11oraitniczych", gdz.ie wspo1mnia. \\ 
no: 

„Osiobliwie w Polsce tyl'ko używaja 

tej ceremonii, którą zacząt w 1 Poznaniu t 
Prze.myslaw P-0bożmy, a przejąt, jailm Bzo. 
vius i Nakicl'ius świadczą, w 1 l(rak1owie Bo· k 
lesl.aw Wstyidliwy, który uważaj:tc, że d 
trzeba1 się z wiairą, świecącą dobrymi! u· t 
.czyn;ka;mi, na1 Sąd' B01ży1 sta1Wić, wraiz z k 
siedmiu stanami, gotowość na Sąd Paińskl \1 

tym sposiobem świactczącemi". Roraty 1 

wię.c, tak nazwane odi modlitwy kościelnej, 
za:czynaią się, słowami: rorate ·coeli („spu· 
ście iiosę niebiosa") ·st<l!nowią naibożeńsitwo 
adtwentowe „czci Bogapodz.icy", poświę
C()n'e jeszcz1e od! ,czasów piasto\vskich. 

Symboliczne „rorntnicze" świece wo· 
slwwe podczas Mszy św. prz:ed' świtetr 
1ad.pra:w.i·onei, tak poetyczinie opi•suje Wla· 

. dys..ław Syrokomla w ,,Staropolski.eh r-0ra„ 
taich": 
Od Bolesława, t.okietka, Leszka, 
Ody ,jeszcu "\V Polce Duch Pański. mie-

szka, 
Stal na ołtarzu przed Mszą. roraty, 11 

Siedmioramienny lichtarz! b-Ogaty, ;n 
A stany państwa szły d10i oltairza, A 
I każ.dy -iednę świecę rozżairza. 

Tu następuje wylk-zenic przedstat\Yi
cieu siedmiu 1stanów, z których każdy za· i 
pafając świecę. mówił: „Gotowy jestem na 
Sąd P~ński". 

Kró~ - który berlenu potężneim w!ad~t 
Prymais· - na1jpi'en\rsza senatu1 rada, 
Senattor świe-cki' - opiekun prawa, 
Szła-chcic - co królów Polsce na<l'aw.a, 
Ż.O.tnierz - co br{)lni S\Vioich współbraci, 
I(upłec - co handlem ziomków' bogaci, 
Cłlloopek - co z pola, ze kr\v1i i mli 
Dla< reszty braci chleb ich moroll. 

W zafoofi.czeniu· poeta prześlicznie 
k re.śfa symbolikę roratnic: 

Tak siedem stanów z ziemicy. ca1łcj 
S-iedmiin p· ł·omiei'1mi jasnai gorzały, 
Siedem modlitew treści odimiennej, 
Wyrażał' lichtarz siedmioramienny. ~ 
W:Waśnijmy i-eszcze. według symbo· i 

liki kościelnej, że śv..' iecai środkowa. naj- l 
wyższa, wyobraża Ma.tkę, Chrystusa, d~ 
którego, na1rodz.in adwent jest przygioito,va-· r 
nieim wiernych. Jak jutrzenka popr.zecFza 
światło dlzienne, tak Marya1 poprzedza 
Slioukc - J czusa ChrystLtsa. Ztąd mratY 
odbywają się przed \vischodem stońca, aibY. 
\\.riemi -01ka<zalf swą cz.ujnio:ść w ocziekiwa
niu przyijścia 2Jba\viciela . 

.Ze v.~zmiahek krQnikarzy: i pamiętni· 



t;::rzY d:G\\iadujcmy sic, że \v, \Var zawie 
w d1rugie1 połowie XVI wicku na.iuroczy
ścid by.ty o<l'prai\viane roraty w kościele 
iarnym Ś\\·. Jana (dzisiejszym archikate
dralnym i metropolitalnym), na.i które pil
i:ie uczęszcza ta Anna J agiclonka, siostra 
hróla Znmunta Augusta, a następnie mał
.żonkai Batorego. Siostrzeni·ec jej Zy:gmunt 
III Waza, z calym ·d·worem przychodził na 
eoraty do ŚW. Jana, 'Zapraszając następnie 
~enatorów i do.sto1ników państwa nai śnia
danie .dlo zamku. Byty to tak zwa1ne „śnia
daniai rnratowe", podczas których oma
wian-01 nieraz ba:r<lzo Wa)Żne sprawy pa!ń
~rw ai. 

Poiboiny J ani So1biesld również piltnie 
i-cz.ęszczal na roraty i zaipialając ·pierwszy 
Ś\\ iecę, głośno wymaiwial z.\:\ryiczajową 
formułę „paratu1s sum ad" Ad'ventum D(},lni-
11 ·' (Gotów iestem na przyjście Pańskie). 
podczais nabO'żeńshva roratowcgo w1 1688 
rolm Sobieski, \vypowied'ziarwszy dotbitme 
0wą fonnrutę. zwrócił się nagle d:o Kazj_ 
mie.rza1 Sa1piehy, hetmana litewskiego, za
pyttuiąc: „A ty czyś gotÓ\\ stanąć na· Sąd 

1 
BnżY. knując spisek przeciw S\vemui kró
lowi?" 

Wta1&nie przedi kilkunastu gutl'.zinaimi 
Jaini III -0trzymal p.ewną wiadomość, że 
oairtya: maig-natów, intrygująca przeciw nie
ntu, zamierza prz.ep.mwadzić detronizacyt; 
króla1 na rziecz Karota Lotaryirnkiego. W 
1yn11 ·ce1Ll \VIaśnie przyi·echa·l ct10, Wa·rszaw,y 
l!drnan Sapieha, aby się ·pornzwmieić osta-
11::cz11ie z przeciwnikami Sobi·eskieg.o: M!or
sztynem, Lubotrnirsikim. Opalif1skim, Wic-
1opolskim i jeszcze \vielu innymi. 

Hetman lite\vski n?1c nie odtpowiedział 
i dopiero p-o skończeniu rorat, udai\VSZY się 
za królem na zamek, uderzy{ w• skrnchę, a 
sprzymierze1ków skłonił ct1oi pog:e:dzenia 
się z Sobieskim. 

Z czasów Sbnislawa Poniatowskiego 
upamiętni· t się jeden epizod roratowy. Byl 
\rówczas w ·zgromaidzeniu 00. Bernardy
nÓ\\" świetny kaznodzieja O. liilary. Kaza
nia jego ściągały dior ko.ścioiła św. Anny 
mnóstwo nie tylko pobożnych, ale i cie
kawych. Pewne1j .no:cy wesnte ·gmno pa
nlczów i pań lmlarszczeJ epoki Staini1sławo
\YSkiej, po huicznei za,bawie. powzięl·o za
miar przed' ·udaniem się na spoczynek, 
wstąpić ido k1ośdora OO. Bernardy;n6\V1 na 
~oraty. aby wsJyszeć kazanie O. Hilarego .. 
\Vtaśnie kazinodzieja byt na ambonie, gdy 
":zal to· grono, wcho<l'zące do świątyni i 
1ajmujące poczesne miejsca. O. Hilary, 
kazania doko.f1czy:wszy, przeczekał chwilę, 
1aiąc znak, że jesz.cze coś po\vie. ,,Do 
i)ch, którzy tu ostatni przyszH - pra wii 
rnznodlzieja - muszę rnzp-0c·z.ąć przemó
ienie S\rnJc lQd pospoliteg·o tekstu świato

' 1rego: .,Go po psie w kiościele, kiedy pa
:ierza nie mówi"? I zgr-0mi\\"SZY „wesołe 
[rrn10", wezwat O. Hilary lud' d.o zaśpie
„aniai pieśni pokutnej: ,.Pod.i Twoją Obr8-
nę'\ iako modlit\:vę zad-0śćczynmą Ffo"gw za 
zniewaigi, \Vyrz~dzone przez tych, którzy, 
11rąga:iąc przepisom K.ościob, •bawią się w 
Adw·encie. 

Około 184D mktt za\v iązalo się w 
Warszawie wśród ur.zęd1nikó\\' rozmaitej 
dekasteryi, jak komisy i: skarbu. s:praw·ie
dli\\~ości : spraw, wew11ętrznych. brachvo 
llOd nazwą „R.oratO\vego". Nie byl-0 ono 
~ęte w, Ja:kieś statu.ty, lecz zasadzał·oi siG 
na obowiązku uczęszcza•nia- każdod'ziornnic 
na roraity d'o koścrola Bernardrymów (św. 
Anny) na l(ra:kowskiern Przedmieściu. 
1\io\J:zież urzędnicz.ą, zapisującą się d!o te-

i- go bractwa. na.zywano \\" ó\vcz,esnych ko
lach to·warzyskich „roratO\vcami". Każdy 

a 'kladlal na ręc<! skar,bnika złotów1kę przy 
Wejściu óo kościoła i otrzymał świecę. By
·aty i hojniejsze <latki, z kt6rych wytwa
~l srę fuindlusz, przeznaczany następ.nic 
.a kupno P·o<larków g-wiazdik{HVYCh dla 
1tdnej dziatwy w ochri0na-ch. Sam zna
~1 około. roku 1870 wielu: ,,ro:at:°\\·c6w". 
~zwycz.a1 po roratach zbierali' stę 11a ka
le śniadaniowej w pamiętnej ka\\-iarni 
~·ainej ,,p.od <dZ:\vorrmi:cą" ()hak Jmściola 

0 - ·. Arnny. Opo·wfa•dali· mi, że naigorH
·sz:ym pr.orootorern .bractwa rnratowe
~" <l1kQ.r.0: J 850 r. by.1 Stanis.!aiw1 facho
·1cz. 

l jeszcze jeden szczegół, pozostaiący 
iwiązku z. tradycyą rorat. Ner M~o-

o- szll i Podlasiu up.ow1.szechnit się przed ai- ~ . d<> u· Wiekami Z\vyczaii grywania prz:e<l rn- · 
• nlii na liigawkach. Stary te, polski in- , 
·.Ui1ne.nt wieśniaczy., w postaci d.rewnia- ' 

·za trąiby dtugiei na krlka stóp, zazwyczaj 
0watel), zakońcZ10rne1i krótkim leiki.em. 

tY ~\'<l; 'pochodzi 001 ,Jegionii", czy1li 0ipi·era-1by; i'l . 
•l mstrumentu1 naiczęściei na p~-0cic. 

·:;t- s Hga\vki· p.rzeniklh.vy, podobny ·nieico 
.. t.o:nu oboia, l'.ubo znacznie ostrzejszy. ni- 0 -
· z Przez caly a<lwc11t. gdiy lud' si-ę zbic-

la! iia rura.ty, \\ icjscy muzykanci gry\\ ali 
na ligawkach dla przypomnienia są<lu osta
tecznego, do któreg-0 ma pobudkę zatrąbić 
Archani0t. Poetyczny ten zwyczaj lutlc
wy niezmiernie się po'Ci.abał arcybiskupowi 
warsza\nkiemu Choroma.f1skiemu (t 1838 
roku), gdy jeszcze by! proboszczem w 
Zambrowie nieopodal Lomży. Zachęcał 
więc później innych prdboszczów do upo
wszechnienia mu1zyki HgaW'kowej w całej 
archidyecezyi. Odzie nieigdzie i dziś je
szcze pod·czas adwentu można uslyszeć tG 
oryginalną muzykę. Oł-0s ligawki w cichy 
pogodny poranek grudniowy przed rora
tami, Pozlega się daleko· na przestrzeni pra
wic. pólmilowei. 

, 
Swiętv Kazimierz 

kraiewicz polski. 
(Ciąg dalszy). 

Połyskiwały zbroje rycerzy w pro
mieniach poranncg.o slo11ca, z~ nimi sinia
ly potężne góry, które nieda'\\':no przeszli, 
wkof.o nieb jeszcze fal-owały pagót'ki, ak 
już droga z onych pagórków· za każdem 
stajaniem coraz ba,rdziej w dół ·opadtala. 
Od strony zachocUniej <;h ·orzyl ·sięi w4-
wóz skalisty i lesisty, z l tórcg10i z szumem 
i wairem wypadał lie r:1:id -- ,;kręta rze
ka". Musi być kręta, bo jc1j skały oo chwi
la zaistępuj4 drogę, p·od:o'b11ic. jak Dunajco
wi w1 naiszych Pieninach. Ale Pieniny cie
mnieją, od świu1d:w i iudcł strzell.stych, a 
wąwóz licrnad11 uśmiecha· się i fa~uie wc
sorą nietanią buków. 

He mad, wysz:xlłszy z \\ ąwoz.u. jatkby 
odetchnął swobo<lniej, bo rozlał się; stn~gą 
szeroką a1 zaprzest~iJ szumieć i kipiiec.. 
Wielkie,. ale już jed·nostaine fale ·spędza po 
rów.ni. p-0-chył~i. aż coraz ~01 bardziej fa.h! 
spokojnieją, bo pochyłość uktad.ai się wraz 
w:ięcej i coraz. się sze.rzej dolinai riozlle1g.a. 
Po jakich <lwu godiz'inach rycerze u}rz!eli 
w dali za1rysy piękne!g·o miasta. Potęż.nt: 
wamwlflie opasu1ią mia•st.:J dakola, w środ
ku jaśnieje kamienna katedra •O wiysokim 
różnobarw.nym dachu, o strzelistych wie
żach i misternie, jakby ,koronką. ozdobio
nych szczytach. To katedra koszycka, 
którą talk pięknie za krófa1 Lu1dlwdrn zbud'O'
w·ali francuscy mistrze. Jeszcze jeidlen 
wą"\VÓZ pochyły, a nas·i rycerze będą1 \V 

pobliżu K-0·szyc. · 
Można widzieć bardzo daleko, albo

wiem powietrze takie przejrzyste. że 
\Vszystkie kształty jaikby się Ddcinały od 
nieba a przyibliżaly cLo widza. Bywa· i u 
nas tak w pogodny dzief1 jesieni. a,J·e 1u1 

początku września,· nie zaś i\V połowie 
paźd'ziernika. A tam tak był-o ciepto i tak 
jeszcze zielonor jaik tt• •nas około Matki Bo
skiej siewnej. R.Qle już dawno były zżęte, 
ale około miasta rozścielały się przepy1s1zne 
pofa warzywne, ·gęst·o przernucone srnuga
mL sadóvv. W południowo-zachodniej zaś 
stronie za miastem lekko \,„ydęte pagórki 
jakby; się kędzicrzawily to zk>tawą, to si
nawą runią. 

,.Czy wi•dzicie miłościwy króile\viczu" 
_ oct:ezwie się Szydłowiecki d-0 krasnego 
rycerzYka, który na białym koniu jechal 
pośród starszyzny - ,.czy wi<l'zicie za Ko
szycami pierwsze winnice węgierskie_? 
Iiej piękn'1l 'to ziemia, która was pm.ginie 
11111ieĆ pame.m, j warto się o nią pokui~ić ~" 
Królewicz uśmiechnął się dor tych wmn~c 
i do tel ziemi, ale nic nie l()drzekt, tylko się 
miocno. zadumał. Nic tyle go nęcir urok 
ziemi węgierskie.ii. nic tyle prze'Jmowata 
podnioskm uczuciem myśl ·O przysztem 
powolarnin. Wszakże tą samą diiogą po~ 
dążal· niegc:Lyś jego bollatcrski stryj, a·?Y 
zjednoczyć sii!y Polski, Litwy i Wę.g1Lcr 
przeciwko Turkom. Walczyć w ~b:<rn!e 
wiary n\Vlolnić 1braitnie ILtdY sł:nw1ansik1e 
od sr~motnego jarzma poga1i'1skiego, oto 
zadanie 1goo11e chrześcia{1s:kiego króla, go
dne Jagiellona. O pol:lCzeniiu sil clirze
ścia(1sk.iich przeciwko Turkom inarzyty 
wówczas najwznioślejsze umysły, nie u
starwalai 11a\\1oływa6 do teg·o dzieła stolica 
apost-0lsk<•. Byłożby i mnie przeznaczo·
nem marzyt królewi-cz Kazimierz, przyło
żyć ~-ękę do tcg10 dziefa, do którego· Już rn~ 
po\viołyiwała Opatrzność itdnego z 11aszeJ 
rodziny rycerza ?.„ 

Tymczasem co in:nego roie·uia czystej 
duszy mtod'ziellcze.i, a co inne~a. ~wairda 
rzeczy.wi.stoś.ć. Ot już za.raz naJbhzsza ze , 
sto-l·ic węgierskiej ziemi, te okazale. KoszJi:
cc, zamknęły bramy sw10Jc. prze~ Kazi- . 
mierzem. A gdzież. ci wszyscy, ktorzy go 
p0\\1otywali clio Węgi_cr, gid.zie ~rcyb~sk.up 
prymas ostrzyhomskr, gdzie ~fskupi Pie~ 
ciukośoio~ów, biskup Zagrzebia, Iuh 10\\:1 

świ~ccy painowie: ZaJ>?fya1, R?zgrn:iyi, 
Pereiryi, gd'zie baderye ziem węg1ers1h:h. 

z których na siernndzicsiąt kilka tyłko 
dzie.wię;'.: ni~ oświad zyło 'Się za Ka.zimie
-rzem? 1 !.kt nie przeszkadza. ale te-.l :nikt 
nie pomaga - wszy tko czeka co dalej bę
dzie. ,,Iia, czeka·jmy i my cierpliwie„. 
pocieszał króle.wicza Piotr Dunin, do\\ M
ea wyprawy, wszak to jeszcze d.o pola 
h~.akos daleko - tam się to on·i zwykli grn
madzić". 

Opuścili dolinę tlemadn za Koszy ... a
mi, aby nie iść na Jagierz (Erlau). bo tam
tejszy biskup był nicprzy~hylny Kazimie
rzowi i skn~cili na zachód, \\ do.łinę rzeki 
Sa•io. Tamtędy bliżej byto do zamkó\V 
prymasa '" ęlgierskiego, z tamtej kż strony 
mialy nadejść nowe posiłki pol-skie. Ja
koż z koflcem października, koło miastecz
ka fillek, zamig.otaly nowe proporcie od 
pótn-0cy. - Pawer Jasieiiski nadchodził. 

Byl ci to rycerz zaw'Olany. On to w 
pruskie~ Wiojnie w głównej potrzebie pod 
Puckiem rrncit się z tarczą i mueczem na 
cafy las najeżonych \dóczni krzyżackich, 
a z taką to silą uczy.nit i tak szczcśliw1e 
zaibiegnąt, że sarn nieuszkodz.ony wszystkie 
włócznie na bok odgarnąt. Zaraz. ,,1 te; 
przerwę wpadło ryccrst\\ o polskie i to 

byt początek zwydęshYa. A w onej bit
wie naczelne d:orv.·ód.ztwo spra·wQ.waf \V~a
śnie Piotr Duni1J1. To też ·s·ię. bardzo ser
decznie witali dav. ni towarzysze broni z 
daleki1eg0i pola1 walki. Teraz Pawd Jasiel1 
ski nie nadbią:gnąl z Po·lski, lecz z Pragi, 
dokąd byl najstarsz.ego 'królewicza Wia
dys!awai na królestwo czeskie'. wprowa
dzH. Opowiadał, jak ich Czesi serdecznie 
witali. z jaką radością przyjma.wa1li nowe
g·o pana z Polski; na,wet n synów zmarłe
go tluólai Jerzeg-0 nie byto widać cienia 
nńechęci. ,,A Maciej wam tam d1»c-gi me 
zabiegał?'~ - zapytat Dunin - „bo to 
jemu nie dosyć węgierskiej korony, którą 
z krzy1w:d'ą d'la naszych królewicz.ów pia
stu.jc, aile jeszcze zapra~nął i czeskiej". -
.,Ei 1gM!etam -- -odpowie iywo Pa1wel Ja
sie·ńskii - a1 wyście tutaj od czego byili? 
Natoście zarszli w jeg-0 p-0dwótko, alby 
czem prędzeu umykać musiał z cudzego 
pola: nai ratU1nek własnego domu. Sprytnie 
t·o król Jegomość •wymyślił. albo kż kró
l·ow:a J ei mość., boi6 diziwnie zapi0ibie.gliwa 
nic·v<iasta". - .,A my tu znowu ani przy
jaciół nie \Vidzirny" - rzecze z nic-:h~cią 
Viotr Dunin. „a1ni nieprzyjaciół". - Ura
dzcnn jeszcze raz listy rozcslać do Z\\'Olen 
ni'ków królewicza Kazimierza, alby przyby 
wali pod' R.akos, a z· ·wojskami polski'erni 
postanmvi101no1 spieszyć tam iiak naj,prę

d'zei. 
Tymczasem, kiedy Polacy 8 listopadai 

stanęli na patgórkach k.::ilo 00.d'bllb. skąd 
cale pole Rakos przejrzeć m0żna a1ż do 
sameg-0· Pesztu, ży\vci d\uszy przyjaznej 
nikt nie obaczy}. ale natomiast tuż pod 
Pesztem stat król Maciej na cz.ele 16.000 
wojska... Stat w groźnci piasta-wie g.otów 
do obrony i czeka! , - jedna!k ·uderzyć picr 
·wsz.y •nie myślal'. I t<:1k tam d1wai wojska 
narprzeciw siebie stały, jakby d'\rn w~lki, 
które się jeżq do krwa1wcj walki. Lecz 
czasem zwierz napastni'k, ufk\\ ·iW's.zy 
\\ zrok zaogniony w przedw~1iku. zamiast 
się rzucić - \\'tył się pov.-oli odsuw·a, bo 
nie nabrał pewności zwycięztwa. Tak też 
w1odzowie polscy po kilkudniowem pogo
towiu, zaczęli zvvolna woljsko odi Pesztu 
-0dsuwa.ć. Nic rzucać wszystkiego na je
dną kart~. Bo chociaż mieli prawie tyle 
żo1nierza co Macic.1 . ale o ileż w gorszem 
zrn.aleźli się odei'1 p.ołzyleniu. .Maciej stal 
pod \\'las11ą stolką 1 warowJ1ią a Polacy 
znaijdmvali się pośród obcego kraju i ża
d111ego nic mieli oparcia! ~ Właśnie nade
szło za,pi1oszenie Dd węgierskiego prymasa 
do wodzów, polskich, a,by pr7.ybyli obi<\Ć 
jego zamki. Nie bylo rzeczywi·ś12ie le
pszego wyjścia. jak tam się obrócić, kędy 
się trafiał punkt oparcia. i kędy też bliż~j 
było dD Polski. 

Jakoż prymas węgicrsiki ka•zal •Oh\ 10-

rzyć królewiczowi potęż.ny zamek Nitrt:~ 
który w p<)fk{)le obejmuje rzeka tej samej 
·uaz.wy. Na stromej, trnch10 dostępnej ska„ 
le, \\vlnOSZ<l się sHne warownie; pośród1 
nich sterczy starożytna katc<lra. Wzrok. 
gubi się w• stron-ie pó[noc11ei pośró<l w:i
wozów górskich, prow9dzący.ch do Pul
s.ki - al~ ad' strony pohtdnia ziemia \\ ę
gie:rska Jeży jakby na dloni. Na.r\n.t się ca-·· 
ła skała i caly zamek jakby schylały 11a ; 
południe. I tak ·siG aż pochylali W()dz~
w ic polscy z za murów \\~ypatru}ąc oczY. 
za wrogiem. Byli w doskonatem 'U'SIJ)O.S{)

bieniu i pala1li żą.dzn walki. Toć Macie.i· 
na'\Vet nic bardzo doboro·\\e pm,,· ad~i i.s1 
sobą \\"-Oisko,>iia prędcc ~pędzoną zbiera
ninę. Jedna ·zwyciG.7.ka bitwa. a cak' Wę
gry będą u stóp kró!Cwicza, z1biegną si~ ci 
wszyscy oojaźłi\vi i wahający, którzy 

zt:kają rylko, aby ~ ię Mac· Jen\ i cho.: raz 
PO\ ·inęta noga. .; przecież g-o nik· na 
td zi mi nie ko ... ha. \\ ~zy cy s: ę żal~ na 
u ta\1• lczne \\Ojny i podatki, a słudl.ają 
tylko ze st ra hu. 

Ale Maciej lis szczw:rny, idzi umy
ślnie nciga za noga, tak. żeby ze kóry '\ ·y
skoczyl niecierpliwy. Wie on dobrze . ... v 
to zna zy takie wyczekiwanie , jak si ~ to 
wystudza z::i.pa t. jak się roz iuźnia 'karn-0~ \ 
iak ~ię wyczerpujq śr.cd.ki utrzymania. 
Tłuk~ tarczami o z iemię z niecierpliwoś ·· 
\\~cd zowie. plącZ<l się bez:z:rnnie po o bozi ~ 
u stóp zamku -żołnierze. albo naw r za ra
bunkiem bielgają po okolicy. Co tylko gfo 
śni ej za wyje w oddali wi„her grndni lY \\·y, 
1L1b zawirnlje tuman śniegowy w· od.id.alt , 
śle starszyzna na mury , czy tam nie wi
dać przecież hufcó\\ przeci\\ nika. le 
Maciej, lis szczwany, idzie umyślni' n{,ga 
za noga. 

Nareszcie zebrał \\" istocie ovocc swe1 
przebiegtości. 

J edneg.o ciemnego poranku po długiej 
n-0cy zimtof\\ ej gruchnęła \\ ieść po zamku. 
że obóz polski nad rzek<! Nitrą znrnieiSZ)'ł 
s i ę o ])Ołowę„. żołnierz uciekał, opusz·.::zat 
haniebnie wr:<l.izów p-ośmdku nieprzyj(;
cielskiej ziemi l NO\\ y okropny zawód -
tym razem jawna zdrada, zdrada tern bo
leśniejsza, że to ze strnny wojsk wtasnych. 

lstnialo w Polsce z dawien dawna ta
kie pra\vo, że nikt nie byl obO\\ iqzanym 
iść na wojnę zaigraniczną, a tylko stawał o 
się do obrony ziemi wJasnci. Otóż tym ra
zem król musial zebrać "\\oj ko najemu1e. 
w którem służyli także i Polacy (zwła
sz-cza z okoli-c podgórskicll), ale \\ ięcej by
t-o Niemców i Czcchó\\'. Taki żolnierz na
jemny nic sze<l~ ani1 z przekonania ani z 
prz.yiwiązania, ale poprostn tylko dh ·za
mblm. Gdy go więc ten zarobe'k za\viódl. 
golÓ\\ był s.welgto wodza porzucić pośrod
ku nieprzytj :aciół, bez żadnego \\'Zględu i 
wsty<lu. Tak się to \\ÓWczais stato. Kwa1-
tal . za który otrL.ymało zapłatę wcjsko 
najemne, ko1lczyt się na początku grudnia 
- nowe pieniądze nie nadchodziły i żot
nierz potajemnie \\ yrnykat się z cbozn. 

.Można sobie wyobrazić, 1Jaki zamGt ł 
.jaka rozpacz powstaly na zamk111 llitrzafi
skirn. Gd'zież tn 1J11cż11a byto myśleć o 
walec; trzeba było ratować królewicza 
aby nie \\ ~padł w ręce Macieja, który byl 
mściwy. Tych biskupów. którzy popierali 
król'eiwicza, wi~zil później i dręczyl, tak, 
że wkrótce wszyscy pomarli. Otóż w 
ciemną ·noc grudniol\vą - a bylo to w sarn 
dzier1 Ś\\. Sz·czepa1rn - uprowadzili \\., 
d'zowie' PDlscy rnfo<lego Kazimierza~ z zam 
ku1 nitrzaif1skicg.o do Gila\\Y, który już tyl
ko o dwa dni drogi byl od granicy pol
skiej oddalony. 

Tylko Pa\\ et Jasieóski ze S\\ oim 
oddiziałem, który by! karniejszy, poz'osta • 
jeszcze, aby bronić Nitry. Ale na\vet <lz ic.:. 
lny Jasieflski już teraz przeciw tak z11a
cz1nej przemocy M.acieja1 wiele zdlzia b~ 11it: 
potr 7ii. Bronił się jesżcze prxcz nieja
kiś czas i zatrzymat przy s.obie nieprzy
jadót. zapewniając \v ten sposób S\\;Obo

dny od~nót króle\\ iczowi, ale n ~ res7cie 
11stąpić nmsial. Nie poid<lal się \v pra\\~
dzie nieprzYdacielo\ri, tylko uzyskał przy
zwolenie na \\1olny odwrót do Polski, je
dinakże Nitra była d'ła królewicza stra
cona. 

Po tem ws2:rstkicm nic było foi ra
cyi przesiadywać w Oilawie, na brzegu 
węgierskiej ziemi. RuszonQ tedy z powro
t:;:m d-Oliną Wagi i doliną Ora-wy (Arwy) 
aż gdzie się \V strom~ Polski pośród Kar
pat otwiera przesmyk mniejszej .;1blo11ki. 
Wspaniale srebrzyly się w stycznio\\ cm 
słoiku śniegi i fO'dy na niebotycznych gó
rad1, ujętych w ciemne ramy borówt' 
świcPkowych: z pra-\vej strony sterczały 
skaliste Tatry, z. lewej fanta-stycznie po
szarpana Babia góra - ale naszym ry c
rzam zamknęły się teraz serca na pif;k
ności świetnej przyrndy. Opuścili oczv 
ku ziemi i jechali \\ ponurem milczc11it~. 
myśląc chyba o tern. jakby pe>cieszyć kró
lewicza. Jednakże królewicz okazy\\ at 
d'Zi\\ ne. po-<fdanic się w·oli Bożci. .,Widać 
nie. była mj przeznaczona korona św. 
Szczepana" =- rzecze spoko1nie do towa
rzyszy. „Ach jakże.bym zresztą mógt do
bijać się j ~. i z przelc\vem krni chrzc.ści
ai1ski-ej ! Chciałem \Vęgry1 skupi·ć około 

f:Sicbie do walki prz.:!ci\\ 1ko Turkom. lecz ms 
rozrywać d'Ommvą w~jną. Przecież m; 
także i pociechy nic odmówi Pan Bóg "~ 
nieszczęściu, żem się przysiużyl kocha
nemu bratu i odciągnął nieprzyjaciela: ka 
~obie z czeskiego królcst\va \Vtady ława'·. 



Z iierciadło. 
Zebra .. 

Wstrz·ym:aj krok spieszny, d'obra, pięk'na 
pani, 

żebrak cię btaga, drżącą dt?!1 W-yt~iąga i 
Zimne spojrzenie ser.ce mGUe ~irani, 
Piękność nieszczęścia nigd·y: me urąga. 

Lz<r nic przygasi ognia \V nvo.j~m o'ku. 
Lezkai '\Vspólczucia ucieszy a1mola; 
Qv.i·iazdę przyćmiiQną w deszcZO'\VYm -0-

b'.10ku 
Bó-g n{)twym ogniem roi.żarzyć \vydtQlai. 

Niegdyś \V dlQstatki, w uczucia b:o~aity,. . 
Byilem sz·częśliwym, dziś żebrak JUZ st~·I Y_, 
Nie pl.aczę ma1myich bogach~ myc~ u-~~ aty/ 
CID:.:iei, bym nie plo.kal utra.y me:i \łJian. 

Jam kochał Jud~zi, w sercam luid'zkie ,ytj_c-
rz,ył; 

Lecz .gd'y niesa:częśda godzrna wybH~~. 
W na1jt1diwsze u.czucia serca: ~rom ?<l:--izyl 
Wtenczas i wiary gwia.z<l'a się zacm1ła'. 

Dlru mnie juiż d.zisia} tak mał'o 'po.trzeba:;_ 
śmierć skrzę.tn.a: ciche gotuje m~eszkaintc, 
Daj· mi nru drogę je.'Szcz.e k..aiwal chleba, 
Żebrak z tym chlebem na. sąd' straisz'1:1y 

stamc. 

z rwieńca twych uczuć uszczknij je·d'en 
kwiatek, 

K'Wiat nieizwięd~y bliźnieigo mit~·ści ;, 
~wręcie: prze'ChO'wam w serie~; set.c~ ~atek, 
Tobi~ go o'd'dam u progu v.1ecznosc1. 

Znłn1erz i sierota. 
Skąi<lże to skądże biedna dlziecino 
Twairz· hvQja 1ziam:i zalana? . 
Czyfi.ż za wla1s<J1ą. wzdychasz rodzrną. 
Cz:yliż z Qkzyzn-y wygnana;? 

Stary '\Veteran z siwym· już \.Vłiosean, 
Widząc sier{)lt...!\ę i <llrżąq ~ b_Iadą, 
Doi niej oj.oowskim przemowtl glo1sem, 
Chcąic ją piocietStZYĆ jafmużną, rndą. 

Ona ku niemu ocz.Y zwrócifa; 
r I w ()rCZach jego g_dy łzę ulirzafa; 

Jaik gdyby ze smr się ocucifa. 
Tak •się, dG· niego smutnie OZ\"\"ała: 

Ach! có1ż się biednej pytasz •dzieciny? 
Niie ma.im ro<i'zinnej da chaitki, 
Wp-OlŚród mi' Qlbcej htądlzić krainy, 
.Tęsknić zai dQmem mei matki. 

Tam gdtzie s.ię Tatrów WZJJ{)SZą śnieżne 
t· .szczyty, 

A dUttnillY orz.el wiie się nad! ska1y, . 
Nadl brzegiem. Dunajca - \\.- drzew crc

iniu ukryty, 
Tam s ! ę rodzil.am - tam nasz. dio1111ek 

maty. 

Spokój i óchość w naszym domJrn był.:1· , 
Sf>0dkie swvibodne tam spędza.fam 

' chwile -
Szczęście grobm.va p•okryła :n()~ila, 
A wspomnieć 01 temi i tęskno 1 mile. 

Po krótkitn czaisie, wyhila godzina, 
w. krótkie] ten szczęścia za:gast blask 

uro·czy, 
Co 'd'lls:za we śnie, ·gdy smutna, w~<J-

mma; 
A ty się pytasz, czrom łzal\ve oczy? 

Kr.wa'\ve za Tatry pófoe za:szło z-orze, · 
Noc była ciemna, po na.d głuche. sk:Cl!lY 
Huczały gromy - ai w nrodrzew1m bo-

:rze 
.Echa się glo'Sem tęsknym Qdezwaly. 

A w d10mku głucho by!o jakby w grobie, 
Błahym kaganek mig'Otał płomieni~m, 
Ma1tka w bolesnej konają:c chomb1e . 
Cichem się slyszeć dawaJa \v estchnie-

niem. 

~tuż przy lóźku jak anio~ l?°~iec~y, . 
Plebain 'Z poblizkiej prz.y mei ~ied~1aJ 

WlOSlkI, 

On biedlnej wdowy nie un~lrnt strz~~y, 
1 żaJI! u:śmierzal _ us.P"-0\kaJJał troski . 

~miertelna: blad~ść już lfce pcwlekla,
Na mnie z bo~esnem westchnieniem 

spoirzaJa> 
Lza; jej po licach gorą.ca pociekla , 
1 drżącą, ręką przystąpić kazata. 

przy niej ukląldszy - ścisnąłem \.V1_ me 
cUonre: 

Rękę dei zimną - i polałem łzami. .. 
Nie plaicZ! me <l1ziecię - lecz w i3oskI·CJ 

obronie 
Ty u{2f c·::J;~l·; - Eć·z c:::u\'t::i. 1 1 ~<l n:>...;ni. 

Pocie..;ho matki - biedne moJc <.1zfcC:ę, 
Ach! ciebie teraz już porzucić muszę, 
I cóż tak sama pocznie$Z na tym świecie 
Ja już łez twoich więcej nie osu:szę ! 

· A gdy grobowe dzwony mi zadzWl()nią 
Gdy ciało martwe \ ciiemny1m złożą 

grobie, 
Ciebie sierotę z tej chatki wygonią, 
K:tćż ojcem, matką, będzie odtąd tobie? 

To rzekłszy, cicho modlić się poc-zęla 1 
Krzyżyk na mojem wyrazi\v•szy czDle, 
Bo-garodzicy obraz: ·z. szyi zdjęta. 
Ach! na sieroty. Ty\\ eirzy.sz nied{)Ję ! 

Mary•o ! mi eis.ce Ty jej zas.tąp matki, 
W opiekę dlziecię to ·nckLdę 'fobie! 
Obraz tcn 1 rzecze, z lw1.:j ri0dzhn.nej clrn.tki 
Cała spuści-zn a , An110 , noś r>rzy sobie! 

IVnch2a 1\1aryę ! - bo pod' J eli opieką 
Bezpieczną będ1ziesz wpośród świata złości 
A gdy zapad1ni ~ to1b!·c trumny. ·w~eko, 
Matk3! SW'c dz!·ecię po·\Yita w wieczno•ś·ci. 

Kiedy rodziume porzucal zago:1y. 
Ojciec, ten obraz dla ciebie zicstawi!, 
I j u;ż o dchoctizą c dla1 kraj u ,oib ro11 y, 
Nas tym obrazem jeszcze bliQignsiaiwil. 

Ojciec twój zigin:ąl, ten p.ola zakątek 
Nie mógl wytżywić na>s bez pra-cy jego, 
Wszystko sprzed'a.Jam; caly nasz majątek 
Tcini -01braz - ciebie -0-chroni od z•ł'ego. 

Amen! I(siądz Pleiban wyrzekli na te sfowa 
I o tar.I ()CZY; ufaj tylko dziecię, 
Bo kto ·wiernici .ś c! tej Er?..h::~ c!uch{J\\ ··:;: 
Ten nic zDstanie sierotą na świecie. 

I te ostatnie byly sl·owai matki! 
Wkrótce jej ciało w d6t ciemny spuścili, 
A -nim \V.iosenne grób pobyty lnx.' iatki. 
Bied'ną sierotę z. chatki wypędzili· . 

Dobry ż,o.Jnierzu ! widzę żeś wzruszxmy, 
Niechcę mej smutnej przedłu.żać powic'Ści ! 
A! rzecze żol1nierz w serca rozczubony, 
Lza, w j[! widz:sz, ·nie jest lzą boleści. 

Bokaż teu cbraz - Q Bo1że f-0. ona! 
Ten to i obraz, i obwódika zfofa, 
Anno me dziecię, chodź '\V1 l()~jca ramiionai 
Anno me dzi1ecię, nic. j e s teś sierotą! 

Nie, nie, już \Vięccj nie jestem tulaiczcm, 
O Jas111ogórska Matlw litości\1.ra ! 
Dziś stary żofoierz już z•o•sta.j h01ga•czcrn, 
Biedna sieriata, zostala szczęśliwa! 

Anno, me <l'ziedę, paidinij na. ko-Iana, 
Oorą'Ce1 zlóżmy matce muszej dzięki, 
Gdy ktwal\Vai w sercach dręczy ta nas ra11a, 
Balsam puciechy splynąl nam ZJ Jej rę:ki. 

A kiedy d'ziecię spoglądam na ciebie 
To matk~ twoją widzieć mi się zdiaJe, 
BOI choć jej dusza już przeibywa w niebie, 
O!Draz jej ci~gle w mem sercu1 z.ostaje. 

R.anu i ·wieczór w czasie mej niedoli, 
Zai was gorącem sercem się 1oodmem, 
Za was prnculjąc, po dlugieij nie<l!oli 
Z ma1lym dostatkiem d.01 d;omu \V·rócilem. 

Lecz maitkę, ciebie, gdy juiż nie zastałem, 
Boleśniej tutaj niż v.r bitwach raniiony, 
Grób jej samotny, gdy lzami oblalem, 
.Rz ud iem smutny rodzinne me strony! 

Lecz teraz wróćmy, wr&~my dziecię 'd'ro-
,gie, 

Ziemia rodz~nna zawsze sercu mila, 
Chatkę , ;o:gró:<lek ()dkupi6 ci mogę, 
Wróćmy, g<l-zie matki two.i ei jest mogiła. 

Ks. Karól Antoniewicz. 

Gło~ 
g61nfkóiw i hutników. 

Pius X. a ustawodawcza ochrnua pracy. 
Międz'yinairod:owe zjednoczenie ku o

chr.oni·e p.racp w... drod:ze us.ta wotlawiezej 
•zwrócilo się de Kuryi paJpieZlkied z dlw10ma 
memorya.fami, pmsząic, by zechciala 
ws.póMzialać \V zwalczaniu. biaJtogo fos
fom w przemyśle wyrabiania zapałek. 
f Z -0d:pcfiwiedzi Oica św., ogf()!SW.nei 
w całej rozdągtości w gaizetaich codzDen
nyah, pod!aije.my tylk·o ustępy najwaiżniej
sze, świc.idczące wyraźnie i dlobhnie o sta
nowi·sku prz.ychyiLnem1 O~c.a św. wobec 
kwesty i mootniczej: 

.Jego ~wiąt·o:bliwość zauważy/ z ra
dością, i~ celem Pańskich <lążnośd jest to 
aby z:ai pomo1cą wspót<lzialania, kioirzyst
nego dla wszystkich krajów, przeprowa
d!zić och 1·0:nę pracy w drodze ustaiv-cd'aw
cz.ej, l)Wbszcza1 dla kobiet, których prawo 
do ~kutcc,-ini ':'..ilsrcJ i p:-7..~ chyl~r=cfc.z ;J IJ -

chrony jest nicwr,tp~t~~nm t ogóln?c uzna
ncm. 

Jego Swiątobli'\\ ość przeto pragnie 
p.owiórzyć za LeoU1em XIII, że zawsze u
dzieli Sweg·O' poparcia' wszelkim usi!O\\'C..
niom, które zmierzają do tego, by robotni
kom udzielić ulgi, a z.w1asz1eza wszystkie
mu, co może dioprowadzić do sprawie!dli
v• ego rozdzieJ!enia pracy wed'le sil ciala, 
\\i.eku i plci każdej osoby, w krzewi od
poczynek niedzielny i wogólc chroni ro
botnika przeciwko: naidużyieiom, które u
wlaczają Jego g-0<ln.ości człowieczej, naru
szają jego życie morafoe i oginiskoi dQmo
we. O i ciec Ś\'. żywi nadzi•eję, ie zjedno
czenie, którego celem jest poprarvlić nama
ca~nie dolę robctników za po:1x1Gl, środ
ków p:okoj1Ql\\rych, uj·rzy. s:w1oje usitowania 
u w1enczone po:n11yśl1nym wy:nikiem i że 
majd!zie poparcie i sympatyę u v. '-'TY~t
kich rządów. Ojciec św. z Swej strony 
będ1zie 'S i ę czuł szczęśliwym, przyczynia
ją·c się dn powoidz ·:2nia teig-0 szlaichetniego 
dziiefai". 

Papież, hldowyiin zwainy, kroczy ni·e
zmic.niione1r11i p1rzez: poiprz.ednika1 swego śp. 
Leona XIII wytkniętymi dlrogami do po
prarwy dlOir ludu, z któregQ s2um1 wiyszed"L 

W obronie robotnika f rzetelnego pi-ze-
mysłu. 

Prz.epi'Sy ochro1m1'e wydane w ·intere
sie robotników, .oibiowiązuią·ce praood'.aw
ców pod gr.czą kairy gr.zyw:nami, a w wy
padkach ciężkich więzue!ntia. Po rnz. pierw 
szy oglosir rząd' rze-szy ni2mieckiej ze
sta\vie:nie ka.ir, wymierzonych w roku 
1902. \Vywków zapad!/0. 5621, <lotyiczą
cych 5943 01sób. Nadzwyczaj cieka!wym 
jest r:azklad i• wysokość kair. Więzieniem 
uka.rano tyPko 4 osoby. Orzy\vnam~ 3040 
01sób zap.Ja:ciłloi db 3 marek, 1815 skaiza1no 
na.i 3-10 mrk., 613 na: 10-20 m., 395 na 
20-50, 68 na 50-100 ~ 14 n·ai 100-200, 4 
nai "\vięceJ, aniżeli 200 ma.rek ka:ry. 

Po:dipa<la gió:wnie \\ ielka !aigodność 
kar, nie pozostający·ch w żadnymi roiz.są
-dnym stosunku do skarg częstych , po'\via
·rzających się bezu.s.tarr111ie \V sprawozld:a
nia'ch insp.ektorów. przemyskllWych na 
przekraiczanie bezw.zględ'ne przepi!Só\\.n o
chnmnyd1. A przeJkmcz.cnia, te, które u
rz~cLow:l! po.cl.aj.i,; statystyka. \Vcal-e nic liczą 
się d1oi drobnych, ma1o znaczących. 

Za IXJ;tępiony już i po<l· pręgierz p1111bli
czny 1old.! dawJ1"2. stawiony sy.·t.:m wypla
cania· nie gotó\vką, lecz towa rimi, zaisą
dzono 22 ()'S01by - bez.prarwne zatrudnia
nie W · niedziele i święt& 891 razy. 606 osób 
1ukairai..'10 ZaJ ·niedoipefoienie przepi:sótw, ty
reząqrch mJodlocianych mhotniHrów. 246 
osób za. p;·zckroczooia. pra'.v, ty·czących 
robotn ic. 

J eiżeli u ·imo \Vyrainei.i ten.de:11cyi pra
\\ .nyclt z calym ryg·orem wobec tak licz
nych i rzecZY'\Viśc i e ciGżkiich przewinień 
ka:ry nie są o'<ipo:\vioolniiiO po~nażne - to 
naprawy zJegl(} spod.z.iewa·ć ·się nie moina. 

Większw 1część przestępstw; rzeczy
wiist:yich, miainowi.cie s.ilro<iilisz.wy-cht po
petnia się prz.cciei w i.'11.teresie zysku. Je
śJr oisobnika, którego -o<l: przek;flo'Cze.nia 
pnnv: 11ie tylkOI ustawą pa.I1'stwową, ale 
sumieni0m d'yiktowanych , nie p:ow si.rz.y
mcue .. a_! statystyka: tego diowo<lzi, sumien ie 
- powin.nyi go odi tego po.wstrzymać 1odi
i:xndednie kary, czylt szkoda większ:ai, ami
żeli zysk, który ma .z przekrocze:n.iai usita
'\Vy. Ale jeśl'i kaira jest mniejszą aniżeli 
zysk. wtedy J1ieuczciwy przedsiębiorca 
zapłaci 1nad'spokojinie~ S\VIOją karę, a co po 
nad karę zyska~ Z\garnie db kieszeni. 

Tutaj tk\.vi 1wogóle moment wait,ny 
dla rozwodu U'C'Zciwcgo przemytsu. Wiel
ką część nkucziciwei konkurencyi, sprze
oowamiai t0warów za bez.cen, wymwsz.ainia 
plaicy niskie.i nai mootniku, popierai się 
wlp!rost zbytnią lagodnością w tym wzgl'~
d!ziie. NiesumietnJny praoodal\vca. może o
CZJl'\viście sprzedać \vymby swe za niż'Szą 
cenę, aniżeli tein, co rzetelnie: oplac.ai pra
oobtmców i przepisów ochronnych sru
mien'l1ic przestrzega. Skutkiem tc·go 
wszyscyi inni muszą z.niż.yć 'Ce:nę taik, tla"k 
oo. nie chcąc utr.aJCić klie nteli s.wojej 
a że d'ziś w n iektórych galęziach przetrny
slu konkuren.cya już tak obniży la i..:eny _ -
gr.()tm:nie, przet0ż u.czcLwy pracod. ;, ' a 
albo! up.:11da, albJi pójdzie torem wf/~ ~.z;~ 
nyi111 mu. przez db'\\i'Cipnego, a mn:cj 1~:l 
PUtll'kcie sumie:niai czule~..> k0inkulfe.nta1• 

Wn~daw1 n. p. zni c.\\~om wszystkkh 
faibrykainitói-...v bielizny do zn iżenia cerL Dla 
czego? otćiż <lh 1.:ego, że w Wrodal\viu 
umiafo. blku fabrykantów bidizny wyzy
skać smui'I:c i;::c?o'ic·ni c rcbotnic i ''<fów 
dk:.~pro\v;z,dzaj;1 c tak d::i. l l."k·o , i e p t~Y.::=i, m
oo<tnicy. k tóra; szyje k>0szule w dtJ1rr: 11 
SWl\Jim n'.'l, ·,i, fa~nc i i~1 :<·~zy.ni '2, !1ic N f"."';V· 

muiąC'. -v;~·nagr-0'ci.zcni4ł 'an! za nki, at;: : 
igiy, an~ za oświetlenie, za cały tuzin zu 
perłnje gotowych koszul 90 f enygów. 

A przecież to stwierdzono urzędo\ ''lli 
Pytano- się wówczas jedneg-0 z kuvcó" 
wmcła\.viskich, rzeczoznawcy. czy sądzL 
że jedln-aJ lw!bieta zd1ola w~ jednym dniu wy 
kończyć tuzin koszul. R.zecwzna"W'C"a {). 
świaidczyl, że 'zdaje mu się, ii na to Potrz 
ba• dwóch dni. Wyp::td.ai z.atem na <lzie 
icdcnJ 45 fon. za·robku. 

Ale za to firmy takie znają się na: r 
!damie - kataJ.ogi \V'Spaniale, rozsyfa .. 
corocznie, wabią i nęcą taniością 'Cen n~. 
by\vców, którzy poimijaijąc S'\VIOich rzetel. 
nych ale wlaśnie dla teig·<} droisz.yich d 
stav.rcórv.r, podkopwją uczciwy przom~"S 
\\· ffa~ny, porpierają, .nie wiedząc o tem, n 
dzę rohotniczą i rzcczywi1sty Wy"Z:ysk 

J edna1 .z podv.raHn nieuczdwej konk 
n:.~u1c:yi - to praca: domo\va, <liotąd n;t 
stety żadlną ustawą przed nad'u,żyicien. ni 
obr:o111iona. - Dmiga. t10 la.giold~rność ·1r..c 
micmai przy osądzaniu wykrocz.eń Pne. 
ci'W1 ochr<o1nie robotniczej. Ro'Z,\V"Ój ró'\,,l1L· 

miernJn prz·emyslu, usunięcie 111ierz:etefo, 
konkuirerncyi, zdrowie i sumie.nie całw 
pokolefi robotniczych wymagają ka; 
tych, cJOI zw lti'esumienność \VDibec prru:(\ 
biO"rców często jeJszcxe mimio pozornej h 
ry, ciągnęli zyski, a z.arwsz:e, Wi \V'ake kcn. 
kuTencyjnei z sumiennymi wspó!-zaw:cdin. 
karmi w k()rzystnieffszem poziostawali P\· 
loże;I'Jiu. (R. chrz. sp~ 

K r ó t k a, n a u k a c _z y t a n i a. 

s s s 
su-ma, so-sy, o-sa, so-l 
sa-la, suQmv, rno-la, so· 
\Va., la-sy, la„sa-mi, 
la-mi, o-sa~ o-sa ... mi, 
sy, u~aoami so-li. 

mo 
li· 

• „ o 

J J J 
' s • • , 
Ja-Je~ Ja-ma, WU·JU, ms1 

l 
Ił e ma-lu-je· ma„ma, Ja-Ja, 

• • mv 
.I JR-Ja. 

h h h 
ho~la, he-la, bu-la~li, ha· 
le, ha-sa-my" 

z z z „ 

za-wa-li, Ina-za-li, 
Wa r~a ... ~"lpi.Wa ł i:.J ~~.'i. ' za 

Akt miłości. 

za-le· 
mo-je, 

B(lże, choć Cię nie pojmudę , 
Jednak nad \v'sz.yst:ko miludę , 

Naidi wszystko, ·co jest stworzo'Ile, 
Boś jest Dobro ·nieskoń'czone. 
A !ia:ko samego siebie, 
Wszystkich miluję -dla Ciebie. 

Wiara i gośdnueść Abrauaroa. 
1. Obietnka. Pewnej nocy wYpr-0: 

wadził Pan Bóg Abrahama z namio~ 
rzekł: „Wejrzyt na niebo, a policz ll'fi:l' 
zdy, jeśli możesz. Tak licznem b~dzie P1' 
tomstwo twoje!" Abraham uwierzył JJiJ· 
gu i poczyta mu to za zasl'ug~. 

2. Gościnność. W śród skwarnego JJO• 

łudnJa siedział raz Abrat~m w cieniu dlze
\Va przed namiotem. A oto ujrzał z dale~3 

~ri:ec!t obcych mężów. Zaraz wyszedł it. 
r: aprzcdw i prosił ich, aby wstąpili do nl 
r~o. Cdy goście spoczęli, przyniósł im 11! 

dy do umycia nóg. Tymczasean kaz.ał . 
rze upiec podptomyków. Wybrał też n?~· 
lepsze cielę, aby je przyrządzono na potni· 
wę dla gości. Sam zaś inzYniósl masts 
mleka i usługiwał' giościom. 

Po obiedzie rzekł jeden z nich: 1r • 

za rok tu powrocę, wtedy Sara t ,cdzie ~1 

la syn:t". Z tych slów po2.a1! Abraumt 
iż to Pan B6g z dwema AnI0lami ,,..-st~9-
do lUC'.!;O ~:;v f,!;O·ścinę . 
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~ wychodzi sześ l ruzy ty go- ~ 
; dniow~. Pre n n IT.era ta wynosi i~ 
~ l m. 50 fen. 

kwartalnie. ' 

„Posłańca katolickiego" otrzy-1$. 
ma.ją abonenci w dodetku. ~ 
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Na niedzielę 3. Ad wentn. 

Le.kcya. Filip. IV. -i-7. 
Bradai! We:selcie się izaiw,s.ze w Panu· 

~wftóre mówię: weselcie się. SkrtominośĆ 
Wl~a niech b~ie wiadtamru wszysfilcim 
łutd.AJrom: Pan bULsko jest. Nie troszczcież 

ft: o niic, ale we w~zelkie8 mod1iTiviei i pro
śbie z1 diziiętk:owamiem niech żąd'a.nia v.na.sze 
ibęd1ą u' Borga az.nal.imitan.e. A pokój Boż.v 
lłtary; przewyższa ·wsze~ki zmysJ, 111Leclia.i 
strzeże serc waszych r myśli w:a:szyc'łt w: 
Ctirytstusie J elZU!Sile., Pauru 'l1(cl!SZytm. 

Ewangelia. Jan I. 19. 28. 
W on 1czias ~laU Zy<l!()wie ii Jeruza 

~~ Kaipł':any i Lewity oo Jana, aiby .go spy 
iaAi: :ktoś ty i·est? I wyzm.ał, ai nie z:aiprzal; 
~ w}'1Z'nlall, żem ja ·nie jest Chrystus.. I 'S\I>Y
:t-afi go: ieóż tedy? Jesteś ty Elia!SZ? I 
110wkl: rłie jestem. Jesteś tyi Pmr:ok? I 
od.puwie<l:ziaJ: nie:. Rzekli mu tedty: Któż 
~eis~ żeb~my dali odpowiedź tym, którzy 
ms poiSlaln? Oo powiadasz sam o SQbde? 
Rzeki: fam gtus wolają"Cego nai puszcey: 
PrC!Stuicie drogę Pańsl\4 ja.ko powioo1Zial 
~zanaisz Prorok A którzy byli piosl'.aini, by
h Zi Pairyzeuszów. I pytali ·giol, a mó:wili 
~u: Czeml.llŻ tedy ·chrzicisz, j-eśliżeś ty nie 
sest Chrys rus, Mill Eliasz, a!Ili Pmrolkl? OdL 
ł)Owfredlz:ia!f im fan, mówiąc: fać chrzcę 
wooą: ale w pośrodku was stamą,.r, które
go wy :nie znacie. Ten1 jest, który za1 'm111ą 
pt2;yj<lzie, który przede.mną, s1al się;: iktóre
gam ja ltie godzien żebym rozwiąm-ł IJiZe
mYik u trzewika jego. To się dziato ,\- Be
tanri za Jordainem, kędy Jan: chrzdt 

'• 

KlZANIE. 
fan święty Chrzcici~l, a którym wspo-

11\inai Ewa!ngielia dz1isiejsza, <lla wielkich 
qnót, są1roWiOści żYda i ·gor.liwo'śd o chwa
tę Boga, jaikiemi się odznacz.al., ,v-praI\vial 
·~w podziwienie ó\VlCZ:C'Snyich mieszkańców 
PG nad rzeką Jor<l'ainem do tego stJopnia, że 
_poczęto d!amniemywać się: czy oni wy.pa-d
kier.n inie jest dbiecanym Messyas.zem, któ
.1·~0 wy.glądiaioo lub ·jednym z proroków. 
J dla te,go Wy-słano dlO niego po&t&w, aby 
i.się dnwicdzieH rn:t niego sam~go kim by 
Oh był. 

„I<toś ty jest? - zaw,tari go wysfai1-
~Y - .żebyśmy dalli o-dlpowiedi tym, któ
:rzy ·ntas wys.lali: oo powiad'wsz: sam o so
bie?" I wyznał, a nie zaipart: a wyzna~, 
iże nie !ie-st: ani Chrystusem, ani Eliasz.em, 
®1~ proflO'kiem, a tylko grosem wioitaj.ącego 
na puszcz:y: rozkaiz1tiąc hn, a:by prost01Wali 
drogę Pai1ską, jako przepowiedziat !zadasz 
P.t()tl'l()k. 

Jan Ś\vięty naiz.waJ się gkisem wolaaą
'c.eJgo ina puszczy, zaichęcaiącyim ludiy do 
~odncgo przyJęcia oczekiwanego Messya
~za, który w krótkim cz.aiste ukaże się 

·~wiatu i rozpocznie publiczll1e -0.powiatd:anie 
.awiojej nauki Boskiej, a. któremu on nie jest 
Lgodzien, nawet rzemykai rxnwiązać u trzc
·rw1ków Jego. 

Part:rz:cie .chrześdanie, · ,jak wielka po
~nrai \VI tym mężu Bożym, którego sam 
9trystus uiz,nal z~ największcgio ze świę
tyeh. A teraiz porówinaimy nasze zyde i 
cnmy z jego życiem i cnotarrnr i przekonaj
~ się, czy mu Jesteśmy rpo!dbbnymi. Czy 
hr JJOmiędizy nami choc jeden !jest taki, któ
ryby pmwadzi'l żywot tćl!k ostry, zachowaJ 
surowe posty, odznaiczal si~ niewinnością 
ł. 1r'OrliWl()t§cią o chwalę fuga, jak Jam świę,
ty? Aniechoo by którego zapytać kim 

·test? zapewne nie przyznaJby się oo t~o, 

Bochum aietlżie ę dnia li grudnia iio4. 

że jest nkzem, chociaż w istocie samej ta
kilm jest i rudzie go z.a taJ.dego mają, ale 
potępi.alby dlrugich, a siebie uwaiżał za nad
lepszego i ·oo.jsprnwiedliwszei.lo; ho dziś 
d'Uiżo iest ludzi takich, którzy chociaż sarni 
nje maią uznania i źle są widz.i.ani, to dru
gich obmawiają i szarpią, kh sławę, a 
chde'liby aiby id1 uwa:ża!no ·za1 nadsprawJc
d'liwszych. 

Otóż, je.żeli tacy między wami znaid11-
ją się, niechajze wie<l'7..ą, że nie Są podobni 
Jamowi. świętemu, i niech oo prędrze.i stara
ją się wy<lia.Ii'ć z clluszy smidej tę obmier.zlą 
pychę, która ich nie milymi czyni w oczach 
Bogai i Luidzl, a niec.h! naślrudltrią Jana świe
tego ·W Pokorze; ponicwaz cnoita ta potraf i 
im tylko otworzyć bramy do nieba, ·i, za
pewnić tbawienie wieczne, którergo srorbie 
i wam '"rszystkim z serca życ:zę. Amen. 

, 
Swiętv Kazhn·erz 

królewicz polski. 

III. 
W miasteczku podgórskiem Dobc-zy

cacl1. nacL Ra:bą, niedaleko Myśleni:c, prze
pędz,i<i królewicz resztę zimy aż d'.OI Ś\\~. Jó
zefa, bo mu przykro byto powraicać do 
1(1railrowa, który go żegnał niedawno po
śród'. róż1owych na:dziei. Przyijecliar ksiąid'z 
Dluigosz, który juiż. pow:rócil z Praigi, z k-o
ronacyn Wlai<liystawai i ptaka! naid swoim 
iulubicń.com. Robi! gorzkie wyrzuty pa
'n!Om polskim z otoczenia królewicz.a:: „A 
czyż wam nie mówif-cm" - rzecz.c - „że 
mllQ!d:zieńca atk szfachet.riego, tak rza<l!kich 
ziooirnaści i niepospolitej nauki rat.zej d1a 
·Qj.ceystej ziemi zachować należy, niż gu 
l{)·ddlawać obcym." 

I<róie'W'icz powrócił do nauk i prze~ 
bywaJ pod kierownictwem Dlugosza vrraz 
z br.a.ć.mr już to' w Krakowie, już to latem 
Lublinie. Daiwniici micszka'li też częsta w 
za:mku sądeckim, ale teraz królewicz, wo
Ja.Ł dla świe:żcglO pio\\-ietrza w Tyńcu, Lu
blinh~, a unikać Sącza, z po\v1:Ydu wspo:m
nie!1 węgierskiej wy.praiwy. Nabrat nicmaJej 
wprav.ny krasomówczej, o którą się Iudizie 
wów:czas bardzo staraili. Wyglasza1 piQ
kne m~'\VY ;x>witalnc, \V iczyku Polskim do 
rodzic&w, w języku: ladfi.skim do nuincyu
sza papieskiegu aLoo też do: krnioowych dlo
stojników lmścidnych. Można też przy
puszczać, że znat także d\oskanale d.!Zieje 
o/Tczystc, skoro ksztalcil g·o mistrz taki jak 
D~1J1gosz, nad którego nic b}1la wó.,.viczas 
większego historyka, nretylko w Polsce ale 
nawet w 1catej środko'\ve9 Europie. 

Nai wi~sne roku 1474 bawili króltewi
cze Z! Dliugoszem znowu nai .zamku lubel
skim, który z poza wyso1kich murów swo
ich spoiglądał wesO'to na żyzną, lekkimi pa
górkami falującą, ziemię lU\belską. Przy
szlai wiadomość od króla, że odwiedzi ich 
poset wenecki Canfarini, który mia·t nieda
"l!flo posfoch:anie ina dworze królewskim. 
Byl to mąż wyksztaloony i bywały, a. wy
bierał się wttaśnie aż do Persyi, do króla 
Uz:un-Hassana, aby go podmówiić dJo woj
ny z Tuircyą. Wiad0010 jak królewicza 
I(az~mierz.a- poicią;ga~y wwsze protlektaJ wy 
prawy nai Turków; to też łahvo '\\<':)'Qbra,
zić so-Oie można za.jęcie, 2 jakiem prz:yfmo
wano na zarrnku lubełskim gościa. A i go
śda nawzajem zajęla gr0nradka· lul:>e1ska i 
przypadła mu wieke <l:O smaku, bo napis.at 
później w. swoich pami~tnikach, że króle
wicze Wjl'gl!ą;dart mlllodzi i piękni jak auio
lO'Wie, że jeden z nkh r-OZJma\\iiaJ z nim tak 

rozsątlnic jak tylko .by(; może, że wreszcie 
zauważył u wszystkich nadzwy zajny sza
cunek, jaki okazywali wielce uczonemu mi
strzmvi swemu. 

Innym razem znowu znab.zl &ię. kró
lewicz ~ tov.-arzyst'Nie Piotra z Bnina, 
księd'za: bo:rdzo rozumnego, ktMy ju~ iaiko 
lrnnonik, a potem jako biskup w!ocła\Vski 
zasi'adaił w królewskiej rad1zie, i w towa·
rz.yst\v1~c Pili.pa l(ałlimacha \Vlocha,. je,
dnego z najwyksztalce(1sz:ych ludzi S\\ioje
go cza.su, który mzmaite poselstwa króle
wskie d10 zaigranicznych monarchów spra-
rowa~ a 'v chwil'a:ch walnyich przyczyniał 
się także dl{) \\ y.chowania królewskich dzie 
ci. Był~ mowa znowu o \VŁadysfawi~ 
Warncr~czyku, o ie.go panowaniu na Wę
grzech, o je.go waJlkach z Turkami. W mv-
1cz.as ta króle\\ k:z wraz z ksi,ędlzem Pio
trem pmsili ucronego cudz.oz.iemca, alby 
swem wprawnem piórem opisał te d!Zieie, 
j tej to rozmowie zaw1dzicczamy hlstoryę 
WJadys!a\V:.t Ware!1.czyka, skreśhoną przez 
KallidnaJcha„ Uczony \Woch nic zapomtrlial 
w przedmowie do swojej książki op.awic:
dzieć, jak przyszło oo jej napisania, ai że 
to było' już po śmictci królcwi· ... za, tedy 
\VJspomniaJ o nim z wielkim szacunkiem i 
z wielkim żalem: ,.że taki człowiek pm.vi
iniem1 by~ alb-Ol ni.gdy si<; nic urodzić, albo 
poz,ost:lć wiecznym". 

P-0<l1obliie też i fan z Targ{)wiska 
prz.eiditcn1 sekretarz króle\: ski w później bi
skup przemyski, napis.at w S\.nJ~cli kr011i.ce 
o królewiczu Kazimierzu: „Ksinżę zdwmie
wiająccj {:'noty i mąd1"1Qśc.i tutd:Zież nauki 
nadizwyczadncj, kt6rymi to prz;ymiotami 
\viefw naro<l'ów' serca do .mU.ośd ku ~ołbic 
pociąigln.ąf". MieH te.i w tych ruski·ch stro
nach i Lwl()lwianie wielki szacunek dfa1 kró
lewicza, nazywając g10 księciem ,,n..atlcr ro
ZUt11mYm i s:prar\viedUW1Y'Jn"; a z.a :vidziG
cza.Ii nie jedną łaskę króle\\'Ską icgo mę
d.n\vnictwu. 

Słysząc. t.ai...~ z rozmaitych stron po
chwały; swego synai, !który byt nai tarszym 
w dtomu, ooikąd Wla<lyslaw poszedł na 
królestwo czeskie, uważa~ąc sam ~ego pirę
lme przymioty, post nowH król n1 praw
dę o tern pomyśleć, aiby narodowi prz;y1go
t-Olwać w nim inastępcę po sobie. Uc.zyl 
już królewicz 17 lat skof1cz:onych na same 
Boże Narodzenie roku 1475, kiedy go oj
cicc odc:brat ze szkoly Dlwgosza ai przYbrat 
d!o boku sweg·o, aby prz'Ysluchując si~ 11c..
radom na zebrania-eh i scjmaich, uczestni
cząc wreszcie po rozmaitych stron.ach mz
le.glego pa!tstwa, zaprawial siQ do orzy
sz,lych rządów. Odi te:go czasu występo
wał zacz.ąi Kazimierz jako książę na_tępca 
tronu. 

Dnia 25 k\vietni(ł roku 1476 wjeMżat 
król n.a cze1e świetnego orsz.a.kw z dworna 
synami swoimi l(ruzimierzem i OlbrnchtÓm 
do potęimego zamku, nad który nietyhko w 
caicj Polsce, ale nawet w Niemczech· nie 
b5rlo wspanialszej budowy. Ogromny, 
ośmiometrov.ry pięknie lrnlorowany poc;ąg 
Najś\'v. Pwnny wznosi się nad zamkiem i 
calei przyświeca okoliicy. Boć ro gród 
Maryi, Marienburg, niegdyś stolica Zaiko11u 
krz.yżackiego, dzisiat.i zamek króla Polskie
,[~, nai który zaprosi! :wtaśnie '\.Viclkiego 
m1?trza krzyżackiego, jako swego doradcę, 
a: J..rrnyc'h :Prusaków, jako swoich podda
n:Yeh. Bylo OO\ dem radzić o czem naó\\~
cz.as. 

J alk1rolwiek to już 10 la·t mijało oo cza
su zawarcia ,,wiecznego" pokoju, to jednak 
traialy się .jeszcze spory z Krzyżakami 
Teraa.: J)Odeirzywano wielkiego mistrza o 
porozumiewanie się z Macie.iem węgier
skim i mistrz musial się usprawiedliwiać. 

' ychodzi dwa razy tygo
dniowo. Przedpł ta. ynosi 
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1 '~ • rtalnie. 
,.Po łnnca katolicki go·~ etn~y-

m ją abonenci dodatku.. 

A zaś Prusacy od Torunia, od Gdailska i 
od Elbląga, od chrJmińskici i od warmiit
slciej ziemi, 1choć to Poddani królewscy, 
choć chętnie pozbyli si~ jarzma kirzyżac
kiego, przecier.l nie ze wszystkiem umieli 
się do Korooy polskiej dostroić. Chcielł 
()S'Obno o sobie radzić, być jakby odrębnem 
pai11stwem tylko pod jednym i tynr sa
mym królem; ·nie chcieli uczestniczyć w; 
sejmie polskim, ani przyczyniać siQ do o.
brony króleshva. ani dopus.z.czać Polaków; 
d:o swoich urzędów. Jakoż .i teraz. ·nał
większy byl spór o to, kto ma zostać bi
skupem :warmhlskim, czy Polaik, czy Nie
miec. Oczywiście że królowi i Polakom 
nie padob3lłlo się to boc:zenie; Powiadali 
Prusakom, ,Jak jest jcdnłl! glowa, tak ma 
bJ~ć i jedno rcialo". Wszystko to ulożylo 
si·q -dopie.ro z czase.m, po uptywie lat wielu, 
a ulożylo się dicbrze, bo P{}lska: działa.la 
dobmcią a nie gwałtem - nie prr,ymusz.ala 
tyh.10 pociągała. Otóż i teraz na owyin sci
mie ma1fborskim mfody królewicz. Kazi
mierz ta'kim sie niewątpliwie okazał jcd'na
czem na dobrej drodze, bo sie Prusallwm 
w.ielce: od pierwszego poo:mainiai spodobal. 
Jaik tylko sami sic miGdlzY soba. zinaleźli 
panowie pruscy, izwrócil się MikO!la,i &1i„ 
sen, wt01łe\vt>da malborski oo radców toruł1-
s~ich i rzecze: „T en' królewicz Kaizi
tmcrz, nasz przyszJy parr i dziec!.zic to 
szczególnie dla nas łaskawy i przychylny 
P~1 .w którym pokładam na<lzic.ję, że te 
~wm1.e zmowu dojdą do swoich przywile
JÓ~1 1. oo S'\\ cJ sprawiedliw1ości. Musicli
śc..ie 'Chyba: wszyscy zauv. ażyć doibroć te-
1go księcia dla nas:z.ych ziem". 

W d wą. lata później zabrnJ zn-0wu król 
obu dorosłych SYinów swoich Kazimierza i 
?b.brach~a na wielki scirn litev.ski w Brze
sc1~1. . M.1a·sto to, leż.ące wśród bagien nad
buzansk1ch, bylo pierwszą staicyą Jag'iel
lonó,'v1.1naJ Litwie od strony Lublina. Tak 
tedy. sn:om król chciał obradować z. Pola
kanu. w pob~i'żu Li~y, to ich zwolywail do 
Lublma, a kcdy z Litwinami w pobliżu l(o
rony,_ ~o zw~lywal panów li te wskich do 
Brz_escra. 1 craz wfaśnie bylo mu spie
szm.1e z powrotem do Pclski z po\vcdu wz
ma1tych spraw pilnych, więc zatatwiat 
zara;z na brzegu litewskiej zimni tamtc:Jsze 
spr~wy .. Al~ Litw1nom to inie w smak by
lo! z~ kro! się tylko przemignąl na ich zie
mi~ za~~ęli ~-o tedy prosić usillnie, aby przy
na1~1e~ ktorego z obeanych na tym sejmie 
syno:v tiaka zastępcę swego na.i Litwie zo
s!aw1_1: .Tu wyszla na jaw bardiw wyraź-
1~1e ~-o~mca nspo.sobienia obu królewiczów: 
I(az1m1crz, hoć starszy, przysluchiwat si~ 
tym nar~dom z wielkim spokojem 01_ 
b~acht az p.l~kal z chciwości wladJzy.' Ale 
me z te:go me bylO:. ~r.ól rozginicwaf się 
nawet mocno na L1tw1now i zawolal sta

,n~viczo' r•PÓ~i żyję, r24dów Litwy żaidną 
miarą komu mnemu nie powierzę!" 

Czas pokazał, że król miał dobre przy
azy~y za sobą, a spra\\' litcw kich wtale 
zaniedbać nie myślat. Bo skoro tylko upo
rządko;v~ł najpilniejsz.e sprawy koron1ne, 
wybr:U się sam z cal}111 dworem i to na 
lat kil'ka na Litwę. ByJy tam nic mal 
~pr~n'J:. iw po~z~dku dziennym: trzeba si~ 
bylo c!ą_~lc m1ec na b~.::zności , ze strony 
Smolensk~ <Jłd Mo kwy, a ze strony l\Uawa 
Qd Tatar°''."· A do tego bróździłi icszcze 
~·c" ~ętr~m " rogowie. Litwa. mia.ta dale
ko :' Ie<:C'J ~<lany.;h używających ruskie
@ J_~Yk.a I prawoslawnej wiary, n:i Pol
~ka, Jeśh \\. Pol'sce stanowili oni mieszka
Jąc. nar .Rusi, ~zcrwonej i na: Podolu, zatl'c
d~e. ,Xł: ozes~ Iudn_ości, to na Litwie prze
c1wme bylo icll az ~ zęści. na B' l • l 
Cza · n · ' CJ rneJ . .1\,'llSJ, Jla Wolyniu l Ukrainie· re-
szt-ę dopiero staurowili Litwiłłi, któt'ly 'mie-



szkaU w oko!fcy Wilna, Trak'. i 2nmdzi. Tamto się nieraz obłowi.I Szafranlec, miał Opatrzności Boskiej leżało, zepsuciu oby-
a wyznawali rclrgię kałolicką. zaś si.CŻ.Cgómą złość tlo W rocla\,;a za to, c~v i przewrotności naszego '\\ieku 

Ale to przeci"Wieństwu między katoli- że ·~ kilku łaty stradł ·\V~ jakiejś gos- prz~dv.1Stawiać \V sJ'udlze Bożym obraz nie 
cktł Vr'iarą rzą<lzą.cych a prawosławną rzą- PQdzie wrocla:\\-skiel wiele ' pieniędzy w skazftełnej czystości, - z ictnugiej '.ZaŚ stro
dzonych byto tu więcej poz.oremdo1I1iechę- 1k~rcy· · t Jesicże ~ obet'\vat gilZÓ'w'. , ,Że ' zaś r1y, aby próżności światowej i ogólnej 
ci, Wlaśck\-ie zaś chodziło o co innego Wroclav.ianie byli obcy poddank:bo Stązk prmwl.e ~niewieścialości now•ocz.esned: dać 
ilm~iom, najpotężnicliszym wśród aweJ cały należal \\"'Ó\vczas do Macieja, \\ięc przykfa.d zupełnego wy.rzeczenia.i się dohr 
Rmsi. .Daiwnie.j się.dlzieli <J·ni na udlzie!nych' mia,ta;·· o to Polskai wiele , skąrg \ nieprzy- ziemSkich i rozkoszy światowych, a nai to-
księstvrach: ,~ Ki.iowie w Smołe11sku, w ·Jemności ze skony sąsiedni~o kraau. , mi~t upragnienia i umilowartla wszystkie-
Czemichowie; teraz król to po kot-ei xrtoSi.i, · Jeden z takkh niemiłych listów z Wro- go, czego świat się lęka, jak na prz. upo!ko
ai silną ręką trz~ ziemie łitewiskki w ~ra'°"'·ta: łeial przed krótei.vict~m l(azlrnie- ·rzemba., cierpienia, pogairdy .i t. p., aiby ie-
ryzie przez swoich na.miestnHcóv.-~. Dła rzerri, bawiącym w'Ra:<fumiu. i trzeba było dynie do Chrystusa Ukrzyżowanego na-
1udności bylo d()god11ieJ podlegać wprost nań·· iÓdpowfodizieć. Qdpowłedi . t~; . na pi- 1eżeć, tego źródla w·szeFkiej szczęś.MwtO:'ści . 
monarsze ffiż małym ksiąZątlrom, bd na- sana'cmrai 11 hrtego r. 1482, zachowa·la'. się w tern i w przys2iem żydu. 
miestnika niedobrego ~ się b~ poz- ~ ~ d'z:ieil; a prtechmnije tę drogą pa- Cud~ine wysfachania za przycz}'lną 
1być, a kiniaziów tr.zeba1 .było cierpieć W; do miątkę arehiwum miast;i/Wroctaw.ia(„ List btog. Oerar<,la się taik pomnażały, że zaraz 
kh śmierci. Kniazi-Owie tedy zgrzytali te- ten· jest ·~nyffi \\izerunkiem uniy.stti .kró po beatyfikacyi rozpoczęto proces Jego u-
1raz zębami, igorowaito sie ·wśród\ nich dlugo, le\\'iicza· i warlo go bliileJ poznać. · ·Pisze rociysteJ kainoniza~yi, która nastąpił mo-
ialż wreszde p11zyszlo do wyibochu. ~v tni.m I\azimierz, że laik da~iej starał sie, że ty.llko pod wamnkiem~ żeby dwa nowe . 

Ulmuli strasznv spisek, którego celem ~.o ile n1ral po temu ;;,rla<l:ze". J)oskrdmić cuda po beaiyftkacyi za jego przyczyną; o-
1bylo zamordowanre króla i wszystkich , •t1'ie~ących pograini~ze . , ślą)Zko-pGIJ,sk:ie trzymane zostały udOi\vodnione i zai talko-
k·rólerwicztów; potem mieli kniaziowie Ut-· dpfyszlków~ tak i tera'Z, "kied1" go o to fi- we 11znaJ11e przez. irong'regacyę papieską 
iwę mi~y siebie rozdrapał. Zamaich miał Stdwnie proszą, tern bardzrea. zaletżeć mu św. Obrządków'. Nai posiedzenLU· tejże 
być wiykonany; na polowamir w samą · b~e ną tezn, aby ni:czegu w tęj mierze •kongregacyi 26 li'pca 1904 pod prze:wddlnil 
kwietinią, niedziel~ (15. 4.) ·r. 1481; tymcza~· nie ··zaniedlbanó . .- · ~,Chyba · jeśli ·źł&:zy1ky ctwem samegQ Ojca św. 1wznano d\vai na-
sem ikróD m. czas dowiedrzial się o wszyst- kl')1.tów~i sw'IOl}e mają pozai grainicalinf I<ró- :stępujące „ nagle i -zupeihle ·vry1xlrowieniai z 
kiem i unilmą.t ztdradlxieckich sieci. W kił- · łesb\\r~. ~1· takim rażie uśpraWiedtiwi.ć nate- chorób- nieuleczalnych za: . przyczyną lYJ'og • 
kal tygodni patem z;gromadlzHi si~ owt lmia- ~y,tak mnie', }alk Na-Oiaiśnietsiego Pana! ·ro- Gerard!aJ otrzymane za cudowne. 
Eiowie na wese.hl jecmego ze swoich, i tu <lzkaJ me1go.' Mam jednak naw~. że Bóg I. 2 sforpniai 1893 zachorowafa \V~ A. 
kh króF 1wstzystkich na jeden raz wyJ'arpal. '\\iszechinogąćy UŻYOZY' :.raiCzej ramienie · Tron.d! \\~ Belgii '(gdzie OO. Redemptoryści 
Dw·a4 . przewodlnicyi spisik.UJ oddali g-ł-O'w'ę· · sweigo łlOSit~~jw~niotn. sprątwied1iwości, nI- mają wielki kfasztor) 19 letnia panieaika 
~miecz. katowski, ~ udekl do M'o- ' 1-Jeii kr}ió\~1k<Yfu ztoci'}i1ców. ByJOby mi Wailerya Baerto ciężko na tyfuis. Wszebkie 
skwiy! innych ZJ1.owu krół przygarnął cło' · tO tflajmrllsiem, lltie.tylko ze WZlg'lędu na samą sta:ranral »ekarzy by.ty daremne i na ich 
siebie łaską h przebacz.eniiem, i w: ten spo-· spral'W1~Wriść. którą nadlewszystko inne polecenie zaopatrzoo!O ją 28 sierpnia ostat- . 
sób wtwieJ<llził zino~lUI panowanie Jaigre·~· ; upra\v1a; wiriiettem i pralgnę, . ·ale .i ze 1ntlni Sakramentaini śś. W trzech dni'a>ch 
1JonĆ€\'vi na Litwie. . . ~ędlu na to, aby wam, Jak sobie najb'a:r- inaistępuUących poigorszyJ się Jeszcze stan 

· CZ)W zatem krół nie miał słusz:®ści::· · dzi'e4 życzę, stalro się zadość". · · · chorei przez nagle zapalenie ffiótgu. Na-
~łi .nie chcial fa1c trudnych rządów1 po-. , .J Otóż to poczucie ·sprawied:liwośd, naj- stąpifa dęt..k~ agoi1ia, :d'Il1ltly pot zlewał 
·Wierzać mtadzfo1lkim krótewiczomi? Ra<' · w,iększai zaletai monarchmv„ które cią~ie c.:rollo konaitąjcel, wszystkie }ej czronki łuż 
oz.ej w Koronie można 'bytó przedsię\"1.Z~~~; :·!' slę JaJk nić czer.~1ona1 prziei. wszystkie p.o- . byly zhnue i szt~wme, zakoonicai ią obstu-
tę próbęr· bo .tam M.Stafy spokotnielłszc ~h\lta;ty krółewicża, w·ystępuje .tu iaka wy... ·giijącru zapałitai gromnkę i rozpoozę.ta od-
-czasy. . To·--też= zara!ZJ po uśmierzeniu gm- '.: 2ll1ainie w Jasnego· ieg·o .pióra l \V:l~snei i~o mawiać mod'l'itwy za· konatących. W tern 
łi~o spisku Htewskiego wyśłał ,król 001> : ntyśli. Cóż diZlwnego, ~e tai załeta ·w: JID- przytpy' też lekarz, ·który :tapYtalnY przez 
rozw-a'Ż'n'iej'szego z.e .wszyst1dch synów swa „ „, lączenilll z innemr cnotam~ K~il~i~za. z je- silroskanych rodmiców. czy Jest ieszcze ia-
kh, . .ł(aizimi.er.za, w zastępstwie swojem do· g-o gorqcą pobo:triośdą. i „i .' }ego igłęb0;ką, ka& nadzfoia! ratunki.i,. stanowczo odpolwie
Połski;- a· przema;czy.ł mu zal miedsce pó-... ri{w1ką 2liedna.~y .mu Jntł# We \\"szys.tkiGb dizial: .nie .ma żad11ej, chyba jeszcze jaklś 
bytu. Radom~ w p:oblifu Lub-łiina, aby go . s~ronach wiellkl~~a . ~~s~"a~ te ·w.ywofa- cu.di! Od owego 28 sierpnia rut oo-praiwta- . 
0byt daleko od! srebie nie od!sooą.ć. . . ly taki są.dl ?tótńy .~1,1tsPó{cżesnego kran.i- ta całai f<Jmilia nowenn~ · do błog. Gerałrtia 

Radom zbu:dowanyi lekkiej v.-~yżyliie; kaTZaJ przy-k{}ńcu jego rządów flami;e:stni-· z · wJelką uffllośclą wysluchania, a teratx w 
spad~ceu ·w stronę Wisły .j, w1 stronę Pt~ ~h: „,Byt·„afr ~'ha.rdt:o :inMrrym - ~· oby- · tel.i rOtpatzltwed. chWili ma-tka ieszcz.e taz 
fi.cy, miał bardzo szc:z.:ęsf.tw1e, środkowe,' · ,~ł~)'m, a . _róW!l1o dwai Jata:, pariO.'\m,1 _.od. zgOOmadza catą sw~ict fam1łi~ około kana
polożeni~ · Trzy.naście mH oo ~eprawy ~1 .• iiak go kt'ół .' i ·pa.If ha:sz: dop~ił do· iącej i po kilka krotnem gor~ }lO'Wlta
;wiśEanei ·pdd Koxieocałmi, mafo w Wię~j · _, w~adiy: a cal-e pa4~W,a t W:śzysctJu91zie rzan1:u: błot Gerar-dzie wzdró\.VlŻe moją cór-
IQd wiśłaJnił\ł hlllde w Pufawa(;h, ,a tyłka :g~~lli i-t:~O. po~h~r~ę'~ .. „ . ,· „' ,·:· : •. „·: ... k~t kładzie ·ret&v..ię ' blog. Ger~ M jej 
?ziie'\vięć mU .Od ~f.a:~~rzegów, gdZie_ ~e.~ , „, ~ · „ ··- „. ,, „ .„ " ·• ' ·" p{ersi. P'Octem· ieł c'ó'rka iUtżJ k~ za..: 
i~?o si~· .Pr~ Pilicę„ którai sta'nOVllt~i„ ~ . · ~· ~ · „ sri~a, . a.. tti:arl x<leJwioily W\va..ia, iaik. aia-
grrurrfok' „ ~y· Matopotską; ai 'Wiclk()tp01. , „. ·; \ l{;. · • .-•. , · • • gie wszysfilde .znaki bliski-ej śmie-rd ~ą 
Ske\. w Radomiu tedy wszystkie się dlro- : :KanQmzaeya bł. Gerar-da M:aJalh i puls ZllÓ\\~ regulamie bVie' . . „Córkai ura
gi. krz)-ro-~ail~': od' w roclawiai do . Krako- t#adS2.1ka' •?)ł ~ironu rxJ. R Jt~;ystóiir ~ tdw'ana" x.akrz.yknąl Dr „ l(ailutwaerts, i tak 
wa, ~a ~o,zren..rtCe do Li~, na· ~waiwt}'i_da ,:nra . ll.aistąpić teraz w• tniedzi.ełę dniai lłgru~ · t~ by.lb w. samej rzeczy. ' Bo"pH:<;iui kiwa„ 
Lu:blioo.1 r na! Ruś, a ·na Blallobrzeg1 do Wte!~ .. · dlUCL ok'-Ollol po:.nutdniai pmz Ojea śWl \V' .Rz.i~· ~h przebudzi la s~ zupełnie z.drowa, 
k(jpolski, do .Ma!Z?-wsza i do· pnu'S. PoJs!<~ „)n~ w koścrele św. , .PL~tra.'· w knściele ,c:-0 teraz SMI! lekairz. przysięgą (l10twierdlz:ił 
~'ll'Wt:Z1esnai nie m1alai środkowe«o punktu.~ · ··~~tornym v/ BQchinll ·"w-l<lł:ri.my dtwia fi- 2.3, Pażdlz:ie.mika 1893. · · 
bo . .Kwk6'v ~d.,al .na samym brzeigu Z'.a'C~· . · "clry w babki!" 60: RM-rystówi n.a Il ·W roku 1896 zacharowal 15-?eri 
ttm~ ale m1.afa. Hni~ śro<lktj\V~ od\ Ltiblioo „ •. ,l~o oboik oltarza- Ser-ca J c:Z!uoowe<1CQ bklg. s.tU;(kmt Wince:nty d'i Oeronl111u W. semitna-
lł~-. Rad.bm dó: Pio~r~a... ł14!) k.tórd ~ .„. K~cmensai Hofbau~rill (Dwurtakai), nai pra- r~II1l dm~haw.nem w Kooca (Oo:nza) we 
1l1nłt oob.ywaly sic: .niaa:""a:i*1sze 1I1ar~~ "·ł "'w' obiOk oHarz:ai św. 'A.Ifonsai' L~reg-o Włoszech nielbezpiecz:nle na i.aiJałenie ·blo· 
~s-ze za.pa_d,a~y postalllow1em1a. (juJndait:em:a zakonu OO. Redeinptarys.t&v') ny opl:uc~.. Mlln?1 ·w~:tkkhi 1...abi~~ 
Dłaitego to Radłom. tak sit: .naówczas t100.'" .,.,„.li..rr .0 ~.....i„,_M • u· T,,.~,.;. b~r1•- . .. , . ~karrzai · Wmcenty hl± b]1sk1m by,ł śmierd, 

. . . . ,.,.f!~ ił.• Ulv,q;,.1„ e1.c:111"'"' aJe I. 1..;UJ1.t:.e •v0~N:t.Wl()• ~ ,p?~~"' • · • ·· nt~..:>i b' 
łD<Jsl, miaJ pott:ż,ne · muiry, ~...Nny UłmtJ!&,„ .'.~~; O.e.rar.dl :wrodził. ·~ w Mur<Y We \.Wo~ . ~'-li,)' 1J{l1 .~mu mu na piersti reao..wu i. 

na Twego , Ukrzyżowanego podo.hn.ym 
cz}mić chciaJeś, spra'\\'~, prosin1y, ab -
Jego przykłady na:śładując, w toct 
,,vyobra.Zenfo przemienieni rostali. 
tego± Chrystusa Parna naszego. Amen. 

(Obszerny żywot łJłog. Oera:rda .Mait 
Hi wydal po polsku O. Bern'.a!ro! Lubieńs\; 
Redemptorysta w Krakowie 1893 r. nak1 
dem Ksi~anni Spółki \vydawnicztjl Pr.i 
ski ei). · · 

Tu dotla.iemy też krótk~ życiorys ~ 
Klemensa Maryi . ttofbauera (D~k 
którego proces kaooniz.acyi też wa: ·łest 
to.lktt: 

Z wieśniaków J)OboŻinych na Mora~ 
26 igmKilnfa! 1751 '1'. · urodrony, w. ml~ 
oddał się za.-w'Od.owi piek'airskiiemtt. Ch 
się służbie Bożej rpoświęciC, po dwaUcrq 
próbowa.f :wstać pustełni:kietrL Późni:el ~ 
~ się do Rzymu, ~ tam w roku 1784 1 
nakhnłenia Bożego wstąpil do tl!O'W'ego u 
kontt 00. Redemptorystów, który wła"śn' 
'vted)'1 św. Alfons Ligouri zakY.tyl. Swi 
ten przepowtedziat o Kle111.enSie, że 
dobrego mtziataić mia:.f na półlnocy. W 
ksztaJlidwszy się w naukach i ·\\'YŚ:\vtęc.on 

. na·kapl~ wystany zosta.f iako m.isyon 
. :r. i tam osia<l!l przy kościele św. Ben! 
· i stał się Apostoilern., ()łr31ZJ opiekunem mia. 

stai Wa;rsza.wy. .Po ZidObyciw Wairszaiwy 
i rzezi1 na Praidze1. zebr~t poz.ostałe sieroty 
i . sam że-brat' chleba dfa1 nkfa Raku im 
~aże masońskie wymagJy na Napoloontłe l 
rozikaz: v.~enia. gtOl wr~ 1l b1il!ćmi a 
Wa·rsz.arwy. Po miesiącui więzienia w ,Ki· 
strzyn.i'e, udal się oo Wledlniiai, gdzie Prato· 
walf md . tem,. aiby na. ·Wol:OSZ.czyiinie, "na 
P,od<>łu { W' Niemcrech misyo.namzy sw.ych 
os.i ool'ić ; lecz., jak sam p rz.epawiedzial;' do. 
ph~ro ·po Jego śmierci zakon Re!demptars- ~ 
stów miał się rozk.rzewić. Ostatnie łata; ży. 
dai s~:zil pr~y kl'a:srztorze Urszwfatnek we 
Wledlni u w. ciichea lecz wi elkrei doniioslośt\ 
praqn; skąd! sluswi'e i Wiedeńczycy ·na-

. zwali 1go s.-wnim apo.stolem, ą1 Pius Vll fila-• 
. remi k~cJofa, fako wiemy uczeń ś\vr. Ai... ·g 
f~nsai · zarnitowanytm . był wi na.baieństwlił i 
do Praenajśw. Sakramentu i oo N. P . . _Ma. 
ryL ·Różaniec · mia~ pra,,\,·ie. ciągle w. ręklh !I 

Tp tez 1uinart, jak św. Alfons gdy, ~kJ.. 
no ina! knrot PańSlkt 15 rm~ 182:0 r. · P"-<> 

· · spr3JWdreńi:u· ~ icnót f: świętości~ :nra.J 
'. ~~. przy groble we Wiednitl\ dotna„ 
n)icll Leon XIII 29 stycznia I.888 r. Btogo~ 
_: shłw.iooym . go ogJosJJ. 
. : ·M~Ut~a.· &±6! 'któryŚ.::bJ...J(łeń;eil5a 
. Maryę · ~ną .'silą, ·wiary i· Ol'K1tą ~a. 

, maJnląf ·wytnvalości ozdohll~ sprarw ~ prom„ 
.~ my Cię, a:b-yśmy pnzez. jego za.sług!i i ·za 
.i~' Pl.tYkladem, · siłni w wierze, ai ~ 
w· mM<ośd, wiecziną; „nagrodę otrzymafo 
Prz~ Je~u'Sa Chrystusa Paina :nraszeg{l~ 
Ampn. 

(ly.wot,,t~ .biag. Kklmensa pdiI tY· 
tulem: Apnstót Warszawy, 1czylt bivlot bt. · 
l(~ensa Maryi lfofbau:era, wydał µo pał·' · 
sk.Th· O. Bernard Lu.hieftski:~ Redlemptiary.sta, 

.·naiktaidiemi w. ~uśdska~b. 1889). . „. · 

j pi~ . ~śc..:lob\ z ~ć~~ dwa: j-eswz~ . ". ~dt: 6 kwrethi:a · J726 ·rokll • . J~ udt Pier.: ·. Ge~ zasnią.f ·gfęboko, a po p,ri:ebud\zoolu , 
no ~ . dzjen okaZllJą. sta~ą1 ostro··· „. ~h: lat-tlzłedństwa- swea;<J· hiliitile Qb. się W'Sla! rupehlie :MrcwY • . . Zgff.i•dzeni . - .. 
Jfubiwą Jn1dow~. :: . . . . , , . ., ."::~afwny szc.z~ól·nemi laskami stall. ·~e na- . N potwierdzen·iu t;x;h ~ócli. W"f~ Fuld i· I.. ... Ś Boni' .. 

Ą\ło<fy -~rorew1c-z; m1~a1itteY .na: mm-„ '.. rzłdziem za.tlłziwia~ącycł!l : cud'ów. „ z lilią zdrowJeń ·cudOW1Jlych podpi3a:ti papid Pius ·'W · Z e I fl'6"'1 W, tllC,«·~ „. 
!C? r~im:-.w-.towarz:v?twie K~Umacha . ' anl~lskieJ · czystości .~i -· ort i 'demie I X 15 sierpnia dekiret, „wed/11~ którego po- . •, ··A~ey~jsknpi i ·-B.is.i .u: ni. 
hnnych dorad!z:ców_ ni~ m1ail rhyt t~~ ·"'ósfrea ·ipoki.ttY; --·eby· ta1t ·srat · sie ~omllyni zwhlai bezw~lbcznie przystąpić do ·hntmi..: -4 - ,,.. 
ira~~~ <lb _\J.-ypełn1erua:. ~łska nte"Oy,la~.··, po~ch la:sk' :·BoskfclJ~· " Będi\c;wrof.erit · zacyi b-l-Otg. Gera:roa· Dla kt6rci tn u'tl1ccy~ . . . . 
am wru:in~~ za-groti-oną. am ~~ r~~ · · ' .. ~\\·H~tobl'iwośd: w s-zkole, w terminie. ja- . s~hi/yiznac:z:ono dzieli 11 grudnia z dka- Cz.ci'gUdłn.emu DuchoWfoirstwrr f. Wfeś·rt~~Jr. 
r:1cłtam1 --"'.·. Jedyną. Jtaffi\icz~ doległirw~„ · , ł~l\kraw.i·ec 1 s.fuga: bisk.lłpr w~płf utają;; z:yi !ił-łetnrel roanky og)osze.rti.a d-og:matu swych dyc9ez:-yi . "' · 
c~ ·W. tnm~e4sz.:v.:c:łt strona.eł 1?Y1o ~~ · iat;~s.~dQ-,~t~dizenia,- które prze.tł: '17 Ja- o ni~pdkalanein po~ciu Matlci· Boslkie&· w Pozdrowienie i· błog-oslawieóstwo· w• P~ti(·· 
~lietwv., . które się ~nn J'OZ\\rtefm-Otmf01 w t:Y. ;~przez .. św . . Alfonsa zalożorircnt IZ<Jstmlb. w tym santym kościele św. PiiÓ-tra w Rz:r- l(ocha1ITJ. Dyec~je! 
l<<1r0rnie1 . Sz-czegćl~ie. d'o~a.ft Krzy- T+:· Ja~O::; zakrystyan" f.lfrtya·ń · ·i kwestilr~ mie. · Dzień ósmego gruciJ.lai roim 1854 j.~_Sł '. 
~tof Szafraniec, siz!adtdc~ który słę go... ·6t~al podziwienia ~'! ~d)• Fiosłu- ·. . D:ów~ra to rzecz., że ta .kano:łzacya dniem ~ym w dzieia:cli ł(~lołai m-
n.iż)'f dU rtJ.1i p~<)'stego aw~iintam.ik~~.I~~· szer1stwa,··młlości• k:Ju b~nYtrn „r żebrakom, prz.yµada ·Właśnie w •niedziel~ Qockus dcta sz~ świętegu. w tym dniu· Oicll1! ~: . 
~ia, i«<ck<ilwfok „~rz.o~· ,e ~- ,!;Uill!~-Om.t- . . 'Ja1~~ tei.ż:<zarrli:wośc.i-0 ~barWiehie dtt.SZ ~· tak :WYI tej u·roczystości Matki BoskieJ.· którą Piiurs IX. dtOC7A\nlY Kair.d}'Uialanm . Sw"„ l(b· 
te w Polsce sprawowali dostoJenstwa. da~ce,.ż:e „za'SłulżyJ sobie •nietylko, imie -świę' talka ,nkPQkalanie pdcz.ętl: iuż. ·z.a. SW01kh . ściola: Rz}1m5kiego i' wielką i·c7.bąf Bisłru,.. · 

Ni·eidaleko. o.dl RadQmia rozpocz)llnaiią tegO, afe·m;irw:et "i tytuł- '\gMlhvege APos.futa. , czaJSów czcili' św'. Alf-o.ns i cafy JC'g(l -z~Jron, JlÓW\ po '\\•ysruchalniu o<pinii wsi:Ystłdcb bh· 
s-[.ę gó:rY .świ~<('~rzyskte. ~ z;wain:e c:r· kła.. .c.N1~; ~ługo .. on,· ży1. .ale · maJiąc. śllub · spełnia.~ · W tym; świętym Oerardz.ie w: 1~yscy skupów świata'. karolickiegoT ogrosU tako 
sztoru św. Krzyżat który był ina ri'al.f'V~- ' ~.fiiajf zaW'SZ~· .oo · jest ·MJ<lbskOJ9adszem. ·do- robo.tnky wszelkiego racfzadUi f zawod!u b<:- .artyk'łJJf wiary Ś\Vliiatur cłtrzclci'3fflłciem1lf: ze 
su) .z tych 'iii;óf .~budmva.niy, a„styną_F w(nv„ . ;::~f db. taikiej ś\.Viętośd, J.akO -maiło •ś·wrę- tł-4 mieli w niebie nowego śWiętego patrona. Marya, M'aitkai Jezusa Ch~„ od piet'· . 
czas odlpustaini tak, jak dtzsia.tJ 'Slyme Czę- ' t~ 'O<łl\viet. JJ1"ZY .iC.l!fu:giem · icłt tyciU' oot~- i· oµiekuna, który przez · nieuMadącą .!1 I)Olbu. ~szei cM\rlli ~-01 Po:c~cial vrze;i;·rwrzgfA~ · · 
stQchowa. OtÓ;Ź- , te ~óry św~c;tokrzyski.e- ·gn~a~. ·'·Mając l:mvie.m dlopiem- 31 t<rt, a tn~ PTa<cę .uświęcił cale ·swoje żyde a.ż do na · Zals.:ł'wgi ś.rrtiercl krZ}l'tm\tej JezUSa< &J· . .. 
~l~'g'Tlą „Sit: :.M .·~~~runku- p~ónlO'\VO'~icbo- . ~~F ·W:,,naUepS'Z}'lm wieku', ZJilUHt' on 16 pa- tdm ostatniego. Czytamy. . też w. Litainii wszetlciej 2ma!ZY gl"Zeclłu piel'WorodlJi* 
ootm m ~~ pqb.J:ii:u1 Kralrowa, a; PoSładalą · id'Zllernika 1755 w -kła:sztorze w. Capasele ml! cześć Jego do pryw~, uitytkw ufo- · 'WlOlh~ bylja;"''. · · -· .. -. · , · ·:. „ '_ 

4-Je "~wazą~, . t~d11n r ~y.ck_ kry· . nie ! 1.~ na su~hoty, jak o to· tiilwisz~ · Pa~ żonei tę prośbę: Błog. Gerardzie dziatek · '. Pmez; to, ·~eni-e ·stial<l · się ~~.e : .. 
·jiJick, ~adnych dl~ ~p:ystkó"!, ze i~- na :~ai µros.il„; ałe racz:~ z ·. zarni ·mrto:śd. nie ochrze.onych opłektmie na1icttdowmei· · żywionemu ia.cf. ·wiekó·w1 pN1~1'p„iu ·w~:. 

.fidze po dlzis dzjeit istm® ~- te1 okoli.cy Boga: ;śm.ierd<t Sw:i~y.th;', ··:rosta\\'1!izy ·"\V ~ .• módr "się za nalitti ! bo iaik doh.iiadcze- nyclt · · 
prze7JW~slrot •. zbój s:w.f-ęt~T'ZY~~,·~ Dra · z~ie„·ł~\\1'iml.po~srony „tm;~ ·'dl)jawfo~ · ~ ~ie. . za życi'1! .i pct"śmierct Jegio pokazało, . . .:Wyrzeczone w rajt.~do w~ ?t:ze.t~ ~~ .„. 
$z~rau.ka byJa to· ult11bLuna dkołrca io, ·za- in Le ;~ie mu Najśw., Mam Paiiliny„ dh ktoret " dłtlm "<llifeci 1w chwm · urodzeni3J ·S\lłego 11~ ·Boga, slow.a-~ „·Pdłm~ tJ!te~)lp 
sa~zek,.:.plił_asz~a, ie .. przy k<J11~u· połi:: ~uli ~~.'·~~i· s?:cz--egółtu( ' fJafa:ł"~~ią śmiercią :zatgroronych. za Je.go modlitwą~ między~ a i~a~, międey na'Słerlf~ ... 
c:J;n.io;wym gor S'wietokrzyskk.h m1a~ S'WQi 11 Jeł. ni.cpospoHtą ~Od'~. · Nie dziw prey<:.zyną ·z:ostafo. htat<:iwanych i echrzoo-. two}ernl ~ mster.tiłem feii; Om zietri'e datw'ł · 
~nrel{rdziettfz\.czn.Y zWalllY ,,Pi.es~~ Ska,„ · .widfi, -c:ie cuda, ttóretnn· ·aog;, juz· ·za. ży~ia. · ny.cy. Ja1k. db Śo/ . . lgna.C~1 • t~ · i do h·. . t'WPht''', rozu.m&aino za"wtszC dd ~erWi~h 
r:.t"~ kt?rY t_era~ ,snrtył .zai. krwó'\!kę,~ za śwljtQbł)1\"0śt'~sługti s.wegu•.:•t)cJśwfad&.a..t1 ' 1 '"Oerard'a Wawaiil slę· z. rnaiiteps7.wn · sk'1~t- ~~v chrześda1r\stwa1 0 ~ Jtiiir.y_ti· 
ro~iga:zyn żbóJe.ckf;· • . rtJe ltYBro że ·inie us.taiły pei jeg:ó śmierci. ale 'kiem niewiasty, które ze strachem wycz~· ··. ~.ie. 1.ahJ PQgl'Om~~~ · ~~- · ·.191 

BytOi zaś na .c:O: ~,aii.af ·si~, ~: ·gór:ach .-~~ ·~ większe się dztaly. ·po- cli.1Wlafy · ·:· łri1~ t~· dęż.kletJ drwili. . . . Nłd. który Boskt"SY1tlt ~WW.e ~ · 
~i~rz~icli. Ql1 widłup nich Pf'9'-~:- . ·.„fil ' fa~ionycth1.1Yu,10Sł · ([o Pa'.!l : Bót:i~~. „ . .. , ·~wi~to Jeg~ imwa~a 1-6. J;tB:źdzłe;tnika :rnłal~ zlamat, 11Wlrooalf~slę ~~· w·I~ 
ózil~ doo;a'.. M,rtd.ltiwa- , ikt.Or~ · przew'Q'ZJłl .. !hiaJ . . ,; ·dopie-w· w. 1ta~tyćfi tza!Sadi, · tj. _w• ktofl'!m; ·to. dnnł' kościół ś~··. t~ si~ nm- k1 d1~~ń.skie, 1*J. „ db .n~~~ '. 
~warYi · SI\~~ ~d .k?pcy; :k~w~~ t · 29 _sty1;z~ła., 189J '.: ~~~ ·;~ :·~J~r. " dfi_: ~; lctót1' tit. 'Qe.~~dP.· .otf , m!Oih:I- ' .. Pl.a,,.. ~hu ·~ętt1 ~ty. · . · 
•\\lll"Od-a"\\SC~ H-ai sl;rooe J:i.rntaltkI łlrtJeJ~it~e~ . .;=:. f~t ·,f:o:· t _ {1e:t\."Uo~·cf~„ \\'l ·z•P~ra-c~ ~ ś-pt 40 $l-e1>1~ . 11r~~~~~„ił~ 1.. ~1bra:ro!frl-, S,-. '·. ·' :i~.f.Oahrl)r!t ir~~ Jl{ ~·łis\ti · 't1o~.eJ: "· 

' . ·,. ; · ·;,...·;::.·,; . ! : . . .'• . , ~ . · ~ ; . „~ „ .~ „ .. • „ .. . :.: "-· .· \ ·:. „ ' . .. .. . . . , \: . „ 



I n ą", poni.ew1 dl, v.iek&w przemaczo.ną oości \\·zór żyda rodzinn~o \\•cale myiłi r~tszej czci i n ·fo~ci Boza R.-Odzide!ki. zą ...... się, co t m na ctv.·orze król~~ i 
by;!ai ~ śv„i.atu źródło vtszelkich łask, po- bożej, czyli innemi slowy cześć Maryi nic- Oici~ Ś\\. l~us X, zapowiada1ąc ji,ibileusz mfęd:zy panami się d.tdełe. boć ·dl też ni 
ni~aż od wieków Duch św. obra~ Ją sobie pokalanej ·prowadz~ nas do Jezusa i uczy dogmatu N1e.pokałamego poczęciai Matki Bo używano do rady. Pan Makulai zainr.ovf 
iaj Oblubienicę, i nigdy po<k:r...as Jei zi-cm- nas odna\\iać się,..,, Jezusie, a: właśnie te.go żei, .zwróci( ną to uwagę, ż.e M.arya niet!-·I. się tylko sprawami miasta, to miasto 
·l(ici pielgirzyrnki jad grzechu Jej nie d!o~ za dni naszy~h światu naflbar<łziei po- ko jest Matką Ciała Jezusowego, aJe tak-. cha~ i. pra~ł d1ai1 zyłko wyniesienia i po-
tkr..ą.ł. · trzeba. że Matką mistycznegd Jego Ciała t.i. Koś- rzą<lku, ale żeby gród, którego on byl g~ -

Me przeto dz.iv;uiego, że Oicowie K-0- Podstawą i treścią wiary chrześc'iai1- dola św. Onai na ręku swoim przed.srąw~· wą. we w·sz:y-stkiem inn}m miastom · 
ściDJlał pisząc o upadku rodzajui łud21kiego., ski.ej jest bóstwo Chtrystusa PalJla. Walka J\!Żusa, Zbav.!id'eła świata pastu.sxkam stol~a prze\\'Odzil. 
p!J'W1adają: ;,Ile:kroć jest mowa 0 grzechu, między wiarą a llliewiarą z taką, za:ciętoś- Betleemskim i 1nę<lrćom J>0ga.i1sk'im ze Teraz ,,dęc krz~.tal się, ażeby uroczy-
nie odnosi się to do Nzjśw. Marryi Paruiiy, cią toczą<:ai się v.1 dobie obecnej obraca Wschodu;. On~ BoskiemUJ Barankowi. to· stość kurkowa: choć o kilka. dni· odlożcm:i. 
która z grzechu jest wyjętard!Mai chwały Bo- się główill.ic około tej tajemnicy wiaTy n.a- wa~yszy na gór~ Oołgata i tam w ofierze z cal<\ świetnością się odbyła. 
icl''. A zatem nie dtai własnych zashlg sz.ej św. Kto jest ten, który w żJóbku B'e- Go skłalda za lud7..kofoć car~; Ona w \iziei1 Krzątat się zaś z tem większą p{lnoś-
'\\1~ętą, ;est Maryai z pod prarwa grzechu, tleemslrim jako dlzieieię niennowlę byt zfo- Ziclooych· S\\·iątek Odbiera Ducha św1. we- cią.. że oo św. Micha.ta 1587 roku królen 
ale, jaik <Się v.ryr2Za św. Augustyn, 1rdla iiony, który na krzyżu umarr. ~ który w spół ·z Apostołami ja!ko „ przedsta:wf ielka kurko\V}71I byJ krew111iak jego Woiciech 
~-a.ty Bożej„. · swy1m Kościele żyje i żyć chce do końca Kości-Ola ChrystuSO'\\;ego. . · i.. • noszący toż samo co on naimisko, a wy-

Odfy wysła'\viamy promi.enie słonecz- wieków? Czy to cuowiek zwykły czy Nilechże tedy żbliżzjący się dzlef1 Je.i -chowuJ~cy się od dzieciustvr·a w lav.t.!· -
iJ1t. ł..i:órym zaw<l'zięczamyi deplo 'i życie, Bóg naaświ~tszy, który si~ oblekl w natu- jubileuszowy .okaż;~,_ Jak. ~ilnei .węzł~ .czci, nym -domu państwa Makuló'\\. 
:ta tem samem \V'ysłatwiattny słońce, które rę ludtlką, .i stal się człowiekiem? fYta- t mifości lączą 11alS ·z Maryą, r jak na nas Mówit \\ięc do ·w.ny:-
~iemdę opromienia~ Stobcem , spmwie'<l1li- nie to było po wszystkie wieki i jest po sprawdlzają się slowa1 prorocze przez: Nią . - Nietylk:o dla honoru miasta, ale i dlJl 

LL v..uśd i świętości jest dlła nas Chrystus d:z!iś dzhei1 osią ws2ystkich reHgHnych spa- sa1m.it wypowiedfZiane: ~.ooiądl blogosla~. honoru domu trzeba nam pey, ty.eh urD-
Pain~, a nad Maryę nłc w;ydalo to Stońce r&w•. Jeżeli Jezus Chryistus jest Bogiem, wioną Z\.\·ać mnie będą wszystkie 'pO.kole~ . zystościach godnie wystąpić. . 
\1-spaniałsx-e~ 1

i jaśniejszego pmmienia. jak mocno wierzymy, tedy ta, która Mu nia''. · ·, · · . ' - A kłe(!yż. to w-aść. byle iak ko 'o 
\\'"ieDbi.ąc z:atem Mairyę ~o jutrzenkę, któ- dialai życie ziemskie, będąc jako Martkią Bo- A im lictznicjS.Ze· są. niebezi)iecze11stwa, :. spraw. miasta chod.zil! - odpowiedziała z 
ra: tmm' vrszy~stkich wiekÓ'w' nie ~et sl&w ga!-Czrowieka · WYITTiesion~ IJJadJ wszystkie im groźniejsze burze, młoWąc tódlką Pio-· pe\y.ną d'umq pani Kune~mda. 
~yć, aby Maryę tt'\\'iełbić lako oo.actzy- stwQrzem1a, wą1a by lai być przyozdo.bio- towąt' na.i morti.1, tego świata:; z tem więks.z4 · Połechtany tą p-ochw-alal; parn burmistrz, 
'!i't&tą, . ·najświc:tszą, · a1iepokalam~ Dzie!\Vtcę; ną świętością, odlpowiadającą Je.i n~ezrów- uioośdą, ·spp1~r'!ącl.0ijm..y \\fezpót i oohvYż- uśmiechną się z. zad!owołenłem i dodal: 
J.e Ją wysfawiaią stowy ksi~r „Pieśni 111ad naJnej igodindści. Toć, ilekrroć ty mity Bra- szym Sternikiem tej łOOlk.i ~u <>n.ej jasno ...,___ Trzeba też i wam obu z Baśką za-
flie.śnrami ·· „ja-ko Lilię wśród deirni"; ie 1cie, masz do serca przyjąć tw1ego Zbaiwi- prz:vświerając~j G\\riaździe, Maryi,· tern cnie się przystroić. · 
oo niet SltosWą sJow:ai Pisma św·. „wszy- de.l:a. w Nacrśw'. Satk.raimenicie tl~nego. moi.niej wesp~li ,'nią trzymaijmy sie Jezusa, · - Nie pó}dzłeD1yć oo kramu kupować 
stkaś· pięknal Przyjaoe·iólko moja i zmaizy snaraisi si.ę to serce swoje z wsize~kfej pia- tern gorę-cej serca 1J1as~e mi':k>ści~ k.ui J~ZJ:t:r nai g-watt przyodziewku, bo dzieki Bogu a 
w Tob1e nile ma·•, - I że porównując Ją, z my igrZ'eichu w sakrarnen.de pokuty oczyś„ sowi z:aip~111y i ku N~nm poqhtośmy! two.)emu staraniu mamy szat przystrQfnyci1 
Ewą .Martiką w>Szystkkhi nas ludfzu 1i· matką cić; a mia·tcte.by Bóg dctpu'Ścić, gdy wedle Z.iedoocz~1il z Maryą, łctórej 1z.aiwxlizię„ ... Ulie mato. Na! xlode też i drogich kaJillie-
iytia~ n!a1.SZe&"D przyrodlwnego't starwfają; Ją oo\vtieczrnych wyrioków Jedlnoro<llzony ·syn cza.my Znódfo wsz~łkiego b<łolgostawiei1- niach runni nie zbyw·ar - odmekla v.-tlzi(-
iivko Matkę tnas.ziego żydai nadlprzyrodlzo- Jego naturę ludeką d.a. 1iaszeigo odlmpieuia stwa:, Jezusa Chrystt11sa, PQldlnp..simy nasze. C0nie się uśmiechając pani MakuUna 
~1'0 ponad Ewę. mtla!~ przywdziać, a7..eby teiniże 11raijśw. Syn r~ce· blioiostiaiw~ąc Wias: ·· .. . . · : . Pan bunnistrz. z przyJemrnością ·spc~-

,1\farya: stoi bliżej Bagia, . ainiże1l które- spacz.ą)ł'' w f~:i.'ni0 grze.chem Sikaliooym? Niech Was b.to.gotsta\vi wtszechmbigący Bóg Tka.I na żonę I dod'a:l': 
kolwiek..J.irnne stwurzenic. a im kto ściślej .z Czyż wczucie przyrodlz:onie nic: wymaigia, · Oiciec Sy,n i Duch św. - Wiem. wiem, że mo.lai jejmość \\·y-
~„ tzlącwJJiY tean wlęksiJa "Jelg'O świ~- aJby Bóg da.f Sy.nowi swlOjemu lll~świętsui Dan \,,n Purdzk, .u grobu św, B'Oin~face:- . datków nie robi bezpotrzebnyd~; w57,a!lde. 
tość, tern cudownietsziyt jest potok faisk Ma!t:kę, skazy i pJa1111y grzechu nic 7iootjiącą, go dnia 17 sierpą•ia r. l904. " id)? ~z:eba nie można skąpt:ć grosza. 
sply'11--zjący'n.a niego z. sercai Bo.że~. Być skora }aiko Bóg wszechmogący talką Marbk~ Je:rz:y kard:'KaaJP, książc-bisknp :"'"mela~. · .:_ A też i w domtu trzeba: -przyjąć 
&ciś!e Zi ·Bogiem przez laskę zJącronYll1l a cfać mtv móg-l? 'Wski, ora!Z W ziastępstwie, biskupa: flil. dostatnio przedniejszych. nJe POZVr''Ołęć Qo„.· 
jednak grzechowi ]mdlegać, ro d!Wie· rzeczy ' W tern. spnsób stadc się namka o 1niepo- deshei~lkieg-o. . · · : :- '· wiem, żeby WQJtek p.~d wich"t maomi.i-..i:-
wyddlli:'Aaiące się ·wzajemnie, (i.alk się wy- kalfuiem pc~zęc.iu i o 1ni·cpdkiałrunej śwti~tQ-ś- t t Tcmasz, .Arcybiskup frybun-ski. szychy-ości przyimowalł1 - rzekł spo.irza-
.kluczai'l S\Vila.Uó i' ciemność. ci MiaJryi · i)llwem świadochvem wi.airy w .1: M.~ . fel ·l{.~ BiskupJrew.irskL ~ ., .... wscy z JX)d' ok'ai n3J svroją jeimość, jaQ(by.· 

Ta z:aś śds.te z'Iącze·mc Maryi z 'Bo- Chrystusa, Baga ... Czł'owieka; nru te3 wie1rze ,'. t At ~:.<h z:~'i. J ~:skilp Warm.iniski. . . ii.: ·; ~hela~ się <lowie<l.z.ieć, co on.a; o krewnfakit . 
-~i-em wynika z Jej ooskiego. maderzyi1stwa opiera się. bowiie.m d~mM niepuka1arrrego t Domini!.;; Z. CY.st: Biskup Umb:Urski~ . l 'calem przyj~iu µomyśłl 
i t !ego· też · macierzystwa sply.wa na Nią poczęcia Baga-Rod7Jcy. . .t W<~;.~;'( d~L B~kup Fuf~ł· ;'<_· - 1 to się zrobi, zmbi - odlparla: diy- · 
ttwa peł'nlia łask. o której wspomina Art.ha... Dogmat niepokalan.egQ · pr„Joc: z~~ia za- , „ 't A11~. t i·St yn·.· Bi~k;up Chefrrtiriskl. . . ; . pja]naty,cz;nie pain~ Kunegunda:. · · 
jti.cł. Ga:bryel, gdy Ją rnawiedz:a w · dio.mku wiem talkże w sabie sHne pol.ludki d.o-.. iY- · 1t ł1t1·b~rt, .. 13islwpi 9S7labn.lli.sk!i.. . · Poi wyjściu zaiś męża pa.miyśl.ata· SO:- . 
'Nazareraiiskim. Włetbiąc Maitikę Bo. ciiai reliigiune~ r rnor~ln€1g(). Cho~obą Wi~- „t,. ' vr'il~1.~Jm~: . · B_i'Slwp, Paderbom~L . .. „ . . bie: . . · 
zą ·Niepb.kafanie · poczętą, · w1etoi.my ku ·~1Szeig;o Jest zapozn.aw1iłmic . ipiatu ry ł t J:dw.ard .. B~skup .Su.fraig'aJl Póznanski - Jruz te męzcz)l'Z.ny rnają ria.zimn do. 
tern. saanem ·Syna Jefr·, który, ·jest owern ·. 1gorikich mi:stęrp.s.tw: ,grzecJ~n. Wiek na~z ; ~y· ząstęp~1J\y.i'ei Ąrcybislą11~ . GąJ.'\ęŹ'." : . Wj,e)ldch spra~w1 ale na domowych nic sit 
ist01ke.ln ,laski, przez · Ma:ryę poprżedfL9,. 'zramyka' oczy na nie.wy1powiedz:i.aną tiJlo.ś.ć · i'tiieńskieio ·· i · Pozmuiskiegu.' · · ·· .. , '" n ie ztnaJą.. 
tl)im„ Aby Bo.ia• u~"ierbić, wys.Cawiat św. · grz~htr i za.poZruaie .spustosrenie moral- 't łfor~ryk, Biskup Pcriramu~ prooo:szci · ...,._ WszyStko dla WQJtb l dla WQf1!ka. 
~~ustyn Maryi: jako wólni.ą o:d ,grzochu. aDe }?!klf~ grz~clL. tak. :W sercadr . ~jedyt'.1.,. polmvy. jc:SlZCz:e gotów sobiei pomyśleć, że mu cbce-
J..'trf &.ga u:wief:Qić, ,~ra.f. św·~ Efrem, ·wier- czy.eh · Iu.dZi Ja:k ·w' cal~clr spot~c:z.ef1strwa<:h „. .;,o-• ..JtJ~ łf «i' , ~my naszq Baśkę naraić. Nie na1 tom ją. bo'-: 
Kl Oid~ koĄdota· Syr)'i]skiego . dlO; Chry. · spr'1Jwia'.. Igra oo ~grzechem i uu1ie\\'ilnnia ~rf 

0 

, ,, ~. '. .:· -
1 • ·' .„ · ·'" · .tk>rwa/a, że.by:m sle z nią miait~ naprasza~ 

st~: ,,Ty i. Matka T.WGJa, ,w.y ~edtrti je- -go nJ&ie<llndkroarte jako µrzyrodwny-obiaw , ·KnOL KURKO Wf··, 1 ~- myślała dałeD. · · 
st-eśde całkiem cz.yści. W Tovre o Pamtie, · · s.r•1 ~ąturY. tu~j. . A naiwe·t i·stmenia · . . .. '. ' · ·:.· . ... , . · . '. .'. ·' . : . : ... -.~·!· „. Z t~· wszystkiem lrśinłeobrnęła si.e. 
llie ma-skaizy, '\Vl Matce Twdiei m.e ma; pla-· grzechu1 .,•~,ko ~Q!o.cztmia moraJaego, prze~ · ·· ~ p~·~łeść . błsto~ycz~, ~ XVI.- w~ku~ ·, · P:remi

8 
ue, Ir~ w:sz.ea~ db ·frornnaty. 

ltliy'• ! Aby. Boga uwiefuić, rna1zytwtadą Oi- ·czy. I otóż. tym smurtey,m. wy,krzywi.euicm · · · : , ·~. ,, ::J , g „ e aśka.i b1egaJąc kolo stojącego mQ-
<nwie . }(~lola M.ar.yę . ,,przybytkiem na.i- · pdjeć nroraln]'lCh prz:c:ci\ysta1wti·m l(ośció.i ., NaP:isala •· .. ·· · tO'Włdlai zwijailai cienką bar.wistą \V'el'ne a 
Ś\\'lę$zY1m",ogrogiem rajskim, nigdy grze-.-· nasz św. iaka ideal, . na.śladlQ.w.::ltl1iai gtldrw, . :· ZUZA~.Ń.(MORĄW~A.„:·: . . .. .'~ ·;wórtek btegal xai ni~ i wołał; ' -
them1 i;rtle. spłant!ionym~~. ~.arką przy.rr.ik.... OOIP'rz.ód: naJśw~~Y żY"'VOt Zba·wiciela, . . , .. . . ~:i „ .. . »: ·: ~: . .- Basi~rlka dajże mi choć strępek td 
na n„:<..,di.P .. 1r.....,.„ ~"1'.i"'..,,_~A ..,~'<:'""bi"". :z:~a- n""""'·""'. z'·'"""'.·r i·cka. a• r<ńłem żywiot NaJh··. · · ·' 1 :,· · (Ci~n 'ttałszv)· „ · JlJtki,· by mJ ona na <>bchct.fate kwrkowym 
• • """ 11(.n...>~ ->W • '!I'~ ~·" VlU "" JJV1o0."'.'"' /1v.... ......,..„~ D~.t. d . . ' . . . . :. ~ . ·. ~ . szczęście przynios.fa. 
Ul~'. Aby .Chrystusa w Matce uicitdć, · ·Maryi PaJiny, prze.z fa~ę lAQL.ą o wsze~- . „„ . ... ,. · : · · ,„ X. · . „:, • · · · 

1 
starał . t , . , 

-Wola: cl.O . M'aryi św. ' Sofroniusz: . ,,Tyś '.kied plamty ' grzeclttr Ul\VOhuooą. NaJ}'.\\-4ier- 'po ~ŚUllt"Chl g
0

iA MaksymiJLa:nai z· no.d : .k . Słę ~a rzym.ac furkające 'W kól- . 
, · · "" "' ł" . o tt1l)tow1<ll0i i przerwać robOt ·ł -:-\\'~tkie chóry. A:nJ.o.lów ·prr..ewyJ;sz:yia; ' u:ierls:zem odbiciem na~~'iętszeg-o . ży\vota : mll'ró'Y' Krakowa, 'W mteście wrrócilo .oo··. ~ pra:cawni-cy. . ę P~ nc~ :· 

'.fYś p:an-a.d Chen.tb~n-Ow: i Serafił16w: się ChrystuJSai Rana jest. ż'}':wot NaJśw.. Panny, raziu1 ~vszy~o db porzącli1lm; a · .mtodzie-A u : ...._ fj W~tusJ:u d'a(i spokój· 
1

. . .· 
!\v.ml~b1t~. Jrtóm• ~e Zbawicielem 33 fata ·wspólnie s~- · jakby im ~ie ;r,.golai nie pltles~~o zaJ~ła "sziadza5 :_. W'Olala ', · 

1 
. , 

1 
'~.e . i:tr~,.. 

ł(u1 -wtl~szei ·c:;zci i cłrWia!l~ Baiei ml dztiłai. Nikt od rii'ed nie stal blłże~ Chrysitu- sic przygorow~'f!i~m d>O' uroczystości kur~ J'na i _ Nitki nie da, sm tJ'fa: ę . ' ~~-!:. 
'll~eków. ,wznoszą się w KośdelC naszym sa Bama; :n"kt. też oo nie.i bezipieci.nkti do k~''e5, która wsxwk.że td!o p:łerwsze.1 nie· ·. µ,.;,eszka<f:ml urzek~, ~/~. f~ . ~ ~, 
<łftant: i. Ś\Viątyn.i-e .pod 'W~xwaniem Nie- . Cht'Ystt1są. 1me proW;(<izi, ~ tego też \Yi- d'z.icłl po Trxech Królach 1msiai!a być · od:..', ~.. . ' ę ę .i • ~ m_e . ~tr:i-
tilkafa1nfo llOCZCitei Dz'iewky., 'i od włekó\v zatimek .niepnk:al:mk puczęłe-J Dziew~cy l~TI(l) Tylko pal~ Miik~ca~ Zehn.yd~-sk. i . ·~~~~·. pr.t~komamuta SJ~ 'daJe~ d·zie~/„ 

.&\\~y urociyśdie tati-emn!kę Jej Nieil:m- z.demi świązyriie, otmrze1 sztan,~r~ury ~e, · mlmQ poz.ornego spokotu hu.rzył $ł~ 1 ' 
,f\alane~ . nnv-"'P<Ma.. "':b~my z:w.„ ·taszcz. a w cłtw:i1'a.ch pokusy . ' . . , . . I ·J· , .. •. l( , „ . ' (. i r- U rzek.łaś ty mnłe oo ~i\\ma, ci j.ail~ 

b"' ""v."" 6
"'"' "" J"' \Vrza:ł gmewe~1f przeClW. ano.Wt 01lli0l'O · Urok rZlJ:Cifa tak on iś ,,.,.l)..._...-·111.r 

. Pięćdzte:siąt Patf: 'Młaśnłe miJ'a, adką;d za1\'i/SZ'e Ją 11).i~ii prz.ed oozam1, abyśmy . wskie'.71~' zads\{al, ·więc :ęhY. i Ch'\\lifami .. Itrzekomarzal się n~~:i:m v;fud;;~Je7" 
. '~ciec s\v~· Pius IX. dzjąc 1tJ1roc2 ystY wyraz przez riią'.Z·!ł'~~ b.ezpi·eCZ'ną •drog~ d-0 Chry dł.J swoi.eh .poufnych \\'OłaJ „ . . . ~amzym-ł.ljąc silną d1łoni'l J111lltowitiro 
~ectwb'tn w·szy.stkich. wieków chrreś- stusa iród1a 'szelkiej śwjętości t czystm~ . ~;-· Chlyst~J<. ·~~-Ol\rąs, lekctl"'-~Y- s-0~ · : _ W I , • • • • • • 

~h· ogl<tsłł·· nieµOQ\:alan~ poc.zęde .K · ci. ,;Kto ·mnie z.najdzie. w.a.idzie Ż.Y\VOt, i bici \v1ladzę1 111lcch si~ tylko zi pilme1SZJemi· . . Ol)tus daj spokoJ, wefnę m1 p-o:plą-
, ~1aryi Pa:ny art~lem wiary. Na tę uro- \\"'d..unie zba\vieme od! Pa.ina", sprawami . µpu.ram . znsjcllę, gD· i: poń ·sąd . czesz t przys~rzysz roboty - prosifo 

Q)'stą chwii~ . po111tyfikatu swy.ch · rz:ądlów Marya niepo;kam,nie. poczęta jest wre~ growe .oadam1 • .

1 

• • • „ . , . .. · .: . ~:zie'\\,'CZff, robiąc n~san~ miJ!k 
<Jhecnie nam ~ący Ojcrec św. ,w, prze... s~de nfedOśctg.fym' '\\·\wrem świętości .Ź.Jr':' Nie wyda:'\Va'l łedfnak' . \\) yr,a:źn'ych fQt„ ,, - A ty Psot111jkuł - za-wola.fa Jlatli 
~!?tiu i bkJgiql tmtdz,łei,-.że · przy;poo11J1h~1nJe ·da rodzuninego l jeg-01. potęź.D1t obroną •. Cóż kaZÓ\\~ śdgai1ia -mł-0.tłego starosty, !nikt tu · .. l\unegu.ada, dająic mu po pJecm:J't ~ 
~hiw~I1t i ~Q 11-p.tyv..ie pół wiekw zdolne b<;- ·jest bowiem ąstatecz.nęm . iródkn~ nk· bex o~vetcc:i' ro'lkązu nic myślal go sin.'rnć, ®brze s~ęrot1ego_ ~rzedz.i-wa. . w 
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· zawołała, d.aiąc guicw srngi, p::ai Ma
kułma. 

I zam.i.erzyla się na -córk~. 

( Ciąc cfałst:y nastą.pi.) 

S iętojózafacie 
czyJi skladka na ubogich studłentóWi kaoo

lk:ko-po!skich. 

W kasie (zob. nr. 47) 296,81 mr. 
Jam Dzidek z Kościuszkowai 2,00 mr. 

Na chrzcina·ch u fana I(owolika w Ue
berruhr: J. I(>01wolik z roną I mr., nmVlOtila
ro.dzQny syn Franuś 50 fen., W. Grz.eśko
'\vialk iz: 111iarzeCZ-01ną 1 mr., W. R óża!no~i 
z i.Oną 1 mr., L Cybertowicz 50 fen., St. 
Lis'al11 z żoną 50 fen., W. Szyma1iski z fu'ną 
50 fen., I(. I(antorczyik z ~ 50 fen .• T. 
ł\ról z żoną. 70 fen., ich dzieci Fra1J1uś, Ma-
111ra i Waiaś po 10 ferr. (mud'. T. Król) 

6,58 1mr. 
Na1 drrzcina<:h u Lttdlwika W ale.zadra w 

K:ray: L. Waikz.ak z żoną 1 mr., K:. Wal
~z~ z roną: 50 fen., W. NmvaJk z żoną; 50 
\en~, W. Brzósfowicz iZ ooiną 50 fen., J. 
łłeh12.e e. 2xJlną 1 mr., M. Miek:aJrek 'YJ fJOl:tl.ą 
50 fon. (na:d'es.la:l L. W'ałcza!k) 4,00 mr. 

Nai ichrzcinaJCh· u Jana Szczepatnłaka 
w, Ałten.essettt: J. Szczepamiak z, ·roną, 50 
fom I J. Malecki z runą 50 f.en .. J. Bainas·zak 
z mną 5V fen., R. Wa1w1rzynialk z żioo.ą; 50 
feJn,, A. Szciz.epainfak 50 fen., J. Dął>ek 5-0 
fen., A. 'Bla:s2Jc:Z:Yk 50 fen., J. Ndwak 50 f., . 
Wt Buichal'ski 50 fen., B. Wiatrowski 50 
~em., J. T()łITl)ctz.ak 1 mr. (nadesłaJi A. Bta
szczyk) 6,00 mr. 

Nai .zar~z:ytrtach Woicieicha Le'\\rrui
<liowstkłegob z J a<ilwilgą, I(l.{)loosińską; (nad. 
i pnrro zaiptaicU Jgn. l(rzyifatflsld) ~10 mr. 

Na chtrz!dnach u Pi-Otra: I(llmka: w Bru
chu: P. Klimek z ronąi 50 fen., Frall1!Ci'szka 
25 fen., Franciszek 25 fen., A. Maćkowiak 
2 mr., M. l(owalewkz: z żoną 50 fon., W. 
Kwbicki 1 mr., M. Grobelny 30 fon., J. Fil
iser 20 fen., A. Rybicz;yńSlkL .2, żoną 50 fen., 
3'. Krół z żoną 1 mr., kh dzried Antoś L He
łemu po 10 feni. (naidlestał i parto z:arltacU 
·f Ć!Zef J(ról) 6,70 mr. 

M! cltrxcirva;ch u Fra1ociSZlka Gtod'al w 
Oberhausen: Fr. Glód ,z roną. 1,50 mr., J. 
l(Qkot 1 mr., P. Bielawny I mr., J. Burant 
1 mr~, W. Klolodiz.iejski 50 fen., Fr. Janiko
wski 1 mr., w~ Tomcz.alk 1 mr., syn jego 
J ózetf 25 fon., Pr. Kolod:z.ieijski 50 fen. (na
\leslaJ f'raindszek Janlmwsld 7,2S mr. 

N'1l chrzdnach u Micłrala Marciniaka w 
ł(atembe[1g'U: M. M3!rdniak ~ żoną; 50 fen., 
1101W()ll11airodzona cór.ka 10 fen., synek f'rain
ciszek 10 fen., chttzestnY' W. Kunc 50 fen., 
chnze.stna M. Sobk!owska z mężem 50 fen., 
J. Jaizoończyk z żoną 50 fen., -stuideint J. 
JJJZ!dło:ńczyk 10 fen., M. Bemka 50 fen„, A. 
Bem.Urn z mną 20 fen. (nad-esJait i po1rto za
p&l.dl Piotr SobkowSki) 3,00 mr. 

Na chrzcinaich w Feliksa Stróżyka! w 
Lanigenld:reer: f'. Stróżyk z ·roną, 1 mr., fio
ry.anna Strórżyk 50 fen., nowonarOldlzlony 
synek 50 fon., M. LewandlowSki z żoną 
ł mr., f'r. Piosik 1 mr .. Prandszkai I(acz
mare:k 10 fen., (nadeslat M. Lewandowski) 

4,10 mr. 
Na-chrztdnach u1 I-gn~ce~ SzyrnalńSkie

ga w Dyselctorfie: lgn. SzymańSki z żoną 
2 nu., nQVfonarodzony syn Antoni 39 fen., 
M. moch iZ żoną I mr., P. Midcarc:k 1 mr., 
Idzi St~pin 1 mr., fr. Ra:huta 1 m., J. Stępln 
E ż'OTI~ 1 mr., A . .Maizur'kiewi~ ~ żoną_ 1 
rnr. (nad'csta;l i parto z.aiplactł Marcin 
B!tOfcbJ ___ 8~8 mr. 

Raizem 348,26 mr. 
~ozchód: 50,50 mr. 

PozostaJe w k.:LSie: 297,76 mr. 
Ro~chód: 

S. L. a R. st}'lendyum 20,59 mr. 
B. D. 0 B. stypendyum 30,09 mr. 
Bóg u.płać{ Sw. Jćn~facie módi ~ 

itla &atm! 
9. 12. 04. pro: Ks. Uss. 

A. Brejiski, Bochuni:, .Malthesersir. 17. 
Za żywych i ttma·rtyd1 dtobroczytłców 

,pwiętojózafacia" odpraiwiainą, by.wa: C(J 

f.łłies}ąc §edna ~ gw. 

~===•A ~ ... m> 

z~~ ~ierciadło. 
C.ześć .l\łaryit 

Kwtltną, ląki, a z kwiatami 
Radość w sercu się IWJkwifa; 
Swieci niebo i gwiazdami 
Pr.zyjście btogiej wiosny wita. 
Wdziękiem maia kwitnie chwiala· 
Tej, oo światu Zbawcę data .. 

Odzie lfoboly i zakar.y 
I gdzie .dzieci ooskie ży!ją, 
OdZie z '.Yież hucz.ą, głośne dz\\ ony, 
Tam też głośniej serca biią. 
Cześć Maryi, cześć i ch\v.ała, 
Która światu Zbawcę dala. 
Maa 'Zawitał i świat ożyf, 
S1of1ce blysto, 1pękly wody. 
Ziemi łono Bóg otworzył, 
By wśród życia i swobody 
Gtaśno grzmialai cześć t chwała 
Tej, co światu Zbawcę, data. 
Ziemia glosi imię Twoje, 
Ciebi·e niebo opowiada; 
Tobie ps~czófok brzęc.ząi r-0je, 
Tobie ptasząt r.uq stada. 
Cześć Maryi, 'CZeść i chwafa, 
l(tóra światu Zba:\\ 'Cę dalai. 
Myśl się mStZa stroi kwiatem 
A uczucie gwiaz<li świaHaścią; 
A wśród światta i nad ·światem 
Chcemy Tw(Jlją żyć milośdą. 
Cześć Maryi, cześć i chwata, 
Która świarttr ZbarWicę dafa. 

Padoł płaozu. 

Ozy w bołeścit czy \\~ raidlaśd, 
Ałe zawsze pł'aikat trzeba,, 
Bo bez płaczu to <liO! nieba. 
Nikt z wygnailłców nie z.ag-0ści. 
. w pierwsze.im życia poiwiitani'u 
Ptaicz.e dlziecię. nie wie 1ez1ego, 
Choć mu nikt inie czyini zleg.o, 
Ba wie, .że test na wyginamiu. 
Rólżne tycia są; k!Oleje, 
Swiata postać wciąz ·się mieni. 
W pośrórlJ światla i odlcieni 
Wątlte snują, się nadzieie. 
Ta się spclni, tal omimie; 
Dziś rac!Joiśnie seree bije, 
Jutm gorlkiem bólem :tytle, 
A ?Jd!rój Zylci<ł dągle pJyinte. 

ł(s. O. Antoniewicz. 
ma::rpc A ?fj& 4 

Głeti 
górników i lłlUłllów. 

O dzieslęciogodzinrui dzionkę maksy· 
małuą upamuiallO się ogromne ze:brnnie ro
botników w. Augsbu:rgu, urząd.Wne wspól
nie przez. związki rcentrafoe, chrześdia:ńskie 
i łiirsch-Dt11nckera. Związ:ki owe podhly · 
wspólną, pet}'lcyę db S\V'Y'Ch pracod:awców, 
mi3JI1owicie w fabryikachi sukna, aby za:prro
·WiatlziJJ >dziesiedagodz~nną, ·dlziionikę - a 
pra-codaiwcy -wiogóle im odpowie<lJzi nie 
dali. Skutkiem tegio Z\\1otaino zebrainie pro
testuliące przeciw ta!kiemu; ngnorowiamtu: u
zas.aidnianych ży.cZleń. 

Co znaczy zastrzc.żenie w regulaminie 
fabrycznym „za izłą robotę nfo ptaci się ni
czego". 

f'ormfarz w lejarni żelaz.w uilał kilka 
sztuk, których, jak si~ wyikaz.afo późnie:i, 
inie możoo byto użyć. Dla tego, ponieważ 
w porządku faibrycziny.rrr zawa·rty 1by;t wa
rt11nelk, że ,,z.ai Z\t'l! robot~ się nie plad", ;pje 
1chiciain10 mu zapJacić z.a 9 godzin pracy, 
które poświęcił 111a wykonanie OWY"Ch rze
czy;. Formiarz skarży o wypłatę zarobku. 

Sąid. •U'Znat sluszmiość skargi formfiarza. 
Warnnel\: w parZ'ądku fa!brycznyim, że ,,za 
zJą i nieużyteczną, mbotę" się; nie ptad", 
nie należy f\OZU!ltlieć w tern sposób, ialkby 
praoold3fw;ca mógt odiciągat ptaJcę za lrnżdą 
robotę, która ma: btędy bez w1ny wylro
nuJące.go robotni'.ka. 

Tylko wtedy waru:ne1k ów mai waroość 
i odlciagać ·wollno zarobek, jeśli pra:oo<law- · 
ca udloWOłdlni, że ·robota jest rniieużytec.zmą 
skuitkiem niedlbalstwa, lenbstww lwb zlości

·\VIOści, a więc z winy roho:tnilka. Poniew.1ż 
pracod'awca nie może rud·owio1dnić, że blę
dy w ulanych sztuka<cb pochodzą z: winy 
ibrmiairza, prze ro rui e \Vlobru() ~dlciągać mu 
1Zaiplaty. 

(Wyrok sądu proc. w1 Berlinie z 9. 6. 
04. Nr. 194„, 

WE ac 

Gazetłia d a dziett 
K r ó t k a n a u k a c z y t a n i a. 

s s 
su-ma, so„sy, o-sa. so-le 

· sa„1a, su-my, mo-la, so
wa, la-sy, la-sa-mi, mo
la.-mi, o-sa, o-sa-mi, li

, sy, li-sa-mi so-li. 

Zburzenie Sodomy i Gomory. · 
1) Zapowiedź kary. Abraham odpro

wadzlł swych gości drogą ku Sodomie. 
Wtedy dowiedział się, iż Pan Bóg posta-
nowił zgładzić mieszkańców Sodomy i 

Gomory za ciężkie ich grzechy. Abraham, 
który miłował swych bliźnłch, prosif Bo
ga. aby nie wytracał wszystkich. A Pan 
Bóg chciał oka.zać miłosierdzie Swoje. O
świadczył więc Abrahamowi, że zaniecha 
kary, jeżeli choć dziesięciu sprawiedliwych 
znajdzie się w Sodomie. Uspokoił się tem 
Abraham i wrócił do namiotu swego. 

2) WybawienJe Lota. Lecz ani dzie
sięciu sprawiedliwych nie znalazło się w 
Sodomie. Dwaj zatem Aniołowie, którzy 
byli w gościnie u Abraham.a, poszli do So„ 
domy do Lota sprawiedliwe1to i rzekli mu: 
,,Wyprowadź swoich z miasta tego, albo
wiem miejsce to zgładzimy!" Nazajutrz 
rano wyprowadl.tili Aniołowie za miasto 
Lota, żonę i dwie córki jego. Kazali im 
spiesznie uciekać, a wcale się nie oglądać. 

3) ZburZlenie. Gdy sfońc·~ zeszło, spn 
ścił Paai Bóg ogień z nieba na Sodomę i 
Gomorę. I tak spaliły się obydwa te mia
sta wraz z wszystkimi bezbożnymi miesz
kańcami. - A żona Lota, która się pomimo 
zakazu Aniołów obejrzała, zmieniła się na„ 
tychmiast w słup soli • 

Na mleiscu Sodomy i Gam.ory po„ 
wstało morze Martwe. 

Akt skruchy. 
Ach, żałuię za me z.łości1 
Jedynie dła Twej miłości. 
Bądź milościw mnie ~rzesznemu, : 
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. -

łlolesbw IV. Kędzierzawy 
1uimdz. 1127 t 1173, pano\va1f la·t 25. 

Po nim panował Bolesław czwarty, 
Opiekun młodszych swych braci; 

Lecz kraj na czt.ery części rozdarty, 
Co raz to dawną moc traci. 

A 2dy z zachodu Niemiec zdradliwy, 
Z północy Prusak nań l{;odzi: 

Bujnie się volslcle skąpały niwy, 
W łez i krwi stras.mej powodzi. 

i) .złed i ptaszki. 
Pevvmej szkóliki dzieciny, 
Z serduszkami tkliwem,i, 
}(armią w zimie ptaszyny, 
Rączętami w la.sinemi'. 

l(aż:de oo ma, cor motże 1 
U ro<lzków wyprosi 
Okruszyny, groch, z9oże ... 
I dla ptaszków przynosi. 

A ·gromada skrzydlata, 
Mięch~:: dziećmi 'być mel.a, · 
Oo dzień tlumni·e przyliata 
I z chciwością. zajad'a. 

Jraikże mifo w tym gw.arze, 
COi go ptaiszki wzniec·ają„. 

A raJd0iścią jak twarze 
Wszystkkh dziatek pafaią.! 

Ach! bo ja1kże to milio, 
Kogoś w biedzie rabOl\vać.„ 
Co się dobrze zrobilo, 
Nigdy nie trza żałować„. 

Moje lube dziedny, 
Bardzo dbbrze czy.n.kie, 

Kiedy w. zimie ptaszyny, 
Talle gorliwie żywicie!... 

Ogłeszenia T niarzystw. 
~\:fa.bozeńsfwo polskie. 

Giinnigełd. 
W niedziele 11 rgwdnia będzie w1 Otin

n~gefl<l polskie nabożeństwo z kazaniem. 
Pie:rwsze kaiza1nie bQdlzic o ·g.odz. 11 zairaz 
po wiclkiem nahożcństwie, dmgie lkaiz.ainie 
o giod!z. 4 po pol., nai które s.ię Połki i Po
laków z Giinnigekli i oh'10Iicy zaprasza. 

Towarz. św. Antoniego w Ober-Styrum 
donosi swym ·CZłC111kcim, i żw niedzielę Gltlia 
11 ,grudnia odbędzie się przywitainie nasze
go 1nowego proboszt:zai, który \Vl nie<lz.ielę 
przybędzie. W prizyjęciu bieirze nasze to
warzystwo udział, a więc uprnsza się szan. 
czloników, aby się o .g~. 03 po pol. sta
wiH nai sali zwyklyich posied!zeń. Potem 
naistąpi wspólny wyunarsz, a; w końcu od
będzie si1t~ zebramńe. O jak naHitzniejs.zy 
udzial w p112yjęciu' ks. probos.zcra i w ze
brani'U! prosi jaik narluprzelimiej 

A. ldziasrek, przew. 

To1rarz. ~:mn. „Sokół" w Sodingen 
do·nosi s ;\'yrn szan. druhem. oraz R 
kom zamicszkalom w SO'dingcn i sąs 
nich miejscowściach. iż nasze pierwsze 
brnnie oo'będzie się w niedzielę dnia: 11 
<linia o godz. 04 na sali p. K. Wie 
w Sodingen. Zapraszamy szan. Rodak 
którzy przy zależeniu naszego gnLa:zda 
uzyskali wstępu na salę z po:\V'lC>d.11, g: 
sala1 byla przepe.lniona. Zaznaczam 
myl.nie wydmkowaino: d'ruh Zmud'zii1 
Barop, a po·winno być z Kastr.op, a: s 
tar.z.cm jest druh Cacha1 nie Kocha. Z 
szamy druha Zmndziińs.kiego nai nasze 
bramie z referatem. Oośde mile widz; 
O lirnny utdziat się uprasza. Cwle·m! 

Z a rzą 
---------------
Baczność Polacy ·z Kotlina p. Jaroc' 

Pr.osimy szan. Parafom z Kotlina,] 
dom\va, Magnuszewicz ii:d., aby na 
dzielę dnia· 11 grudnia się wszyscy s 
dlo Bochum! o wpól idb 11. na przooi:w 
sztoru. OdJzywamy się jeszcze 
bo to ·nie ]est p.icrwszy raz, .iak k 
scy parafianie byli zwolywa:ni, a żad 
·nie stal\Vit Roda-cy licznie się staw.c· 
bądźmy iuż takimi opieszałymi. 

Kilku para 

Tow. Matki Boskiej S!Llrapł. w B~kha 
W niedzielę dnia 11 gru~nia o 

4 po po1L odlbęd:zie ·się miesięcZ!I1e Zlgi 

dzenie w1 llcikalu towarz.ystwa. Poni 
bęidą, bardzo waiżne sprawy, tyczące 
naJS'z:ei za:bawy gwiaizdktQiweJjt omawi 
pr.zet()I winmi się czJonki()fwie ·wszyscy 
redlerr sta.wić. o licZl11ry udziat u>prasza 
prrze,tmie Zar~ 

Towarzystwo św. Józefa w Wattens 
dlomosi swym czfol1lkom, iż w 1J1iedlzi.eilę 
11 bm. 01 godz. 4 -0dhędzie się, ostatnie 
brnnie w tym rok:u. U pras.za ·się 
cztoink6w, a.żeby iile '111!0znoś1ci uiścili ~( 
składek miesiccznycłP·z tego roku.. K · 

1cz.toneik jest obowiązainy, podać l' 
d,zJ..:!d na gwiazdkę. Nie:po1da!ne dzieci a 
będąi mogły otrzymać .gwiaiz<lki. O 
najlicznieJs.zy udział w zebraniU' upra'SZJ 

Z ar z.ąt 

Towarz. głmn. ,,,Sokół"' I. w Wanna 
W nieid'zi.elę 11 bm. po poJ. o gocf 

4 oubędzie się kwartalne walne zebra I 

zatem uprnsza się '° lrcziny ucfziaL B\ 
wybór cz lanka Wydziału. Żadnego z 
hów 111h~ powinno 'blratkować. Go.ście1m 18 
wM'z:iani. 31 

Uwaga: R.ewizQrowie kasy pO\ · 
się stawić o g.o'Cl'.z. 3, taikże sili:ar'bnik i1· 
kret<i;tiz. Grotem! 

Jan Barański, prze~·. 1 k 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckha 1b 
Walne zehrar&e i l{)'.bór zairządu <t1 

dzŁc się 11 bm. o 1goictz. 4 na sali p. Bu~ 
Gośde mile wi<l'ziani. O Hczny udzial 
si za. rząd 

Uwaga: Uprasza się nicwy.pilatnr 
1czlonków, ażeby się ze s'.kla<lelk uiśdli,r. 
czej nie mają prawa eto głosowania. 
---

Towarz. J:imn. „Sokół" w Hombrucb 
Zeblrainie odbę'd;zic sict w, niedzielę zi 

grudnia po· pio·l. o godz.. 4 UJ _p. Sass, h 
- Przeto uprasza się wszystk~ch dlruhó 

ptunlktualne stawienie się, gdyż. m~rhY 
szcze ważne sprawy do omówiieniai. 
ście mile widziani. CzoJeun! 

Uwaga: Zalrazcm upraszai się \v 
stki:ch d1rnhów, -którzy należą db reat1'.1. 
byi si~ stawili o gio<l.z. 1, bo będzie Pl 1 

sz.a próba. Wy · 
--- ---------------

Towarz.. św. Antoniego w Essen-W 
(F1XYhnhausen). 

W niedlzielę dnicr 11 gru1dtnia o<lb 
się zebrainie o giad'z. 3 po pal. Upra:sz. 
o jalk rnajliczniejszy udziat, poni·ewa 
ważne spraiwy do· z.alatwienia w spr l 
latosiej gwiazdki. O liczny udziiat w ni, 
~~oo~p~i b~~ 

- tj 
Towarzystwo św. Stanisława B. w W 

Oznajmiam czJonkom naszego t 
rzystwa, i:ż walne zebranie w .cellll wm 
nienia1 zmiany usta.iw odbędzie się w , 
d\Zielę po po,!. dnia! 11 grudlniai o g-0_<lZ· 
Zar::~ G. i. czlonkowie komisyi winni się 
w ·:'; o bodz. 4. O jaik natlficzniejszY u 
u r;·ras~~~.t PrzewodniczącY 

I(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" W 
senkirchen-Bismark. . 

Miesięczne zearanie odbędlzie sie 
niedzielę 10 1grudnia o god71. 4 po" 
Cz.kmkowie winni się wszyscy stawie 
e;ebrainie gdyż mamy wa'iJne sp1ra:v1 
zaliaitwie~ia. Gośoie miJle widziaan. 
puinktu.a.lne przybycie UJprasw się. C 
PQl.lskiei pieśni! Z ar z~ 
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1cho<lzi sześ ~ ra7'v tygo- 1) 
niowo. Prcnun:crata wynosi )~ 

l m. ~~ f su. 11) 

oslańea katolickiego" otr.y- ~ 
ają aOonenci w dodatku. ~ 

:ra niedzielę 4. Adwentu. 
Lekcya. 1 Kor. IV. 1-5. 

racia ! Tak niechaj człowiek o 111as 
ie, jako o s!utgach OhrystUSQwyc.h i 

rzach tajemnic Boiżych. Tu ju:ż szu
mjęd'ZY' sz.afarzami, aby który nalez:ion 
iernynn. Ale u mnie to lest naimniej

ie.bym byl od was sąd.zony, albo od 
lu<llzkiego; lecz ani sami siebie sądzę. 

s wfom się w niczem nie czuję; ale nie 
m uestem usprawiedliwion: a który 
sąd~i, Pan jest. A tak ni,e sądźcie 
czasem, .ażby Pan przyszedl: który 

oświeci 1zakrycia ciemmości, i o}Jjawi 
serc: a tedy chwala bę.d'zie każd1emu 
ga. 

Ewangelia. Luk. III. 1-6. 
• 

Raku piętnastego pa.nmv:ania Tyberyu-
Cesarza, gdy Bontski Piłat rz~zil ŻY
ką ziemią, a Heród Tetra:rchą Gal'ilej
' ai filip brat jego Tetrarchą Iturejskim 
chonitskiej krainy, a Lizania;sz. Abi-

·im Tetrarchą, za naiwyzszych lkapla
Annasza i Kadfasza: sta-ło się s.rowo 
kie do Jana, Zwcharyuszowego syna 
uszczy. I przysze.dl doi wszystkiej 
łY fordla>nu, opowia<liając chrzest po
nai odpuszczenie grzechów; jako jest 
arrno w księgach mów Izajasza Prom-

. Olos wolając.ego na pniszczy: gotujcie 
Pa!iisiką: czyńcie proste ścieiki jego: 

!ka dlolina ·będzie napełniona, a 
lka góra i pagórek poniż.on będzie: 

e zywe miejsca będą proste, a ostra. dm-
i gladkiemi. I ()!gl'l!<h wszelkie dalo 
ienie Boże. 

K!ZANII. 
Ka~a rzecz która się druwnłed dziiała 

łiś ją sie opowiada, aby miala uznanie, 
'm1a być poparta ooW'odiami bistory.cz.. 
·: kiedy, gdzie i pod czyijem parnowa
<lok-0nan.ą rostalai. 
Otóż i dzisiejsza Ewangelia, opisując 

· falność Jana świ~tego Chrzciciela, ;za
:ącego ludy dlo godnego przyjęcia o

iwanerg'O Messyasza, opisuge zarazem 
i mieJ~e, oraz nazwis.kal tycli QISÓb, 

re pa<l'ówczas pantowaly i rząd!zily na
i; a czyni to dfa tego: ab~wy nie 

ili o rzeczywistości ichokon}"Wainych 
z niego faktów. 

Dzialo si(ł to więc, jak świadczy Ewan
' za czasów: Tyberyusza Cesarz.a, gdy 
tius Pifat rzą<lz1l żY<lo'wskq ziemią: za 

· szyich ka planów Annasza i Ka.ifa
Jak niegdyś Jam święty, jako poprze
Chrystusa i poslainnik 800:.y, sposo
Ó\vczesne ludy do go<lruego przyjęcia 

canego Messyasza, z.achecał ich d.o po
i PO'Prawy, tak podlo'bnie i my kapla

z P<Jwolania i ooowi~ku naszego, 
d zbliżającą. się muczyst'ością dorocz-
Damiątki narodzenia się Chrystusa Pa
nap0minarny wais, a1byście poprawili 
e wasze, pozbyli si~ grzechów, k.rzy
PQczynione wynagrod:zii, ok~e wio-

e. w;as db upadków '.grzechowych precz 
~1ebie od<i!alili, i rozpoczeli żywot tZU
n~e nowy, któryby wyrównail te doliny, 
?r~ cnót i OObrych uczynków, iaikie
m~11ście się od1maczać; aby postrącać 

6rk1: "WYtniostości, pyichy, i nadętości U"

ów; wyprostować kręte ściesz.ki: o
aif~twa, podciść i niegodziwych zy
, a Przygotować droge Panu J czuso

do .s.erc waszych. Inacze!i, na nk by 
1 sit; przydało obchodzić uroczystość 

· nia Pańskiesco, ~dyhyiści.e nie usw-
tY'Ch wad. jakie mu tamuó'l przyst~p 
re waszycll i mrodtzenia s~ w du-

~ Módl się i pr cuj I ~ 
Bochum na n·edziel 

szach waszych przez. laskę, a tern samem, 
zapewnienia wam :zibawienia. Staitoby się 
z wami to samo, oo się stal.o· Zl owymi nie
dowiarkami za cz.asów Jana świ~tego któ
rzy, choć oglądali na wlasne oczy zb~wie
nie Boże, czyli ChrystlllSa, PfZYtrl•osz<iccgo 
im zbawienie, to jednak nie urwierzywszy 
W Niegio, potępionym.i zostali za sw nie
diowiaJrsrWIO. 

Dai Boie ! abyśmyl~h ~~i~-;;Ś!ado;aii 
a raczej poprawiwszy żywat: na,sz zba~ 
wienie \Vieczine osiągnąć mdgli co' <laj o 
Panie! Amen. ' 

, 
Swięfy K . zh11ierz 

królewicz polski. 
· IV. 

W iuraczem mieJJStcu zalożyl stolicę Li
t~ ~r~dziad I(azimierza Jaigielończyika, 
Wł~~k1 ~ stawny Giedymin. Gdzie piękna 
Wili~ lltewska, „Wilia naszych strumieni 
r?dzica", przyjmu,je do siebie WIOd-y Wilej
k~, tam ro~cielai się diog-0dna dolinka a nad 
niq wznosi się malownicze wzgór;e. Na 
t~ wzgórzu, któremu odpowiada z dru
g1eu ~tron~ Wil~jki caly szereg dalszych, 
zal,ozyl .Giedymin swój zamek st-olecziny, 
OO' mu się zdało we śnie, że widzi .na niem 
ogromnego wilka, żelaizną bladą okrytc
,g(), który talk zawyl donośnie jak gdyby 
glosem stu wilków. A zaś na owej dolince 
u stóp w~órza wśród! gajów i wśród mu-
rawy wzrnos.ila się świątynia pOlgaflska, 

w które:i1 palH się „Znicz" - ogief1 wieczny. 
W. tern samem mieiscu, C'O niegd'Yś 

Gedymm, mieszkal później jego nastę11ca 
kr?J polski i wi~Lki ksią,te Iite·wski I(a!Zi~ 
mierz, tylko że ohwarowarnic zamkowe 
bylo silniejsze, a na m.iiejs~u pogańskiej 
świątyni wznosila się ostrołukoWlal kate
dra, po<lłolłma dlo starożytnych kościołów 
kraikowskich. Ale prócz uwku_ pofożenia 
nie było się oo równać Wilnu ówczesnemu 
z I(rakowem. Na'\vet zaimek wielkoksiątżę:
cy, albo właściwie oba zamki - bo jeden 
byt na szczycie, a drugi u stóp góry blizko 
katedtry - byly z drzewa, rnaiąc f etlynic 
wok<;>to ?bwarowanie t kamienia, z cegly 
i z z1em1. Miasto zaiś samo byfo bez 'baszt 
i bez murów, cal'e zbudowane z drzewa, 
oprócz kilku kościotów i cer.kwi; na· prze<t.. 
mieścia.ch stafy nawet szeregiem kurne 
chaty. Mury Wilna i slawna jego Ostra 
Brama z cudowtnym po <lziś dzień obrazem 
Matki BoskieJ powstaly dopiero w dwana
ście lat po śmierd I(a2imierzai Jagiel~lflczy
ka, zai panowania synai jego Aleksandra. 

W pewien pogOOn}'I wieczór letni ro~ 
ku 1483 panO'Wa1 wi~szy niż zwykle ruch 
na zamku wileńskim. W obszernej komina.
de .zebrana ·bylai cala rodizin.a cragielońska. 
król i królowa, dwaj starsi królewicze Ol
bracht i Aleksander tudzież dwaif mlods1 
Zygmunt i Fryderyk Byl:o tam także kil
ku zarufanych dbradzoów królewskich, bi- . 
skwp wileński Andrzej i wojewoda wileń
ski Swdymontowkz i trocki Oasztold, kt6-
rego synek Olbracht wraz Zl małym Bo
ratyńskim dotrzymywał towarzystwa mto
dszym królewiczom. Wszy&;y oczekiwali 
czegoś, ale nie można powiedzieć, alby 
wśród nich panmvalo usposobienie wesole. 
Oto bowiem nadeszla wieść z Radomia, r 

że króliewkz l(azirrtlerz rnocoo pOO!upadt 
na: zdrowiu, że z dniia na dzień coraz wie
cetr slabni e, a zagrożonyi jest piersiową. 
chorobą. Musi~l go tedy król 00.'wolać z 
Korony, aby mleć go ciągle przy sobie, 
a: zająć się jego leczeniem. Jui wczoraj 
oocowa:l w Trokacl1 1 a ~sizj mial do Wil
na zawitać. 

Starsi obradO\\'ali strapi.c:ni, jakby to 
królewiczowi najdogodni·elj życic mz.ądzić, 
ale chłopcy oo chwila: wybiegali na -v.·aly, 
aby zobaczyć czy też nie jadą. Bo z ;rn
!óvv· wyższego zamku cafe miasto i caJą 
okolicę widać bylo jalrby na dtoni, skoro 
płytka kotlina wileńska z wszystkkh stron 
lek.ko ku temu placowi opada, n<l! którym 
stoi katedralny kościół. Już uie jeden 
razi chłopcy wybiegali i wracali z niczem, 
n.Ie nareszcie mały Gasztold wraz z Bora
tyl1skim i królewiczem Zygmuntem wpadł 
dO! komnaty mocno za<lyszm1y a rnzpro
mien=ony i zawnlał na caly głos: „J cdzie, 
jedzie królewicz z swoimi panami. na bia
lyrrn koniu, śli-czny jak aniol, tylko bardzo 
blady i mizerny!" 

Zr-0bit się mch na zamkrn wilef1skim i 
w1krótce rndzkc, bracia i znajomi powita
li przybyw2Jącego z <lalckicj pod1róży Ka
zirrnierza. Matkai ocierała lzy l:kradkicm 
patrząc na jeg<o schorza~ą twarz .i bezsilną 
postać, ojciec zaś chc::ic mu dodać otuchy, 
rLcczc: „Odkiżysz na bok ,-..·szelkic trndy 
i tmski i za~zerpniesz Ś\vicżeigo pO\vie
trza litewskich la1sów1 a da B6g, że jeszcze 
spróbujemy razem Iowicckich rozkoszy"! 
Byt bowiem król K.azimicrz, jak wszyscy 
JagicHonowic mił"śnik lo'V.-ć>w zapado,ny. 
\V{,jC\.\'Oda zaś Sudymontow'icz, który i 
"~ podeszłym wicku zachował swoje po
godne i }owialnc uspos·obicnic c<l-<l\vic się 
do m~odegD Kazimierza: „Milościwy kró
lewiczu, czas nam poszukać dla ciebie na
dobnej a rnotliwej p:.tnny, to siG O'lywi twój 
umysl i twDJe s0rce d.omowern szczęściem 
a 111IY bQdziemy mieli pośród siebie dwór 
m~'Ode:go pana, -skoro król Jegomość odje
dzie do l(orony". Ale kró!ewicz przyijąl te 
dobrotliwe i po:go<lue rady bardro p-owa
żnie i od.rzeki: „Na.i}ruśniejszy Panie, ojcze 
móJ, i mitościwy WrOJeW10do ! fa czuję, że 
julż nie d'Iugi pobyt mój na tej ziemi i że 
mi żadne królestw!() tego świata ,nie jest 
przcznacrone. A tak mi tern bardzi.d wy
pad.ci zaslugiwać wbie na królestwo nie
bieskie a zachować swój żY'~v:ot iak d-0tąd 
ta'k też do :zg-0nu w czystości i w dziewi
<:zym stanie". Slyszą-e tó spoważnieli 
'WSzyscy i umilkli, tylk-0 biskup wileilski 
szepnąf półglosem do króla: „Nie kaiżdy 
mcie mieć ten hart duszy i te sile woti, 
abydotrzymać wiernie ślubu cz;ystośd, ale 
skoro czuje w sobie pow·otmie, tu nie go
dzi si~ hamaw:ać woli Bożej". 

Jakoż nie prz.eszkaidzal jnż w: nkzem 
poboiny król, kiedty młody Kazimierz od
dal się calą. duszą chrześciańskim cootom, 
bez względu na s'W'lO!Te sity. Znowu r..a
gl~biał si~ w moid\itwie, tak że go nieraz 
spotykaJy straże klęczącego u drzwl zam
kniętych l\lościo!ów, prowadził żyrcie ilie 
jak królewicz lecz ~ ubogi czlowiek u
miarl«Y'.vane we wszystkiem: W1 jedzeniu i 
picit:, w ubraniu, w twardem l<Y.ta - a 
przooewszystkiem ~aśnial bezwzgl~dną 
skromnościa,i i niewinnością. Postać jego 
promieniata dokoła, jego przy.kład i jego 
slowa wywieraJy wplyw budujący na caly 
dwór i na dalsze oowet otoczenie. Milość 
i sprawiedli"WlO.ść chrzeiściańska byly u me
go uczuciem glębokiem i pel.nil je nai każ
dymi kroku, wspieraj(lc biednych, darząc 
opiek~ uciśnionych, tak :ie &X> ca~y lud ·wi
leński „obrońcą, u~h" OOZY\\'tal. Wre
szcie jak sam byl gorącym \ll'YZllawv:ą. ka
totickie;f religii, tak pragną! najwiekszego 
rozszerzenia._ marzyl o powrocie na lono 
powszechnego łrościola odlą-ezonych t od
pad:tych. R.usini litewscy byli naówcza~ 
wiadomo, wymiaa:tia prawosłaW111ego, ale 
już pośród nich wiele bylo zwt>łenników 
wnii czyli polączenia z Rzymem, które d'Zi
.sia'f W'}"WaJą nasi Rusini ~ą;scy; i 
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chełmscy. Ot&-.l tych Z\.vo1ennikó'\v unii na 
Litwie szczególnie popieral Kazimier~, a 
prosił ojca, abyi nie pozwalał na budowc 
innych cerkwi oprócz unkkkh. 

l~odzina królewska z początku patrzała 
z obawą na twarde żyde Kazimt'Crza, jed
nak zaczynala spostrzegać z pociechą,, żt: 
zdrowie jego nic podupada, ale siG nawet 
utrz.yrnwje lepiej. Tak to nieraz przejęcie 
się jakąś wielką myślą przewodnią, zamiast 
pndkopywać si~y czlowieka, jesr.czc je tyl
k'° ukrzepia. I(r(Jl mógl siG nawet odwa
żyć na wyjazd do I(orony, która iui odda
wna pragn~la jego prz.)1bycia•. Ogtosił 

sejm koronny naJbPiżci ~ranie Litwy, w 
Lublinie; a: królewicza Kazimierza wziął ze 
sob•t do Grodna, ::i.by mu byto do niego bli
żd. Za\'."szc to o trzy dni krocej trzeba 
było jecha,6 z Lublina do Qmdna ni1źli do 
Wilna, chodaż i bk oddaleni' to wymaga
ło 7 d·o1 8 dni podróży. Zresztą zamek gro
dzier'Jski zbu<lo\\"any byl w· pi~lrnem i zdr-0-
wem polożc11iu, na pagórku nad Niemnem, 
który płynie spokoJnre ale glębokicm ko
rytem, tak ie uagic11 lligdzie nie t\-\1\()rzy. 

Spt:d:>;h\·sr.y śwh~ta Bożego Namd:zc
nia 7. rcdzi11ą w Grodnie, przybyt król 11C1 

początkw stycznia roku 1484 Ila sc;jm ko
mnny. do Lublina. Zaraz. .go biskupi i pa
nowie na sejmie zasypali pytaniami o sta
nic zd1:owia krókwicza, a dowicdzi~wszy 
się o polepszeniu, winszO\vali króliowi t 
cieszyli się wszyscy; byt oo\.\· iem, jak wie
my, mio<ly Kazimierz powczc.chnic lubia
ny. Biskup krakowski Jan l(zcsrnws.ki o
fiar-owal nawet na znak swego wspókzucia 
i swego przywiązania do rodziny króllew
skiej piQkny prezent królcv. iczO\vi: miasto 
Krasnystaw, w ziemi chełmskie], wraz ~ 
ok<>licą. Potem wzięt.o się raźnie do spraw. 
koronnych, których się dos;.ioć bylo nagro
madziło w czasie czteroletniego pobytu 
króla: ·na Litwie. ZaJatwlooo sprawy igra
niczne :z Madejem i z. Tatarami, spra:wdza-

• no rachunki, wreszcie wyjęto z pod praJWa 
Szafrańca i innych a'\vanturników tak te 
korni. .• olwiek bylo wolno chwytać ich al
ba nawet z.abiiać. 

Wtem przerwała, nad wszelkie spo
dziewanie, spokojny t:ok obrad wieść smut
na, przez goń-ca p0spiesz.ncgo od królowej 
przyniesiona z Grodna, że w, stanie z.dro
wia. królewicza. nastąpito nagle a gwałto
wne pogQrszenie. Zawiesie król w środku 
S\.v"Oie czy·nności 20 lutego r. 1484, i jak tyl
ko móg/ przyśpiesz.onym pochode!11 wy
ruszył db Grodna. Okoto I marca byt tuż 
na miejscu i zastal syna jeSZ'C2e przy ży
ciu, ale już dogorywającego. l(rólewicz 
przygotował się na droge ż.ywX>ta św. sa
kra1nrentami z gorącą Poboi.ności<l i prze
p~zil ostatnie chwile na modlitwie i na 
rozmowach POibożnyieh. Dnia 4 marca r. 
1484, a byt to wlaśnie pierwszy czwairtek 
postu, z brzaskiem dnia, ułecial czysty 
duch do Boga. Glęboka boleść zagościla 
oo komnaty zamkowej w Oro<lnie i wyct
snę/a smutne piętoo taiłoby na licach dx:a, 
matki, brad, kaptanów i przyjadól - tyt
ko jedna blada twarz zmarlC!g'O byla po
godną i iakby promieniejącą. 

Odez\\~aly się żałobnym głosem drwo
ny kościelne w Grodnie, a glos ten I>OWtó
rzyly nieba'\\"ettl kościoły Wilna - i ooraz 
szerzej i dalej szedl na cal(l rozległą prze
strzeń ziem polskich od L\.VlOwa· i <Jd 
!(rakowa! aż do Poznania i Gchuiska. Nic 
by/o.kąta w caiej Rzeczypospolitej, gd7i~
by me 2nalazla oddiwieku boleś ·. królew
ska. wszQdz..ie smutek i \\"SZędzic żaloś~ 
bolesnego zawodu, te taki królewicz. uic 
hędzioe pias~al ł>erla ok.a. 

Niebawem opu-:ścila rodzina krół~wsł·a 
zam.de i'rod.zleć.ski 1 przewiozla zwłoki 



krókwkza eto Wilna. Tutaj p.::: :hc~·.3:10 
cial<> młodegQ l(azimierza w kościele kate
dralnym, świętemu Stanisłal\\~O'\vt poświę
conym. Skoro zaś tylko ukoila się nieco 
bofeść króla i pozw'Olila mu wrócić do 
e:wykty~h zaieć, zaczęły si~ ,„,,..znosić mury 
nd\y~ kaplicy przy katedrze. Byla po
święcona Na]'św. Pannie, do której króie
wicz szczególniejszem zawsze plunął na
bożefistwem, a otwierafa osobny kącik dla 
d-ego grobu. I przychodzili ludzie '-"" nie
maleU Hczbie do tego grobu, aby cześć od
dać zmartemu, które.go znali i którego ko
chali - a odchodzili ukrzepieni na duchu, 
atb:o nawet obdarzeni laskami - calkiem 
tak Jalk toi bY'\\"alo niegdyś za życia ... 

KROL KURKOWY. 
Powieść historyczna z XVI. wieku. 

Napi~a 

ZUZANNA MORA WSKA. 

(Ciąg dalszy). 

da ma:rszcząc już t~raz btw I napraw.~k 
- Baśka, gadaj ml zaraz! - ~"Zęfa 

_. znowu: 
- Mateńko, d-0prawd'y Jutż nie pomnę, 

cobym tak zfego rzec miala - od'pcHvie
dzialo dziewczę, sk1adając błagalnie rą
częta. 

- To ~Y gadaj! - odwrócił.a się pani 
l(uneg1.11nda do stojącego wciąż za nią Woj
tusia. 

- A no, pO\viedziata, że rm1ie zacza
ruiie, a to przecie na tak.ie gadanie i na}cier
pliwszemu cierpliwości izahraknie - od
rzekt chłopiec zasępiwszy się niepomier
nie. 

- To i cóż, że powiedziała, to6 cię 
nie urzekła! - poczęła pojednawczo pani 
K.unegunda. 

- Oj, oj, z dawna ona mnie u•rzekla ! 
a takie gadanie może mi popsuć kurkową 
zabawę, ba i odebrać honor kurkowego 

- OL -0j, ()lj ! - przed·rzeź11iała siedz~c 
na póke Basia. 

Lecz przedrreźniania one.go Wojtuś 
znać nie zrozumiał, bo z niepok'{)]jem spoj
rzar na dziewczę i }10dszedl }akby d4żąc 

Ale Wojtas.zek tak zręcznie pochwycH nai pomoc. 
Basię i uniósl ją wysoko, że zamdast w - No i cóż ci się tam stal-O·! - za"\vo-
Basię pytka uderzyla tyhko \\~ pustą prze- lala matka ró\\;'tlielŻ zainiepokroJona. 
strzeń. Lecz. dzie\'\.'1czyna domyśliwszy się, że 

Wojtek tymc-zascm kreci! się w kółlko, de1j odezwanie się \Yywolato niepokój, n
trzyrn:.ająic w pcrn ietrzu dziewczynę, która iyla tegioi fortelu1 i nastrajając smutną min-
śmiala się serd-ecz.nie i broniła· się przed kę powtórzyła: 
oswobodzicielem. _.:.._ OU, oi ! 

Śtnial się też z calą m~zieńczą we- r je<lmocześnie wyciągnęla ·rączęta. 
soJością Woitek, a 'O'bieglszy z nią doikoła Teraz Wojtuś niety1ko się przybliżył, 
komtlatę, posadził Basię na w1ysokiej pó'f- al'e podni,().sJ ku górze rnm.iona, a Basia zsu-
ce gdzie. leż.afyl motki skrę.oonei przędzy. nęła się w nie i wkrótce stała jUIŻ na ziemi. 

Basia aż klasnęla w idlonie· tak )ezy się . - Cóż . ci tam? - zapyta1a matka. 
to siedlze·nie :zabawnem wydawalo, poczęta . ,.--- Taki wielki pają,'k ! - Śzepn~fa i 
iednak W!Olać, udając zagniewamą: ukryta główkę w fałdach matczyneg-0 far-

- Wojtek, Wojtuś, oo ty :wyrabiasz , tucha, bo nie mogla się wstrzymać od 
:zsadź mnie stąd zaraz.! ~111;lechu. 

Przebierała przytem nożętami w po-. : · - Padąk ! oj gdybym wiedział, byla-
:wietrzu, a mimo udanego gni.e\v-u, oczki jej byŚ jeszcze siedziała- - rz.ekf ch~opiec. 
blyszcz·aty, .a usta1 sktanialy się do u~łe- . I · włożywszy ręce w kiesz.enie kubraczka 
dm. stan* z miną obr~ą. 

Byfa zaś tak śliczna, tak śliczna:, ~ Basia tymczaiScm z: za fartucha matki 
n~tylllro Wqjtu'Ś, ale i matka, zapomnia- , spog!4d8Jla nań mrugając oczkami. 
\V'SZY o swoim gniewie, patrzyła na·ń z - No dosyć te:g.o, czas mi tyLko mi-
przyjemll1ością. j,yężyde. , a tu roboty hulk! ~ rzek la pani 

Zarwołata jednak energkznie odbiera- " Mallml:ina. uwaJ.ni~łłf się od przyczepione.i 
jąc z rąk mlod'zief1ca motek lnu, którym. . do jej fartusika. córki. . 
pl>:cząf' się •bawić! . · : ' - Zbieraj.·ot~ · poitozrzucane 'przędziwo 

- Ty zberei11iku, wszystek len mi po- i chodź ~mi pomagać, prawie duż południe, . 
plątasz. . i Bóg wie, oo się tam W1 kuchni micie! 

Wqjtek jak skarcone dziecię oddal len I parriiagając ~óree W · ~plątaniu · 11a 

dotce, a z.ał-Oiywszy w tył tece, staną! motowidle prz~illńWia, gde"t'ała: 
przed siedzącą na póke Basią i przypatry- . .;.._ . Ojciec nawet ··ktrchairiia, ha, i pa-
~,a~ jci się stroją'C przy tern ucieszne miny. sztetnika na }utrzetiszą uroczystaść spro-
~ ~a.di mi ją :za.raz! -:- wołała pani \VadzH, a oni mas.la, jaj, zwierzyn~ ł róż-

Maknłina n1piąc nogą. ·1 ·,, · nycb ró7..Ili0śd .Ca~e stOśy pot~u~ą. Oj, 
- Nie zsadzę, nie~h sobie posiedzi , O<> oj, ro .co kurdlybonu, kwiatu .muS'Z'katol'o- · 

jeJ.i tam za krzywlCia ! . weg"o," imbiru, szafranu! ba·, kt.o;"tam spa-
- Wottuś, bo d'ostauiesz! - "f..'!Ofata nlięta, rozmaite zamorskie nazwy tych 

pani Kune~unda, zamierzając się u1ó'v przysmakóW, toć to aż gJowa· p.ęka! -
motkle1n. · mó\vifa daleii i \V'Śród. trosk~ <>· kuchenne 
· - A co, pomarankę? - zapytał chło- · wYltłatki z.a11omniala: prawie, że .trzeba się 
p:iec udając, że pytki nie widzL spieszyć, by ich dbpil'nować. 
. - Dam ja ci pomarankę! - 'i uderzy- .·. -T~czasen1l "Basia roz.pląta~a ' rozpiętą; 

ta iOi motkiem. nai rnooowidle ·we.łrię, uslutnyi Wojtek, pr21e 
'Ale chtopiec zręcznie odskoczył, a niosne· w'kąf izby i ustawi! ostrożnie, aże-

pytka: świsnęła tylko w .powietrzu. byno\vej szkody·nie uczynić. · 
·· - WoH~, cóż ty wbie myślisz! --- l(orzystając · Jednak, te· ciotka z.aJęta 
zawo1..rła na prawdę zasromana: jejmość. · opmviada:inien~ o .nadnvycza}nyth "''Ytnra-

- Myśtę, stryiino, żeście nie ta-cy źli, ganiachi ku·ctarzy, przekomarzał się na mi~ j* się \vydajecie - rzekł, calulłą-c .ip. w gi vBasią, kióra udając· q_,agrHewaną od-
rit}tę. wracafa ·się \Vd4ż oo niego, h kroczyła do 

Pani l(unegwnda, którą łahvo było kota, az wreszde wybiegla· 'Z1 komnaty. 
prze.bl.a.gać, od razu rozmarszczyla czoło, , Chcia-ł za nią pod'ążyć Wojtuś, lecz 
Jie.kręcila jednak chkipca -za ucho i rzek~~·:- -'latka· spotrzegla się na czas.J p(Zer~l~ 

- Nie na{iwżywa.tże rno.iej derpliw(5s„ ·· gad'aniłtę; a pukręciwszy za ,tcho mfo<lzie11-
ci i zsadź dziewczynę z tej półki. · ca, zaw'lotala: 

:._, Nie zsadzę. strySno, choćbyście · - Nie pójdziesz ty mi do swoied: JIO-

Rmie też i· zabili. · boty - patrzde go, ·onby i.do kąchni nie 
- Cz:rś ty oszalat? ! · sromal · st.ę p.o:dążyć. · 
- Nie, stryjno, nie, zdrów; iestem na · · I wypchnąwszy na .poly żartem· na po~ 

ian~~ i ciele, alieć oszaleć nrogęJ, jeżeli ły· ;gniew"nie chłopca do: sieni, sama spie-
Baśka. uie otlwoła tego, co paw1•iafa. szyla do' ktkh,ni .z eczekuiącą nań tw.ż p.rzy 

- A cóżeś ty powie'Cl.zia1fa:? - zapy- d-rz:wiach„ .córką. 

ta~ matka. XI. 
DzJe.\\·iczę \\i miejsce odp<r\viedzi. za·- Na i~roczystość kurko\vq odbywaiąieą 

~~1-0· chichotać w kulak mrugając prz1ytc111 , ęis dopi~o o<ll łat 20 w Krakowie, a PTZY-
LIJ'1X>z.U111iewająco na matkę. padającą ł1~ziom dQ serca swoją .rycerską 

"'" _ Qad'ai zaraz, ~s rze1kla1? - pyta-ta, a weso!a.Uibaw-ą ecz~kiwan-0 z wielką ni~-
s.toiąc przed siedzącą na póke dziewczyną. cierpliwvścią. .' · 

A WQitek stanąwszy za matki plecami . Uroczystości 'te odby1\\.'>aly sj.ę dwa. 
skrobał n.a paku marche\Vkę, wykrzywia- raay efo roku, to jest w czerwcu Qkalo św. 
iąc S:ię ·podesznie. Jana i w styczniu.·najczęście;j w Trzy Kró

. ~ Cóżem miała rzec, t<>ć Już i nie JX>.· · le. „ Obeclli:e oczekiwano z tem większą nie 
nmę! - rzekła Basia, poigrozhvsz.y mui na cierpfi~·;ością oochoou· kurkmvąro, ż~ ten 
oos!e. . o mafo s~ę nie' rozchwiał. jako tet, że król 

- Coście tu gadalL! - odwrócił.a się r:nfa.t. go .sv{oją obecnością zaszcz}'·ci( 
rr.nów pani Kunegun<la ku Wojtusiowi. „. K~ół~ Zygmunt III. \'\fkrótce jakos po . 

- Ja, bmf1 mnie Baże, tebyrn ndal · koronaicyi dopytywał się o zw}'lezaje i za.-
rzec c,oś zdroż.nego, jeno Baśka. ~wJ~~ rilatrodmv~, a "gdy slę ' o .·urocz:YS.tości . 
~ Skaramie Boże b temi d'Zieciakami ! kt1rk'()'wej do.rwied'zial, wyrzekt: · 

istne łitrapienłe! - zawołala pani K111rn!g11n --- Rad!. będę oiba'Czyć. '„ ·· 
• . I. :·df'I~ ''! 1 ' 

; •. ("f ·~.~„.~;„ n' .„n·J ·11. „ .• 

Wprawdzie sfO'\'n. ~ : rółew -b~ prze
kreca.ne w najrczmaitszy BfłOSÓb obiegały · 
nietylko stolicę, okofi<;Zne wioski i staro
stwa, ni~ mniej dedlńak spodziewano się, iż 
monarchai na uroczystość przybędzie. 

f -'„ 11n·1c-.„ ... „ • ....., ~ g• " n r .... ~ • , '"'l . ... . i.. ... • l - \\ J pra ..... uJą..: j ,1 '1a 

gotowaniem da urcczystoś~i. 
Ukazanie się słonka do ło 

'.Vię:kszeJ wesolości, każdy Jakby ro 
~ego blaskiem zapomniał o \:VSZi 

o pracy, o trosce i z dzi~.cięcą, - Ba, i dla czegoż nie mi.alby tego u
czynić, przecież nieraz królowie nietylko 
te, ale i inne zabawy sW'Oją, obecnością, za
sz-czycati. Bywal na nich Zygmunt Au
gust, bywal Stefan Batory, nic więc dzi
\Vnego, że Zygmunt III. chcia! naślado~-ać 
S\V'Oich poprzedników. 

Prócz tego no\.vy król zacieka'\vial 
wszystkich, oczekiwa110 go \'tięc z niecier
pliwością i spos-0biono się na Uego przy
jęcie. 

Póki Cezaryanin był poo K.rako\.vem, 
zapomniaoo jakoś o odezwaniu się króla, 
gdyi się pozbyto z pod murów natręta, nie 
troskaino się wiele, czy. on tam gdzie dalej 
nie broi. 

Przypomniano S{)bi-:; oz\.vanie się kró
la, a kto mógl \Vyrazy jego przekręcał i 
ubarwiał. 

Byli nawet tacy, którzy utrzymywali, 
że powiedział : 

- Przypatrzę się ich zabaw„om, a po
tem się nimi zabawię. 

Pan Starosta Zebrzydo·wski u:śmichal 
się tylko pólgębkiem , gdy jego uszu docho
dziły te wieści, że zaś dla niego król byt się 
odez\.vał, o ·chęci ukazania się na uroczy
ściach '\\ iedz.iat \viięc na~leipiej co bylo wy
rzecl cnern i co o tem trzymać. 

N:c c <.i.1;._ "dadał dednak na wieśd, a 
uklaidcij ą:: ju:~ w swej przewrotnej glowie 
rozm.ra i te plany. myślał S<Jbie: 

- Ni c.-.:b tam gadają, Jak chcą, a ja ga
dan;11ę ich jak będę chcial, obrócę. 

I pair1 Makura, gdy mu kro slowa mo
nan::hy powtarzał, móiwH: 

- Rzekł <::o rzekł, a nam wypada go
dnie go przyjąć; jest ci z królt:!!m ~egomoś
cią, dużo Sz.w-edów, niech się przypa•trzą, 

.że miasto nasze U!ll11ie się i bronić i ba.wić, 
a tak króla, jako i dwór jego gościnnie 
przyjmuje. 

- Ba, toć choćby przez pamięć 001 je
go ,matkę Katarzyn~, co .z Ja:giellonów1 po
chiO'dZi, a sama miała być wielce świąto
bliwą, giodzi się jak naleiży dlai jej syna wy
stą:pić - dodawala Ma!kulina1, myślą-c jak
by ustroić Siebie i Baśkę. 

Z ty.eh więc przyczyn, krzątal się pan 
Ma:kufa, jako glowa miasta, krewniak ~ego 
Wditek Jako król kunlw~vy i wszyscy do 
stiowa.r.zysz.enia należący. 

·w przeddzień ~-roczystQści dokończo
no nai rynku przed kości<:ilem1 Panny Maryi 
dłai króla i je-go dworu wzmesłenJe, które 
zrohlon·e było nader misternie ai wspania
le, żeby, tak monarcha jako i 'Zagraniczni 
iOŚÓe \1łygodcaie popisom mliodzie--.i..y; kra.
k'Owskie.i mogli się przypatrywać. 

Po druJgie:i stronie od ulicy Gmtlzidei 
\\.'!Znieslony: był namiot dl·a· sęd1ziów· kurlw
wych, a więcej jeszcze dlai żun i -córek 
przedJrtiejszych mieszczan, które .nańzr~
nie~szych szermieriy w popisach kurko
wYCh robda.rzać miaty prz·eznaczoną dla 
nkbJ nagrodą. · 

Wszystkie też ci-Omy na calej. połaci, 
począwszy od kości<>fa Panny Maryi aż do 
Oro<WkieJ uHcy ustr.o}onc były chioiną i 
powimvaly .ITla!ka•tami a kobiercami. 

Miesz·czaf1st\\~>0 lubi.ro się popisywać 
z zamo!żnością i dostatkiem~ każdyi więc 
.nietylk01 siebie, a.re i siedzibę swoją nJa\vet 
na zew1.nątrz. jak 11aqpięlmiej przystra§al. 

· W sam dzieli nrnczystośd rankiem, 
kiedy jesz\:ze dtaleko bylo oo .brzarsku dnia, 
młodzież. na czete robotników, przy świe
tre tatami, kończyła ostatnie przygoto ... 
wania: 

Obijano makatami namioty dła sę
d\ziów, wykładaoo .skórami wilczemi ~ li
siemi, a w braku tych roz'Ciągano koźle 
lub baf'an-ie lrożu-chy. 

l(rółewski zaś namiot jaśniał niezwy
kłym prZ.2J)'Ycbem. 

Obity na ze\.n1ątrz szafirową fdpą, 
nąduycie w strop u:ięte, jasno b!ękitne, zlo
temi usiane gwiazdami, ściany we.willątrz 
wypite byty ponsowem suknem njęte:m w 
zlr0te bramowanie. Tron r6wnież szkar
laitem ubrany, pod .nogi rzucono drogie iu
tra, ai stopnie' wzniesienia kobiercami za
słano. U góry zaś przy weiściw namiot 
zakollozooy. byf koro114 króle\vską pod . 
którą jaśnial herb miast.a. 

Ro:hofa szta raź11;0, młodzież z żartami · 
i wc.solośdą l),a ustach krzątała się och'O„ 
czo, a sl'rcmko jakby niic chcąc x$d6cać tej 
. ich ochoty wylo1ri!o . się z zai chmur zimo
\~h i }asnym blaskiem ozŁocilo najpierw 
wiencliołki wnioslych wierzyc kościcl

.nych, potem rzudlo szmat .zfuta1 na d'achy 

cieszyt się ca~ym szeregiem zaba m i. 
wych. 

\V miarę ukazywania się sł 
·wszystkich bocznych ulic naply\ 
aby w!Cześnie zająć mi ejsce i nie 
żadnego drgnienia ani rzutu I}Dpi 
się zapaśników. 

Z większającym się zaś ttum 
rósl i przeminiat się ··N jedną -0 

falę szumiąceg-0 morza. 
Locz oto z wieżycy kościo!a 

Maryi ozwar się poważnie d'Zf\.V011 z 
cy na poranną modlitwę. Nagle ro 
na rzesza umi Pkła, ltum poch j l l 
a serca pob'O'żnych zakolata?y 
sercem rozkoJysanego dzwonu. 

Od' strony zaś ulicy św. Mik 
kazaty się szeregi braci kurko;wyt 
czele niesion-0 chorągiew. a za ni<l IX; 
\vaVi towarzysze P'OWażnie, '"~ z 
szeregu! i z tą ])O\Yagą, \\·kroczyli d~ 
tyni, ażeby, jak zwykle, od n~lJ.074 
uroczystość rozpocząć. Za tcrwarz 
ci-snąl się Unm, d zaś, których nie 
pomieścić ()bsz·erna; świątYTiia, stati 

roz\vartemi jej drnviami , (ączą·: 

modly z modlitwą 'kapla~. k tó1 
Wkrótce t!um ·przed kościnłem .kk ! 

się rozstąpił, robiąc miejsce wyd ~asn 
cym z nabożeństwa sbowarzyszon:y \(r!flu 

Bracia kurkowi w tym samyll\ 
rządku wyszli na rynek, wzwijają,c s: 
gim -szeregiem ku Gr:odzki.ej uli.cy. 
qg'\\'ie pawie\vaJy na<l ich gt'Ow·ami, 
rząc ca Ją falę banv mieniących się w 

.CU tęCZ!()\Vymi blaski. 
Na •głównej .chorąg\vi powiewa 

małnwiany, którego pióra 1były tak 
tne, iż zdawało się, że z.atrzepoicze 
-dtami i donośnym g.łosem zaśpiewa 
hasto. Na innych jaś.nfały różne pta 
urazem i godła cec00\\.'1e , b:oć i sła 
należącyi do rozmaitych rz.erniost i 1 

dzie.r wyszli ze sVv10irni cechami, g1\.Vo! 
aarria większej świet~i z.abawie. 

Oprócz ptąk*"v i z·wierząt znam~ 
naturze, byty wyszyte i1 matuwane 
fa.rntastyczne, ż.e próżnobyś ich szuka 
tyfko w naszym kraju. lecz w catem k 
stwie ·z:wierzęcem. Był te:ż. i ląc~ ,..,, 
smok ziejąc)łl ogniem, sto\\•em fanti .oc 

. nmwinęl~ 'S\vie skrzydfa, nie naklaq 
na nie .tadnego hamubca. 

- Nie brak . też było i tatarzyna, 
regó nkośne oczy w;iglądaly z po<f, kl 
dej czaszki i bagatego pierzastego ai 

Na· jeduei, kMia uszykoowala się nap 
ciwko chorągwi ·z kurem był \vyklclot 
mlstemie zasuszonych kwiat6w: o1brt .i 
wie'Iliec. ,\µ 

Bylo to godro ba rdzo ·cenne1 z.a stn ,,d. 
nie którego przy gonitwach odbierail!!O 
ką, samą narg-rodę jak strącenie kll'rka, 
przyszlośd wróży!o s~ześHwcowi, ~ · 
przeci~tc młrn ożeni się z natlpiękni 
z .grona; przypatrującyich się uroczy~ 

idlziewic. 
l(a.td:a zaś chorągiew miała drie d 

zako1kzone u: góry ·'xyrznlęty:tDI z 1drz1 ·d · 
kurem, u.strojonym w agaru i czub z I r 
które za 'każdym pO:\\·iewem wiatru1 kt „ 

saly się i roZ.\\riewały szerok-0, htysz1 
od!blaskami słof1ca i mieniły się tW Jt ·o 
ralne barwy. Ktoś nieświa<llom rzet 'ty 
mógl nawet myśleć, że ż.}wy kur nai ( 
blm chorąg-w~ zatknięty. 

Robota 10·wych chorągwi była na 
dziiw piękna, mies'ZlCzanie howiern ·n~~ 41 

cy d:o tOJwarzystwa: kurkowegu starali ·K 
o \vykazanie swej ·zamożn•ości. Nlcle1 ·· 
·gio'd.lo spro'\\ra:c!Zal z dalekich krajóW'. '.'\. 

~ jedne malowane były ręką, niistrzfui,i · 
Jenderskkh, niemieckich lub wlosłdch. 

Prz.y roz.le,glym bowiem h~ndllu, <z 

z, zagranicznymi krajami Kraków1 pro 
dzil. mieszczanie mogli sobie na: .zbY' 
w mieszkaniach jaka też nw ozdohę swtd -z 
cechów1 i 'stowarzyszet'1 po7.wołić j Z\Vfl s 
·cza1 że ·\\" oz.doba.eh tychi wielce się iroC '\\ 
idąc o fepsze z. panami i bogatsU\i szlac ; 

Tymczasem bratCia kurlcowi, kt~ 
mieH do z:aipas~ należ-eć na usz}"kOVr· j 
ku tern.u arenie oczekrwaH łtasfa. . 

Inni, st-0dą<: wycią-giniętym szeregi 
spoglądali 'v. g.fąb ulicy Grodzkiej i ~ 
wfaH ucho czy się nie ozwą, sunny na· in ' 
że król jego11110ŚĆ z -zamku· \Vy.cłrodzi. 

Wkrótce ozwała· się t-~ź surma. · 
\YZd'luż uticy od zamku ciągną1 orszak ·~ 
fie\\"Ski. . S 

Orszak to byt nfe-wieJki i nader s 
mni~ przybrany; cfwóch pierwszych· \\i ż 
ic'Zlków, mających prze:wleszone. przet s 



:.l. mic trąby, a ,,. ręku' krótkie Y:łócznie !!>ez 
ża<ln.ej oz~by poprzed:zalo monarchę. 

Zadąwszy raz w surmę na znak, iż 

'O kr6~ jegomość wychodzi z zamku, szli te
z:. raZ; spokojnie, nie ltŻY'Wają:c 21gora instru

mentów i nie wy"\\ijając w takt wtócznia-

' mi. 
Król jechał na kasztanmvatym koniu, 

którego rząd nie blyszczal żadną świecącą 
~ ozdobą, jeno od ramion króla splY\V1ala 
e denr.:łO-\Viśniowa podbita kunami sukienna 

delia, która okrywala zarazem i konia. 
Na glm,·ie Zygmunt III. mial takiego 

.samega koloru i takimże zdobną futrem 
'?. ksztalt melona wykrojoną. czapkę. l~c-
1rn'V-\ ieee, jako i ubranie p.od delią z szarego 

.a cienkiego sukna podbite i bra1nowane czar 
z "!nem futerkiem tureckiem. Za caf ą zaś o

z<lo;bą btyszczal tyfko \' iełki dyarnento-wy 
ktzYż zawiązany na z!otym łańcuchu ki!
kak.ro6 -okręcającym monarszą szyję. 

Tuż obok króla jechal pa!I1 starosta 
Zebrzydowski, a za nimi kilku panów rÓ\.\·
nLeż. skroim11ie jak i monarcł1::t· przybra

~111ych. Otoczenie królew"Ski ramykab kiI-
1101 \\·ł6czników id\vorzan w domowem, 

-0 ~-odzi-cnnem bez 11ajmnieiszych oznak o-
,dz-ieni n. 

Skriomny ten ors.wk dzi\\·,1iie odbijał 
Qd aksamitnych, barn nych, bogatemi fu
trami zdbbnych strojó\v mieszczan. 

T:Y\Y.arzyisze kurko\\ i. zwfaszcza~ ci, 
którzy do popisu sta\vali \\ S\\'Okh krót
ki.eh obcisłych czen.W>nych, niebieskich, 
jasrw-zieli0nycł1 srebrem i zt·otcm hafto
V:1'1'lnrYch z bufistymi rękawami kurtkach, 

. wyiglądlali jak paziowie jakieg·cś mo:ineigo 
s Jtbiącego przepych monarchy. 

Kredy '' ięc ujrzeli skr-01ru1y orszak 
krćiJ:ewski, jeszcze. więcej puszyć się zaczG

'N H. spoglądając na sw1cjje barwne szaty. 

Król '' miejsce odr>O\\ icdzi po rząs1 ąl 
głową przecząco. 

Pan Makula zaś czy dosłyszał rozmo-
. wę. czy domyślH się jej znaczenia, lub też 
uwml, że zader~ uczynit już grzeczności. 
\\·yprostow-al s'.G i usunąl na cok, pozo ta
wiając \! 'oh1e przeiście monarsze. 

- Dobrze, że nasz burmistrz już nie 
zarniatai plaszczem ulicy - rzekl je-dcn ze 
stawett1 ych. 

- Dość bo hi-Ł tych uklonów - d dał 
dnLgi. 

- Nasz pan Makuła, ba i każdy z nas 
przystojniej się odział nie sam monarcha 
- dodat trzeci. 

- Ba, albo to nic wiecie, że królom 
wszystko \ ·;olno - rzekla jakaś przysad
kowata. mocno wystro~ona jejmość, panią 
DamianiQwą zw>ana. 

- l(ie<lyć waspani po.czeta. to i 
skot'1cz. jak się patrzy - odrzekła drnga, 
wystrojona w klejnoty, że aż luna bila. 

A bo oo? - zapytafo kilka innych 
przyciszonych gl-osów. 

- PrzyslO\vie pO\\ i:1cla: „Pana i kpn 
wszystko \\'1olno" - odrzekła pierwsza, 
pokaz11dąc białe zcby. 

Tej nigdy języka nic n.braknie! -
szepnęła chuda, owinięta szarym tolnb
idem mieszczka. 

- Drugiej nietylko it;zyka, ale i 1~0-zu
mn braknie - odcięla sic strorjnisia potrzą
sah-ic blyszcząq. od' klejnotó\\·. gtow~. 

Ciclro, cichn baby! 
- A to co?! kto tu może nam rozka

Z)T\\'aĆ ! - poczc.;fo naraz kilka glos6w nie
wieścich. 

BM~eż się Boga jejmoście, toć król 
przejeżdża, a \v y poczynadc kłótnię - o
zw.al się gmhy. pokaźnie ubrany mieszcza
nin. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) Krc;cili jednak głowami, uważając, że kie
-dy oni z takim przepycłt-m się przybrali, 
1·0 i przybywaJący na u<eztę równie przy- Oszczędność wytwarza kapitały. 
ibrać się :powlumi. 

Tymczasem pan Makuła w nmeniu J(apita.l ie.st za·oszczedzanyin wynikiem 
~ ital króla: zd}ąl z gtow~ sabot.ową czap- pracy; kapitalistą jest cz/o\\ iek, który nie · 

"szystko wydaje, oo zapracow:lf. 
1-:ę \\ iewal ·nią tuż przy samej ziemi \V Trmf110 odm(rwić naszei111t robou1iko-
głębokiw uklonie, a cofając się\\'' tych nkto , . a ""'. ·t • . \11· . . łb b' 

n pr, c,_,.\ I DSCL. 'V 1ę.c I OR· mog1 y SO 1e 
1$.ch przed królem mi;a.ł nie uualo ktopotu zdobyć stano\Vi!Sko· dostatnie i nicz3łeżne 
z~ swą szubą aksamitną szafirową, która 

gdyby był tle roztr.opnym i przez.ornym, 
wlokąc się po ziemi utrndhiafa mu· ten nie- ile pracowity1n. Ale nieopatrzność jest. na 
·~:yg-odny pochód. nic.s-Lczęście, wadą tych ludzi, którzy z. iro

W tym stt'>OUll przedsta\' icie{1 nciasta 
.f mleszczailstwa \\'yiglądał' znać bardzo woou wrodzonej tekkomyślności muszą po 

większ~ cześci nałeże.ć do biednych klas 
wsp.ani.ale, bo aż król przymrużył niem ludności; na logo wa ta nieopatrzność Jest 

ta ·Otzu- i pokręcił głową nieznacznie. · często istotną przyczyną smutnego kh u-
aid · Pochwycił' znać ten rnch pan Zebrzy- padiku. .,W ooibrych swych czasach" nie-

df.(\\'Sk~, a 'OO \v-ięcej p;o swojemu go sobie o.pa.trznie trwo:»ią caly sw~j z.arobe:N, pie„ 
wytromaczyl, łro rnśmiechnąl się pólgęb- nięd~yi nie uż.Y\'--a:łą, Jlecz na<luq;yw~. Po-
t,.tem i pogładził' S~'ą dl"ugą brodę. ś'1.rięt11e dni i p-onied"3ialki skrupulatnie cb~ 

Nari"więcei jednak <lbznaty zawndtt mic- ch~mte bywaj~ próżnowaniem. ;a, gdy 
szcza.nki krak,owskie, które spod!ziew·ały przechv11-0ści ich navded-'z:i. popada.ią nagle 
.~'ię oczy nasycić bogatym nader wi.dbkiem w na}ol\ropniciszą nędzę. 
r wielką wspaniałością królewskiego cL" 0 - · W Pkolicach przemys.!owyd1 znajdutią 
,\µ, a tu naraz nJrzaty skronmy strój co- się cale okr~i. gdzie nietyJk<)' że ani pmuy-

tn •tlr.ieJmy. · śli łlikt o z-d\1·-a'Tliu zasobó\\, ale ·gdzie ty-
no Kręciły \vięc gł,owami, o ile punrn.laLY dziei1 przyn1usQ'wego bezrobocia '\\'ystar-

im wysokie wyhochmalone krezy i boga- cza. aby mhoi:ników doprowadzić. do ostaM 
tei suto dt'.(};giemi kamieniami szyte. czepce. · tecznej nędzy, do niedostatku. do braku 
oraz cieżkie futrem podbite ~tuby. nallpierwszy-ch J}O'trzeb żyda. Przy każ-

Tylko mlorte dziewczęta nic sobie z -dem btzrohociu uboż.ej<\ nieraz tysiące ro-
łego nie robiły; spojrza~y na orszak, a wi- .· bmnikÓ\\"; · sprzęty i u.brnlli:a zapełniają 

~dząc, ż~ nie wielką z niego będą mialy u- wtedy sklepy tan<lecrarzy i Jomba.rdy, z 
rz ,;de.chft. zwTócily oczy ua dorodnych towa- których już nie powracają; rozlega.ią s~· 
· r r.zys.zów kurlvowych i 'z: niecierptiwtrScią glosy, żebrz.ące mi/losicrdzia. 
kl '•crczekiwaly rozrpoczęciai za;baw1•. Jedne.m sl-0~cm1 ,11111óstwo jest h~dzi. 

- Nie wiedzieć P'O ·co ten cały ·dwór którzy przy\vy~ wszelki swój zarob~ · 
u.an1i w.szed~ '"" dro'g~ ~ sze:p11ęia znana wyd.awać zaraz., du ostatka, bez w-eiględu 

el :tiam Już ·winka. na to, czy potrzeba, nic zostawiając sobi,e 
- Bo prawda1 lepiejby src<lzral na za~ nic na cięższe eh ~:ile, nie myśląc o tern, 

1tiku- - przyświadczy la je;j Ma-gda. że mo:ie wkrótce braknąć, oraz, że przy ta-
- Juści.; warn obu znać chce się jak kim trybie żyda braknąć musi. . 

~1ajprędzei na migdał do Baśki -- szepnęta Przecież, gdy co zaoszczędzisz. to ci 
"I<asia. · z-0stanłe i to będzie t\\-'U!j.e \\>l"asne ! 
" , - A tobie niby nie! - -0ddęla s:ę Z dmbnych oszczędności urość może 

'Wi.uka suma pokaźna; pa łatach ksiąr.leczka o-
, ~ . Cicho. ci-cho, nie s.przecza}cie si~ sz;czędn-O•ści, z malej drobnostki „na paczą-

- rzekJa- Basia, strojna w bt~kiiną oecislą tek", zamienia się \\" pra\\·dzic duże mi-e-
1 i <llttg"im stanem meryszczową sukienkę, nie. Mamy tego wic!e przykladmi.·· i każ-

na R:tórą zarxuciłai czenvoną bialem. futrem ; dy zna takich, którzy z małego, przy pracy 
b~ pudbiią ~u.pkę i takąż czap~czkę z uszami. i roz1tmi~, do~li .do znaczne.g-o ma~ąt~. 

Z POO czapeczki nad czołem wymykaly · Cłwcbyś 1 me dosz-edł do \V1:ełk1ego 
-~~ Się ia.s-ne tl1robne k-ędziory, a na p-Iecy sply- bidgactwa, to przy zaoszczędzonym ,groszu 
d .'\~'~ły 1grube ·\\- ,srebrną ·;siatkę ujęte . war- _. znajdziesz ,C:ai;ia.irneiej przyrwoi.te utrzl'.11a-
.. ~ze. . nie w późtJ1.c'Jsz.ych Iat..ach życla: będz1esz 
~ . W tym stroju córa pana bumristrza S-0.bic żyt ''-" starości niezależny; zresztą ile 

~- Jeszcz piękniejszą sit; wy<la1'vała. razy spotka cię choroba, lub nieszczęście 
- }\ról Coś d'o 1pana star-osty za;gadal. nawiedzi dom. rod'Zinę1 czyż nie .milo wte-

a nie doslyszeliśwa przez ·wasze gada-me dy . .z.n.ałeść w potrzebie grosz, odfoż.ony n'1 
tn ~ OZ'\\"a:ta się Basia. 1 „czar-są godzinę"? ... 

:Rzeczywiście król Z\vrócil .swe znu- A ~eiełibyś ni.e potrzeb-0\rnł narwszać 
htzone, zasępiane oblicze ku Zehrzyidri'\v- sw-okb oszczędności i ciągle skradał grosz 
k skiemu i sz.epnąl po faciriie do grosza, to po łatach . zd:obędziesz ni:tyl-

- Dfugm '.leszcze b~.ll.e ty.eh .mie- ko dla siebie dobrobyt,:hlc zlo.żys~ ma1ątek · 
szczańsktch u.l<lonów.?:! jeszcze i dla innych. dla rodziny, dla po-

s . .:..... Jeżeti Wasza Krolcw·ska Mość ka-- tomstwa - a choćby nie d.I~ sw"Oich naj- · 
t-\~ 2~.' Jmv:iem. żełw.zaprzestal -- o.dpar1 pan bliższych. gdybyś tych nie. miat, to dła 
·, ·taTosta. · . ' w1iasneg.o spoloczeństwa~ 

Iluż te }r t t.:„{k:.1 SZ...:Zt.. 'I ~ ·eh, k ó zy 
clbsz.edfszy :o majątku. udzicla.ią go irm:rm 
pomag;tią n !odzieży, fundują instytucy ·, 
Z'kofy, zpitale i t. p. i jesz z_ za ży~ia 

S\\ ,go patrzą na sz zęś ie }' h. którym 
m~li pomó<lz; jakież to wielkie zaoow•o
lel1ie ! 

Zv. ier ~iadło. 

\\' podziemnych J{)~hach, gd2ic . l-01ka pro-
ni en ie 

Pom1rej nocy nic ron\ i<lnią cieni, 
Tam gdzie g()d:zina gtucho po godzi11ic, 
Dluga jak wieczno: ć, dla nieszcz~nych 

płynie. 
Tam, gdzie przyjaźni gio sic; nie przeci-

śnie, 

Tam, gdzie nadziei promic1i nic zabłyśnie, 
Gd!zie ciężkim ickiem kajdany "tórują, 
Gd1zic czarne mary, jako sny się snujq, 
Żelazem skuty, \V odartej odzieży, 
Młndzian na gar tcc zgnitej slomy leży. -

We dnie i w nocy.zgryzotą miotany, 
W ro7pacz~,r h\ arde chce porwać kajdany. 
I krwią zalane wlepia· \\~ mury oczy, 
I jakby wścicJdy, pianę '-v ustach toczy, 
I czasem język zębami zacina, 
I czasem milczy i czasem przeklina, 
I czasem westchnie. a westchnie głGbo'ko, 
Odtętni twarde \\'ięzicnia sklepienie. 

Gdy tak w rozpaczy różne myśli ·waży, 
Słyszy gtos ostry czu\vającej straży, 
Lecz razem iimy głos, łzami przenvany 
Głos w ty{:h podziemnych mieszkaniach 

·nieznany, 
Gfos. jaki s1yszal przed da·wncmi czasy. 

Nai S\\ yd \\ fzeciącf'zad1 zaskrzyply za
wia,sy, 

I(aplan s<.;dziwy Jako promie1i blogi, 
Przest:)p:J ;r, I\ r.zyżcm w· rQk11 smutne pro-

- ~ . . . gi. 

- Pokój ml-Odziel1cze nied1aj będe;ie tobie. 

- Dla mnie pokoju niemasz tylk-0· w grobie, 
Mlodziarn szyderczym cdez.wal się głGsem, 
I na kap.tana spoglądał ukosem ; 
- Niechaj si~ dale! nie trudzi t\"ra noga. -

. . . ~i1 ,.·. . •. ł - · 
- Pokój przy110S7.G, pokój ' ~ Imię Boga 
Miloiść d.o ciebie' synu mnie przywimHa. 

- Miłość? O! i mnie tu zawiodła! -
Nie ·rnasŹ młlio·ści dla mnie jwż na świecie 
Nkanasz nad'Ziei ·- '", życia1 mego k\~recie 
Stracifrm · w·łizystko ro.zpacz1 . tytko 

. \vściekla 
Ta• mi z.ostala - Jestem dziecko piekła! 
U<,:hodź kaptani-e 1- nic "uak _twój smo-

'-"'Y· 
Mi nie pomnżc. ni słodycz h,~ea nt()\VY. · 

Próżną nadzieją se-re~ nie ttłu<l7Jsz, 
Żalu i skruchy we mnie nic obudzisz. 
Jurż dusza moja z wszystkiego -0-da.rta, 
Dia niej już przepaść p~ekiclna otwarta; 
Dla1 zbrodni kn.vawyd1 nie ma. już otuchy 
Bo nad' moc Boską piekielne laf1cuchy. 
W które piekielne skuły m11ie straszydła. 
Te co tu dźwigam - to pająka· sklla ! 
Patrz tylko: \\ sci:ce 7..brodniami skalaine. 
Palrz na te ręce knv.ią Judzką zbryi-gane . -
Iia ! czy nie widzisz? patrz tylko kapłanie 
Jak czarne .mary snują się p-0 ścianie, 

· tia ! ·czy nLe V. idzisz? na mnie spoglądaht. 
Hat czy nie słyszysz? jak na mnie \\'otaią. 
Niema - ill!ż niema dla nrnic prz:ebaczei.ia ! 

Nietn;! ' jękrn~ly ciosow-e sklepieni~. 
Wystąpił krwa\\'Y pot 11a zimne skronie 
M/odzienicc nkryl \\ obie ,glowę ~onie, 
A kaplan kJęa~c tu·ż przy jego boku 
Zm6wit Jl10dlitwę i otarł łzę ·w oku, 
I nieszczęsnemu krncyfik okazał: 

,.Spo~n.i·.: na Teg{), który Rrwią sw~1 zma
zaJ 

' Zhrodnie kar.Mego. kto za grze,c!1 ż.ahl6e. 
Ten tobie jeszcze niebo. Obiecuje . . 
Słuchali, co \\' Jego gl<JSzę ci Imieniu: 
Lecz nie rozpaczaj synu o !,bawieniu. 

Tak starzec. kaptan. przcm&\\'il lagodnic:, 
· Synu mćtl, synu, fatuj za.r t\~ tbt'O<illi~, 

AJ1 ! niezawarte tobie niebios wrota · 
. Zwierz mi. się tylko z całego żywota. 

Z krwią Zba\dcicladzy t\voje zmieszane. 
Oczyszczą erce zarodniami ska~·nc." 

Ale ·naprćt.ino~ bo t\vardsŻ~· nad· skalę·c 
Nie da siQ 7.!rniękcz;yć seree skamieniałe. · 
Bo się to serce, w.yrazent milośd l 

Już z.miękczyć nic d.a, w którem piekJo u-o-
ści. 

Spłakany kaptan Matce k!:.' . zi ę:ł i 
I daje cbraz Jci do wiGźnia : t;hi .. 

,La kG ,,. h\ cm ·ercu, syn u. 111<1' 'I pr-?. -
l i l r a, 

Niech Jej już dlużr:i oporu 11 ;1.: • •• d a: 
Paitrz na ten ·obraz, - my pr;. ·d y11: br. -

zeim 
Maryi, zmówmy, synu, pacierz r. ,.em. 
Ona opieki pCaszcz to'bie od łania, 
Na m~ niegodne prośby się nakłania:· 

Młodzian jni \vięcej oprzeć i<( n może. 

Z kapf amem sł<Y\\ a powtarza w µokorz . 
1.Pod Twą obronę gdy się uciekamy, 
,.Niech Twej opie.ki nad sob~ doznam '" 
Tyś Matka !".„ ale gorące \ - stcłmknic 
I łez obfite przerwały stnrmicnie 

I '' J • "' 
Mowę kaplana1 -
„Ojcze mówże, dalej, 
Nieznany ogieii serce moje pali· 
OJcze mó\\ ' da.Jej." • ' 

O nie gardź w potrzebie 
Odfy; biedny wolam o pomoc <lo Ciebie." r 

Matko! - ach matko! m!o<lzicniec p:o\\ tó-
rzył, , 

I caly w myślach ciężkich się zan w·yf. , 
Po kilku chwilach głuchego :mikic11ia 1 

:.Matko! zawolal, Matko! przebaczenia -
Matko ja, syn Twój! - chociaż pełen zł -

śd 
Niegodzien ~estem ju..ż Twojej litości, 
Julż. \YSzystk.o. wszystko' na mnie (fzg po-

\\ :staje, 
Rób co chcesz ze mną, T-0bk się cdd3j . 
Tylko nie odrzuć od' siebie Ila' wieki~ 
A nic mni~ Tobie już w~dTZeć nic zdola. 

' Ach słuchaj Matko! syn do Ciebie ;\"Ota. 
I wołać będzie, aiż go ztożą, \\ g-rob1e ! 
Oto1 me życie. oddaję je Tobie! 

J(aptanie, shi<chaj - Tyś o Niej postany, 
Balsam pociechy wlew.aj \V grzechu rnn '. 

Ks. Karol Antoniewicz. 

Głos 
górników I hutników. 
Rozszerzenie działalności sądów pro

cederowych. 
\ ,.Puchu chrz. spol. „ Z) tamy: 
Przy k-01ku r. 1903 istniało obrębie 

rzeszy nicmie~kicJ sądów proccd1;ro"' .„. . 
405 (prócz tego 409 sądó\\ rozjem zych 
cecoowych). Sądy proceder-0 ~re zalah\ ·a
ły \\ r. 1903 spraw 97 099 \\ qcznie przl!ję
ty<:h z roku p.oprzednie'go. 

89907 razy skarżyli robotni •, 7J9.? 
skarg pochodzito od pracoda\\ Ó\ ' . 462 ra
hotnicy tego samego pracoda :i.~-cy między 
sobą. Są<ly procedcro\vc zalat ril • w 
Wielkopolsce 14?0 spraw, na (16rnym „lą
zkw 2639, w Prusach Wscho~dni h 2096 a 
w Prusach Zachodnich 1106 pra \". 

O doniosro 'ci wielkiej d1a mbotnikó 
tych właśnie są<lów światl zy najlepi 'j 
szy.bk-O:ść rozsądzania, połączona z tanio ... 
ścią procedury, oraz dążn-0ścią tagodzcnia 
spraw. 

Na 97 099 pra\\ załam iona: ugod~ 
42 135 spraw; cofniędcm kargi _()&· 
spraw; uznaniem pretcnsyi 169 pm\\: 
wyrokiem zaocznym 9622 spra\\ ; w •ro
kiem 15947 spr~w; razem 46501, a ·ię 
prawie pol~ e zalat\\iono bez :wyroku. 

Pozostale sprawy przesuy na r. 190'4. 
Z ty<;h spraw, które sienie slroi1czyly 

· ugodą, lecz wYrokiem. zalatwiono: przed 
uplywem I tygodnia 4724; przed uplyWem 
2 tygodni -1996 .~ prz d Hl ry '-~el l 4 ~C U1 



4032; rz <l upl} m 8 tygocL i 1909; 
przed upły~ · m 3 mies:c:cY 286. 

Dla umkniema mylnego rozsądzenia 
nroc-csó ~ usto:ino: :vito pra ;i,"odiawstwo ape
la yę. Jednakowm ustrzedz się nie mogą 
ącl'y przed tern, ażeby nie :nadużywano 
rawa apela yi do przewlekania spraw, na„ I 

rażania innych !1~ koszta. O~óż tej ·;vąt~Ii-
' r • przyijctnUO'SCl apclowama poz.oaw1ło 
pra :\Xl o sądach proccder-0wy h obie stro
ny karżące. Apel-0wa1~ tylko można, gdy 

rzedrnot sporny przekracza wysokość 
100 marek. A ż.e kw10ty tak wysokie. w 
5849 tylko na 97 099 2a:chodziły sprawach, 
przct<l'ż liczba apelacyi drobna, ho tylko 
-t4' ra'Zem, a wszystkie 'ZWYkte sprawy 
zakończyły się bez możliwości przewleka
nia. Stąd iiozszerzenie moin-0ści apel-0-
wania, z· którą sic odzy.waly iu1ż r<Y~ne 
glo y, nie poleca si~ wcale. DI:ai ro~tn~ka 
lbylaby możliw·ość apelacyi ·przy niskich 
b.-wotach tylko bronią, któraby się tylko 
i1fZcciw niemu zwracała, gdyby prarc-0da
wca cłitCiat rzeiez przewlec, a sam' nie 
móglby na;icz.ęśdej z nvej korzystać dla 
braku pieniędzy pDtrzebnych na przepro
watlzenie apclacyi. 

JecL~n z nadpoważniej za sądami proce
derowymi przemawiających powiodów, po
lega na tern, że robotnikowi 1 'którego pre
tensye sporne zazvryczaj niewYsaką, WY: 
noszą, kwot~ niepodobna jeJ wyprawCJ1Wac 
lla v.vyklei drodlze sądowej 1 gd-yż zmuda, 
lmsztai adwokackie itd. -nawet Wi razie wy
granej pochtoną cały prz.edmiot sporny. 
Natomiast sądy procederowe taniością, po
stępowania ułatwiają roootnikotwi. wywal
czenie nawet dmbnej kwoty, któraby bez 
S<\dU procederowego. d'lań zginęla zupcl~e. 
Praktyka sądów. procederowych potwier
·dzUai to i w rdku 1903. 

Wartoiść prze<lm~·otu sporneign wYno
sila: mniej aniżeli 20 marek w 44976 spra
wach· 20 do 50 marek v./' 31634 spraiw.ach; 
50 <tc/100 marek w 11507 sprnwaich; więcei 
ia'k 100 marek w 5849 sprawach. 

Potowa zatem spraWI w dągu całego 
roku wytaczany.eh, nŁe przechodziła 20 ma
rek. z Zllpelną, iniemal pewnością, twierdzić 
można ie, gdyby nie istnialy s.ądiy proce
derow~ zafodvtie 1/5 wszystkich tych wla
śnie sp~aw wytoczonoby pl"ZOO sędziiiego 
~wyktego, a okolo 30 OOO lud2i byłoby 
.stracilo swój cięż.ko z:apraoowany grosz, 
nie chcąc się puszczać na zaiwodne tonie 
kosztownego procesu: cywilnego. Ale po
czu-ci~ krzywdy dk:rznanei, przekonanie, że 
dla nieigio sprawied1iwośd nie ~a, ba .ies~ 
z1byt kosztow1ną,, byłaby im z:ac1~nęla p1ęśc 
cichą groźbą, tem izaciętszą, iże bez.wfadm\: 
Czyiż to nic najlepwy rasie-w dla too':"1 
"\\rahl<i i nienawiści klasoweJ, dfiai socyałJ-z,.. 
mu? Stąd sądy proceder-owe są, macznym 
i ooakomitym postępkiem na drodze wiyko
flawczej wrawiedUwiośd, dtat~ teti tak 
wY'SQko sądy te cenią przedewszystkiem 
Sami robotnky. 

C'Z')'IŻ nie smutno, że te sącfy jedruej tyl
ko prz,ypadly w udziale tdlrobnet c~ści o
gronme.j rzeszy robotnik6w\ Wielkie cen
tra przemyslow-e i miasta pooadl ZO OOO 
mie.sikańców' Je tytko posia:dalią. A prze
cież tam wlaśnie samoobrona robotnika 
wryżej jest wyrobilon.ą, prz.ez; zawodowe 
związki, aniżeH w od:lelglych oo centr fa
brykach, w: malych miastach l wioskach. 
Brak takkh u-rządzeń powoduje wyprowa
dzanie si~ robotnika a zdążania tam, gdzie 
~o pra;w10 więcei bierze w opiekę. Stąd 
WÓWlczas śuż tądalliiśmy rozszerzenia są
dów proced·erowych n0. powiaty, żądialiśmy 
terytoryalnych S'ldów, zrożonych w rów-
nej liczbie z laW1Ilików pracodawców i 
praoobiorców pod bezstronny.ro przewo
dnkzącym. Koto połskie dato wyraz tym 
samym zapatrywiani-Om przez: usta poslai p. 
Brejskicgo, który omawiatią,c sądy proc.e
derowe, staw-il w parlamencie żądanie te
rytoryalnych sądów <Ua wszystkich pracu
jących, nie tytko SZiCzupled garstki UJPfZY- · 
wile.Jowanych. 

żądanie to foży w interesie naszego 
polskiego robotnika, który skutkiem! n4e
z:na.jQmośd praw i są.oownictwa: W! obcym 
mu toczącego sie języku, w otoczeniu ob
cem nie umie dać sobie rady, upomnieć, o 
oo należy. JeśH rzemieślnicy n_ie maJą 
.wszyscy jeszcze swydi wtasnychl cecho
wych sądów rozjem-czych sami zawtnm, bo 
oo nich, od kh woli zależy, żeby sądy te 
powstaly - arie robotnicy te'glO samego 
prawa nie mają. Dl.a nich ustawodawstwo 
postanowiło granice, których oni sami 
przesunąć nie mogą. Znieść granice zacie
~nia:Jące dzialalność sądów procederorwych 
wyv.11n.lać zamianę nai terytoryalne rrnct7ma 
tylko na drodze u-stawtoda wcze], s-tą,d sł'u.
szni e Kolo JX)lsłde WI Berlinie spra~ te 
wziięlo w r~e sWX>je ł zapewne wniosek 

S\\ ói przy naibiiższ..;j spo~obn-0.ści ponowi. 
Pozostaje jesz.cze czynność sądów 

procederowych, która: dziś jest w zac24t
kach zaledwie, podc.zas gdy rozwój społe
cznych stósnnków uprawnia przekonanie, 
źe czynność godzenia prac-0dawcó :v- z pra
cnją.ccmi n nich pracobiorcami do najwię
cci d:onioslych należeć bcdzie dzialów1 pra
cy sqdn prncederowcgo. Ustawa powia- · 
da, że v wypadkach sporu o warunki pła
cy i pracy przy strcjkach itd. można utwo
rzyć przy sądzie procederowym wydział, 
który na życzenie stron zwaśnionych mo
że pośrodniczyć i doprowadzić do Utg()<ly. 
Cóż, kie<ly ta tak ważna dzin.talno•ść sądó ~ 
p1iocerdcrowych cierpi na ustawiczną bez
czynność! Przy ogromnej liczbiie strej
ków, które prtewak.fZ{Jlll'01 w r. 1903 w 
Niemczech, ·zwrócono się do sądów proce
derowych z prośbą, o pośred'nictW\O tylko 
174 razy. Doprowadzono szczęśliwie do 
skutku 54 ukladów, w 13 wypadlkach sąd 
wydal wyrok polubmvy. J ednakow0iż v.;y
roki owe pozostaly na papierze tyDko; u
rząd po.lubowy nie ma prawa wydawania 
wyroków ob01więż.wjących, stąd na wymki 
po prostu się nie zgoo~oruo i cale układy 
spefzty na niczem. W 36 wypadkach u
klady byly daremne, 10 wyroków ()drz.udli 
pracodawcy, icztery wyroki praoobioricy, 
jedern obie strony a tylko 7 wyroków uizna-
no. 

Otóż pókąd sąd piio:ced'erQwyr, nie bę
dzie mial praw większych wobec stmn żą
dadących, pośrednictwa, pólkądl wyrioiki je
go i tu nie będą ()łłfowięzuiącymi, póką<l nit'.' 
będ'zie mó>gt z.niewiolić stron, aby do ukła
dów stanęty, pókąct będŻie racze.i tylko bez 
sifny.m cieniem rzeczywistego, skutecznie 
Sl)()lry godząiceg:o urzęd:u, z iktóre:go si1nie~
sza strona: po prostu, drwić sobie l>ędlzie 
bezkarnie lub też użyiwać do prZ'ąwloczenia 
·sporu 1czy strejku, boć przecież: uklady 
przed' nill111 prowaidzonie, dlQ! niczego nie o-
b<Jivrią,zutją ! X. St. A. 

Gazetka dla dzieci. 
I{ r ó t k a n a u k a c z y t a n i a. 

s s s 
su-ma, so-sy, o-sa, so-le 
sa-la, su-my, mo-la, so
wa, la-sy, la-sa~mi, mo
la-mi o-sa o-sa-mi. li-, ' 
sy, li-sa-mi so-li. 

Ofiarowanie. 

Myśł1, slowa, sprawy mole, 
Poświęcam na chwałę Twotę. 

7,a zmarłych. 

Daf nant łaskę, przebaczeni~, 
Dttsz:om zmarłych odpocznienie. 

Do Naiśw. Maryi Panny I do Pana Jezusa. 

Maryo, strzeż Slerca mego 1 
O Jezu, nie wychodi z niego! 
Pókl mi tchu, życia stanie, 
Nie opuść mnie Jezu, Panie. 

Do świętego Józefa. 

O JtSzefłe, ratuf nas, 
W tyciu, śmierci, w każdy czas! 

Do świętego Anioła Stróża. 

A.mele, Stróżu móJ, 
Ty zawsze przy mnie stój; 
Rano, w wieczór, we dnle, w n.ocy„ 
B~dź ml zawsze ku pomocy. 
Broń mnie od wszelkiego złego, 
I doprowadź do żywota wiecznego. 

Oftarowanie Izaaka. 
t. Posłuszeństwo Abrahama. Abnlha" 

mowł I Sarze urodził się syn, jako im Bóg 
był przyobiecał. Abraham dał dziecku 
Imię Izaak I kochał bardzo swego jedyna
ka. 

Ody chłopczyk już podrósł, usłyszał 
Abraham pewnej nocy głos Boży: „Abra
hamle, we-imij syna twego Izaaka, a kii na 
1'órę Moria i tam go ofłaru) na całopale
nie!" Bez oporu wstał Abraham natych
miast. Nałożył drew na osła ł wyruszył z 
Izaakiem i dwoma slugami na miejsce ' ~ 
znaczone. Po trzech <iniach podróży ul
rzell z daiłeka ~órę Moria. Wtedy poro-

sta\vlf ALraham stu~i ~1a mic.iscu. Pulem 
wlożył drwa na barki Izaakm\'i, a sam 
nióst ogici1 i miecz. W drodze na górę za
pytal się Izaak oka: 11Gdzic jest ofiara?" 
Na to odpowiedział mu Abraham: ,,Mój 

· synu, Bóg sam upatrzy sobie Qfiarę -cało
palenia". 

2. Oiiara. Na górze ukiżył Abraham 
nltarz z kamieni i nakład drew na nicg-0. 
Potem! związał Izaaka i położył go na 
drwa. Wreszcie W'Zniósl miecz, aby ()fia
rować syna s""ego. W tej chwiii zawofal 
Aniot z nieba: „Abrahamie, powstrzym.aj 
rękę i nic nic czyń dziecicciu! Teraz po
znalem, iż się boisz Boga i db Niego nie 
chciateś przepuścić nawet jedynemu sy
nowi". Abraham po<lniósl oczy i ujrzał 
baranka rogairni \V cierniu i1wiklanego. Te
go więc ofiarował zamiast syna. 

3. Obietnica. Wtedy ukazał się Anioł 
pawtórę Abrahamowi i rzekt: ,.Btogosła
wić ci będę i r.oztmnożę potomków twoich 
jako gwiazdy na niebie, jak piasek nad 
brzegiem morza. I bfo1gosfawione będą, w 
P01tomstwie tw.ojem wszystkie na1rody zie
·mi". 

Po:tem p-mvrócil Abraham do domu .
Umarł dopiero, gdy miał lat 175; i pocho
wano ig·o w Hebron. 

Ja s k ó I ki. 

Przez góry, przez. lasy lecimy tu, 
Jrnż skrzycUai pomdlały, }uz braknie tchu; 
Chloć droga daleka. lecz gniazd!o nas czeka, 
Rl()dzinne gniazdeczko nai;milsze nam. 
Ser<lec.znie, ptaszyny, witamy was! 
W raz z wami wiosenny nastąpi czas! 
Wita.ide, witajcie, do gniazidiek wracajcie, 
Po trudlaiCh podróży sp:oczniecie tam. 

Kukułeczka. 

Po tym ciemnym boru - Kukułeczka 
kuka, - Z ranka do wieczoru - Gniazda 
sobie szuka. - :- : Kuku! kuku! Gniazda 
sobie szuka. :- : 

A ty kukuleczko, - Com miała.i dla 
dzieci. - Jakie ty nowiny - W lesie roz
powiad!asz.? - :-: I(uku1! kiuku! w lesie 
rozpo.wiadJasz. :- : 

Oj, chodziły. wichry - W zimowej 
zamieci, - Zburzyły mi gtlliazd:ko. - Com 
miała dla dzieci. - :-: Kuku! kukru! Com 
miałai dta dzieci! :- : · 

Zburzyły mi jedno, - A j1 drugie zro
bię, - Jeszcze po tym lesie - Będę kukać 
sobie. ~ :-: I(uku! !kuku! ~ę .kwkać so
bie! :-: 

Kazimłet•z Il• Sprawiedliwy 
trrodz. 1128 ~~rl 1194, parował lat 15. 
l(to sprawiedliwość ludom wymierza, 

Ten dobrończyńcą na ziemi; 
A słusznie takim lud l(azimierza 
Okrzyknął usty wdzięcznemł. 

On ze starszyzną radził w Łęczycy, 
Jak wzmocnić ziemię Płasową: 

To też pod sterem jego prawicy 
Krai biedny odżył na nowo. 

Powinszowania na Boże Narodz. 
rodzicom. 

l. 
Chóry anielskie dziiś wesclo gloszą,, 
Bo Jezusowi winszowania znoszą; 
Ztą<l te.ż my dlzieci 'bardro sie cieszymy, 
Milym Rodzioom, oo moima, życzymy: 
Zdrowia st.a.lego, wszelkiej pomyśl!ności, 
A zaś, pa ~nie, wiecznej szczęśliv.ilOśd. 

2. 
J al maleńki 1 serce przecie 
fak i sta:rsi, gwia!Zdk:~ czuje: 
A nikt więcej Wam na świecie, 
Nad me serce nie darnie. 

3. 
Jezus malef1ki zszed't z gwfazdką. w tej do
Mamle i Taicie każ.dy dziś wrnsz.uije (bic 
A $a. tak mloda! pow.iedlzcie oo zrobie? 

Chyba .w rąiczki pocaluje ! 

4. 
Z gwia'2Xik~ oo d.zisi,ad blogo nam świeci 
Z gwiaz<l!ką oo Syna Boga zwiastuje, ' 
DrodJzy Rodzice, przY'hnde od dzieci, 
U> przynieść mogą, oo każ<ly cz.uJe. 
Prnez sto lat najmniej w ten obchód świata, 
Chciefi'cie z serc dziatek czerpać pociechę; 
Niech przed tą gwWxtką przykrość ulata, 
I Bóg nawiedza rocfzrnnll strzeclu~! 

Słcwik i h dzie. 

Za domeczkiem Dgród, - A w -Ogród 
ku drzewa, - A na drzewie słowik -
Śpiewa Bogu, śp!ewa. 

Śpiewa Bogu pio~nki, - Ta mała pta
szyna, - Cośmy Bogu winni, - Sl()1Wik 
przypomina. 

Przypomina słowik. - Abyśmy ~ie. 
wall', - I za wszystkie dary - Bogn dzię. 
kowali. 

Pieśń poranna. 

Od samego rana chwalić będę Pana, 
Pilnośd dołożę; oodaj laski B-0że, 
Praca zdobi ludzi, praca cnotę budzi, 
Praca wzmacnia sily, pilny ludziom młły!.. 

Czy pojmiecie bracia! 

„Czy pojmiecie brada ! kiedy -
Co to jest żyć w pośród biedy· 
I w tęsknocie - i w zgryzocie, 
W obcej ziemi na.i - wy kicie? 

Czy pctimiecie brada mili! 
Ca t-0 n1e mieć jednej chwili 
Z kim zaplakać - dni swych do·żyć 

I gdzie biedneli glmvy zfożyć? 

Rodzinnego nie mleć slońca, 
Nie •zasiewać, arni zbierać, 
I trzydzieści lat bez. końca 
Zma·rtwychlwstaWlać i umierać? 

O! tych cierpień, tych katuszy, 
Nikt nie doznal w swojej duszy, 
Kto żył zawsze między swemi, 
I(to nie dotknął obcej ziemi! 

Ziemia obca - to macocha, 
Niby pieści, niby kQ'cha, 
Lecz ta mitoś·ć - pkinne kwiartki, 
Nie zastąpi nigdy matki. 

Nie przytuli cię d'o fona, 
Ni miłości nie obudzi, 
Bo to bracie! obca· strona, 
Bo to bracie! ludzie ·cudzi ! 

Nauka wiary i obyczajów 
koicłoła katoliceldego 

wyfożona obszernie, stwierdzona i objaśniona 
miejscami z Pisma św„ Ojców KościoJa przy
kladami z życia, oraz przewodnik życia dla ro
dzin chrześciańskich. :Egzemplarz oprawny w 
plótno angielskie, bogato zlocone wyciski z PU· 
delkiem. Cena 16 mr„ z przes. 16,50 mr. 

Wykład lekcyi i ewangelii. 
księdza Oofflniego, na wszystkie niedziele 1 
święta wraz z wy.nłka;ącą ztąd nauką wiary l 
obyczajów i gruntownem wyjaśnieniem rM:u 
kościelnego. Wielka księga o 976 stronach, e; 
wielu pięknemi obrazkami, w mocnej opra ... iiee 
polecamy po 5 mr., z przes. ~.50 mr. 

Tanie i ciekawe książeczki 
powieś tiowe. 

Antoś z..Skalina 30 fen. - Asem i królowa 
duchów 40 fen. - Bajki, przepowiastki i p.o
wieści 40 fen. - Baś.nie i powieści gminne 40 
fen. - Boleslaw (dalszy ciąg Genowefy) 50 
fen. - Bratobójca 40 fen. - Bukiet napięk. i 
najciek. powiastek 40 fen.- Chata Wuja To
masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. -
Cudowny los sieroty polskiej w Paryżu 40 fen. 
-Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu wsz.Y· 
scy dają 20 fen. 

Dobry Pranuś i zly Kostuś 1 mr. - DoliH 
Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana -40 fen. -
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen. - fust2l
chiusz 70 fen. - Gadu-g;adu 30 fon. - Gawe
dziarz 50 fen. - Genowefa 4() fen. - Glos sv
nogarlicy 1 mr. - Ol-owa św. Barbary 50 fea, 
- Hirlanda. czyli zwycięstwo cnoty 40 fen. -
Historya cudownego obrazu 10 fen. - łiistorya 
o Alim Babie 25 fen. - liistorya o ci~rpliwei 
Gryzeldzie 20 fen. 

liistorya o cierpliwej Helenie 20 icn. -
Hlstorya o 11 królewiczach 20 fen. - łiis.ton•a 
o królewiczu 40 fen. - liistorya ,., sidMtll 
braciach zamienionych w kruki 20 fen. - tt!
storya o Siedmiu Medrcach 50 fen. - łiistorya 
o wiecznym żydzie 20 fen. - Historya o Zloto
szku i Czerwon. 30 fen. - Ita z To~enlrnrgu 30 
fen. - Jaskinia Beatusa (z obraz.kami) 1 mi. -
Jonek i niewidzialne sz.aty 20 fen. - Katl>wnie 
więzienia piekielnego 30 fen. - Klara 40 fe11„ 
- Kopciuszek. Powia.stka o sierocie 30 f e!l. -

Koszyk kwiatów 50 fen. - l(rete drogi 80 
len. - Kr~ewna Hoża 25 fen. 

Krótka historya dcuownejlo obraz.u lO fen. 
E(rzyżyk drewniany 20 fen. - Książka O 

i:abóicach 50 fen. - Kwiaty mi/ości i przyJaźDf 
50 fen. - Lampa czarodziejska 40 fein. - Le-
l!endy 30 kn. - Listownik 50 fen. - l..oi sie
roty 30 fen. -Macocha 20 fen. - Maiazyn ta
baw przyjemnych 40 fen. - Marzana, hist.orya 
bard7.o ladna 30 fen. - Meki piekielne 15 fea. 

Na porto do każdej k:sią.żk:i 5 fen. więcej. 

Adres: „ Wiarus Polski" w Bochuwi. 



··.., !Lv;;~:; t.~u ;~(fr <t~; 1:;. Z<iiZu ... ;.; 

~v~i~dem ob:rczajfrw i c;nól, przeku.płi.i 1a~
sZYWJ"Ch świadków, którzy zemaJi. że 
~ :xzepan święty błufmil przeciwko Bogu, 
i na tej padista\\ie niby to opierajqc się, we-
dług Ó'\\ ~zesne;go zw-yczaju„ wyprov.:adzili 
ga za miasto j ukamienowan. - s\\ięty 
Szczepan w·śrM gradu kamieni - Jak opi
sują Dzieje Apostolskie - upad'lszy na ko
lana, błagał Boga, aby im tego za grzech 
nie po-czytał, a duszę jego prniął do 
·lr\\"'ały Swojej; en też i stafoi się; bo 
wśród tej mGczarni, \Yidzial niebi'Osa otwar 
te i Chrystusa \\' otoczenh.i- Świętych sto
jącego, patrząc na tę jego niewmną ofiarę, 
a ~ak tylko zako1kzyl życie, zaraz Jezus 
przyjął duszę jego do chwały Swojej. 

Brada moi, to oo sic działo za cza
sów Apostolskich ze SzczepaUlem ś\\·ię
tym, d~ieje się i dziś 1rn świede z podo
bnymi mu ludźmi; oo świat bezbożny nie-
nawidzi cnotliwych i \Vpływmvych, prze
śladuje ich i kamienuje \V rórż.nych pm1-

1\tadi: Ś\\"iata. Ma się rozumieć, ie nie w 
ten sposób jak dawnicL bo d'Z'iś prawo nie 
przyshl:gnje, aby cztowieka, znienarwid:zo
-i1cgo zaraz śmierci.ą karać, lecz za to ka
mienuje pociskami obmów, p-oru-arzy, pod
kopaniem p-owagi, pCYZbawieniem d!zialaITTia, 
oszczerstwem, i tem podlobnemi rzeczami. 
__ \Viedzieć wam ded'nak potrzeba, że jak 
żydów z.a kh zbrodnie spotkala kara Bo
'ia tak pod!obnie i złych chrześcian ona nie 
rninic. - Żydzi za. tD, że ukrzyżowali Je
wsa Chrystusa, ukarn~·enowali Szczepmia 
Ś\~ iętego i \\idu innych Apostołów i Ucz
niÓ\\ Pai'1s1'.ich w różny SFCSób 1~011: · ·rdo
wali. zostali ukarani: ponieważ Jeruz.a.lem 
g16W'il·~ kh miasto, otoczone zostalo przez 
nieprzyja'Ciót; mieszkaiky miasta, jedni po
murdD\Ya11i, drn<lzy gtodem p01111orzeni, a 
i1ini \\- ·nie\rnlę za.br.ani, Ś\'"iątynia. ich o
~locc11a i zniszczona. 

Toż samo dziać się będzie i ze zly11Ii 
chrześciarnami. jeżeli zamiast słuchać gło
su prze\\~o<l.rników S\l.'10ich du.chownych i 
postępować. w cnocie, szarpać będą ich 
slawę. kamie110'wać puciskami obmów, a 
sami brną6 w niepraW'Ościach. i gnić w 
11aloiga:ch grzechu. Otóż takich, jeżeli się 
11ie popt~a'\.\-ią, ·czeka kara: Boż.a: zosta1ną 
ot:oczcni prze·z niepTZyjaciót czyli ztych lu
dlz'i, a. ci wplywem S'\vym bezbożnym po-
~bawh1 ich \\-ol'ności wyznawania pra'\vdy, 
poddadzą w nie\\'olę złego ducha, a ten 

· ·usaml S\n;mi przywiedzie ich. do u
padkit i pozbawi laski fuga. a tean samem 
i życia mora1111ego. Świątynia ich zosta
~1łe p11sia i zburzona, czyli du-sza, która do
pół~i zostaje w htsce Boga, jest mieszlka
niem Ducha S\Yiętego, a p·ozbawiona tej 
laski, staje się ogofoconą i pustą, czyli za
łngującą ·na poiQpienie. - O! nic daj Boże, 
abyśmy kicd·yiml\Yiek do tak nieszczęśli
wego stanu przyjść mieli. 

A \\-ięc prośmy Szczepana Ś\\ iętego, 
'aby Gn wsta'\1.iennicnvem swoiem, u Boga 
wyjednał nam tQ łaskę, iżbyś.my porzuci
·wszy grzechy i nicclmr'iarstwo, przez 
sz·czerą pO'k11tę zasłużyli na p·olączenie się 
z nim w niebie. i cieszenie dl\\·atą Boga 
!JO wszystkie wicki. Amen. 

KROL KURKOWY· 
Powieść historycZJm z XVI. wieku. 

NatJi~~la 

ZlJZANNA .łlORA WSKA. 

(Ciąg dalszy). 

O '' ~' to i cóż!? 
-- Chc1alo mu s·Q przypatrzeć zuba-

Wic , to niech patrzy! 
-- I słudia ! 
~ Toć nie koścrói, żebym miała język 

na '' odzy trz~nnać ! - posypały się ze
'' sząd glosy niewieście. 

- K.ie.jbym ,..,·icdz:iala, by!abym \\ D

Y\\ gębę wzięła - rzekła przysad'ko\\'ata 
'trojnisia, blyskając do koła cicmncrni o
czami. 

Unijtygowały się jednak, boć ''Jaśnie 
Clrsz.ak króle\vski się przybliżył. 

Chorągwie kllrkowc wciąż siG klania
?y, Wiatr szeroko roZ\\ icwal proporce, a 

• jcdno~ześnie z płaskiego dachu sukiennic 
Powiały chor~gwie cechowe. 

Poczęty też odZY\\ ać się glosy: 
- Nieclr · żyje! nfech żyje! 
Byty to jeduak sfabe bardzo Dkrzyki. 

łlie 'Clkazyw:ały rad-ości przcpcłniaJącei scr
ica zebranych thrmów. lecz, -0t tak sobie. 
dla zwycz<tht.- · 
. Zalrłuszyły jetl11ak gadaui11(( mieszczek. 

• 1 oEiwrócUy U\\·age od skromnego królew-
slde~<ł •l'\$Z~ku. . 

Wknftce który'ś że sla\\ etnych zn(i". 
.SZt"JłM~l: 

i' .. 

- Le:. • .:,.~ c.i.r .i.1. s.c.b ... n „3 -,:k ! 
I zaraz posypaly ~: u agi: 
- Ba, nawet na nasze ukł y glov

nie khniie! 
- Ma ko rone. ale któż v. ie. ·zy nm 

nłc spadnłe1 
- Co chLecie, t-0ć przyje hal z za noo

rza i nieświadom ieszc-ze nasze.go obycza~ 
Ju - tlomaczyl inny. 

Szczęściem. że te uwagi nie do~łw
dzity uszu krółe\vskich; jechal on \\"Ciąż 
rmwoli ze znudzonem i zmarszc.zone111 o
bliczem. 

W reszcie zsiadłszy 7. konia, ''szedł na 
przeznaczone dla siebie '\zniesienie a owi
ną \\·szy się swoją szarą deli<:t. spogląda? na 
różnobarwny tlnm zwykty111 swym {)bOjGt
nym wzrokiem. 

Miasto radości z przybycia króla, ja
kaś nuda udzielila się zebranym. 

Lecz pan Makula pctni<ic dalej obowią
zki gospodarza, sta11ąt przed stopIJiami 
wzniesienia i zapytal: 

- Najjaśniejszy panie, wszystko do 
uroczystości gotowe, czy Jego Króle\\ ska 
Mo·ść pozwoli na rozp:oczęde. 

Zygmunt kiwnql tylko glową. 
Pau NlakuJa sklonH sic dwornie swq 

bogatą czapq i dał znak roJ.pcc.zęcia za
bawy. 

Zagrzmia~y tr<1bki heroklciw kurko
wych, \VYgrywaj4c pianie kO'i11ta i ozwała 
się pieśf1: 

„A dalejże koumicy 
Krzeszcie kurki u rusznicy 
Który pcstrzeli koguta, 
Temu zabrzmi '' dzicczna nt1ta; 
Kto tatara zbije 
Wiwat król niech żyje!" 

Po skoiiczonej strofie herold ogłosil: 
- Strzał pierwszy pauprów do tatara 

z luku! 
. Wysur1ąl się chłopak z przc·wieszonym 

ł~1ki-~rn. przez. plecy; zdjął broit, naciągnął 
c1ęcI\\ ' te, zat>0żyt strzale i nncząt rnierzyć 
do wypchanego i przywfa\zaneg-o do sln
pa tatara. 

Wyłeciala strzała; glO\Ya tatara sit: 
zakolysala, lecz strzała zamiast w oko, 
czoło, lub usta utkwiło może o wfos nad 
glo\vą. 

- ChybH, chyb.il! - za wolano prze
ciągle, a zawstydzony eh/opak z gto\\'ą 
spuszcz.o11ą skryl się w~'1'00. tlumu. 

Drugie.mu powiadło się l~[ej, strzała 
wp.a<ll.a \\: .ohvartc usta. tatara i przybiła 
do stupa '}ego słomianą gtowe. 

Teraz posypaly się ucieszne -okrzyki 
a rnzradowany panper przyprowa<lzony 
przed. króla kurkowego, znanegu nam iuż 
Wojtaszka i siedzących na w-zniesi.c-niu sę
dziów, zlożonych z najzr~czniejszych szer
mierzy to-warzystwa kurkO\\'e1'o zostaf 
przyjęty Jako towarzysz. 

Miat teraz prawo· do uczcst11kze11ia w 
pochodzie, podczas następnej nroczystQści 
i mógł siQ ubiegać o \vyższe nagrody, a 
także odnosić inne korzyści. Stużyfo mu 
np. pra\VD kupowania po tat'1szc•j cenie pi
wa i miodu, odzieuia i obuwia ' -gospo
dach i \Yarsztatach przez braci kurkowvch 
mrzymywanych. · 

I znów ozwały siG trąby i d ru~a strofa 
pieśni kurkO\\·ej: 

„A dalejże kQzernicy 
Wszyscy prochu do rnszui..:y 
Niech bQdzie suchy siarczysty, 
Posuwisty i strzel n isty; 
A kto gąskę zabiJ.; 
Wiwat król, niech żyje!'' 

Naslępowaiy potem inne gonit\\'y i 
su zaly, obicga11-0 wi~c: do kola plac~~k i w 
biegu za..:~epiono "isząccgo 1ta stupie wy
pchanego ptaka lub strąca1:0 go na ziemię. 

Po kai.dern zwycii;sl i ;e hcroJdowic 
ogłaszali wygr<inQ. a ,,. m:arG zn;cz11ości i 
wyższq{o ~~odia, o jaki zaczeJ)iono t-0por
kiem. Jub lukiem strqcouo, 7.\\ ycięzi:a o
trzymy\\ at wyższ<1 godność \\ ·towarzy
szeniu i 113grodę z r:lk siędząq. d1 .pOll na
miotem micszczai'1skh.::h córek. 

Nrigroclct zaś by! pas do luka, luk. to
porek. czasami czapkn z oznaką kurka, a 
lJawct i spencerek, ktr'Jr}1 <lla ubożs%:rch 
był bardzo po11ęi11y111 datkiem. 

Tylim ku rek by; nietkniQtY. do niego 
bo\\ iem mia! pra\\ o mierzyć nawierw 
król kurkowy. gdyby zaś nie tram, -0dbie-· 
rano mu godność i mianowano na drugie 
pó.łrocz.e zastępcG. 

Po ukGr'1c.zo11rch g·onirn·ach to\\ arzr
szy, wstał Wojtek jako króV kurkawy. 
Zrzucit z siebie cienmo-szafirowy podbity 
futrem płaszcz i nkazat się w Jas1m-bł~ki
tlly111 suto t1aszywanyym srebrnemi {)Zdo
bami sp·:!ncexku i takichże obclslych spo
d'e1l:bch. · Żółte buciki spłęte sprz:.wzk2mi 
Jl01li:foi kolan nbleTały thn 11ogi, .a blękitiu. 
1.:np~;,:;·~~ lpł z kog1K:im czubem dop.ełnif.a ą·, 

k ·o _::-o· " ?:·zez . z · :::· ł ·~e-
1~szony tu - nad r m · mej roboty, z 

pasem zatknięt d vie trz lki. 
-- Jeżełi trafi do kurka to 1 do idh.:a 

będ7.ie miazyl - szeptatr dzie · zęta. 
T} lCZ-'l em pieśń dz\\·ieczab: 
„A dalejże kozemk.::r 
Wpra"·iajcież się do ruszni r. 
A gdy przyjdzie czubi{: 1 urka 
Popamieta pies na kurka. 
Bóg da, te bestyje, 
Król kurkO\q· zbije·'. 
Wojtuś przeszedl szranki lekkim kro

kiem. skłonił się przed siedzącym pod na
miotem monarch~\. a odscąpiwszy kilka 
krokó" po 'Ząt luk naci<\gać. 

- Cóż tn za~z za dygnirnrz spy1ał 
Zygmunt. 

- l\ról kurko\\)". 11aijaś11icjszy panie 
od.rzekl Zebrzydo\\'Ski. 

- Jest nas widzę d ó .... h? --- rw ił 
Z.rgmunt i po raz picr\\'szy na twarzy j ·
go znudzo11ej uśmiech się ukazal. 

Tymczasem mlodzicnicc czy pr.zypoin 
niał sobie rozm o WG z Basią, ·zy też ni -
pokoit go \Yzrok monardiy, z nóconr uai'1 
w t~j chwili, do:ć, dłużej niż trzeba, łuk 
naciągal i zakłada! wei'1 trzalę. 

Wreszcie spojrzał w stronę, gdzie Sil; 
umieścila pani l\fak11li11a z córką; a chociaż 
siedziały zbyt daleko, a.żeby mógl z ich 
oczu nri.brać odwagi, · odczul jednak, żl.! 
Basia miq10 obietnicy zaczarowania, -0d
ma'\.YL1/a " tej chwili za jego powc·dzcnic 
nw<llit wq . Wziął \\"iQc na odwagę, wy
mierni. str;:1ta świsnęla a kur spadł u 
stóp sl1tpa, i a którym byf zntknięt~:. 

- - \Viwa t król kurko\\ y! 
- Wiwat nasz Wojtcl ! 
Ozwały się zewsz<id w·ola11ia, a trzy

krotne odgłosy surm oznaumily zebra
nym zwycięzcę. 

Wojtuś od\vrócit się, przystąpi! bliżej 
króle\\ skicgo 11arniot11, zlożyl gtęhoki u
kłon i c-ofaJąc siG w tył, chciał po raz dru
gi luk naci~u;nąć, ażeby do wianka wy
mierzyć. 

Ody oto stala. sic; rzeo; 11icspoclzic
wana. 

1\fo.narcha .skiną! 11at'1, ażeby si~ przy
bliży[. 

Zrobil się szt\.łcr, wszystkie głowy z 
cickaw-ośd~ wyciągrn~ly się w stro11ę kró
Jc"•skiego nami-otLt. 

Wojtuś stanq,t, ocz~.kując mouarsze.go 
rozkazu, gdy tenże skinąl, ażeby wszedł 
dal'ci na stopiet'1. 

Mlodzieniec ośmielony t,1 laskq \\."biegi 
szybko, zatrzymał się jcdnakż~, a ukląkl
szy na jedno kolano, oczekiwał dalszych 
rozkazó\\. Wtedy Zygmunt zdJąl z paka 
pjerściei1, podał klGczącemu1 mówiąc: 

-- Chociażcś król, pamiętaj o łasce 
monarszej! 

- Przemówi I! przemówił! -· ,,·olano 
pośródt tlumów. · 

- Mruk, ale może sic miGdzy 11ami 
oswoi·ć ! 

- W t}{)lll!rych lndziach najwięcej ła
skawości a dobroci. 

I tak jak przed chwilą z 11iechęci~1 pa
trzano na skromny orszak królewski i tę 
skromność mianD sobie za lekce\\ ażenie, 
tak teraz poczęto sb\\' ić laskę monarszą 
i jako dobry omen dalszych jego rządów 
tionta '~zyć. Poduiosty się wiQc glo ~nc o· 
krzyki: 

Niech żyje król! 
Nkch żyje Zygmunt lJl. 
Dobrze, że do<lali. można by \\ z i<\ś~. 

że ob wotują króla kurkowego - pomy ~~il r 

.sobie Zebrzydowski i uśrniechn;1J ie; po 
sw-ojem11. 

KrU ty111czasc111 zapad! w swoją zadu
JllG i rc-zjaś11i·onc przed chwilą oblicze, "Y
rai.:tlo 7.llÓ\\" najzupetnkjszq obojętn'! ~Ć. 

\'v-0Hek 7.loż \i szy g-lęlwkie j • ..,dzi~
ko\\ a11ic z blysz za, cym 'na palcu pierście
niem. ofal siG, schodząc ze -top11i a od
da\\ SZY <>Statui 111 ło11, p{)CZ'li znó\\ nacią
ga{: luk. aby celo\\ a~ d:> \ ianka, ale 
mu przeszko<lzuno; monarcha bmdcm 1tie 
czekając koi'1ca uro-:1sto~~i. kim.il rGką ua 
:>:1iak. że ma dosy~ zaba\\ y i zahicraf sie 
do odejścia. 

Przypro\\ adzono konia, zrobił się roz- : 
rnch, d\\·ór wraz z królem zabiera! , ię do 
o<ljazdn. a \V{)jtuś 7arniast drugiego strza- 1 

111 oddał tylko jeszcr.e h„den 11k fon, na k tó
r:y Zr~munt ract:rl uśmiechem odpowie
dzieć. 

ia'k tylk :e n. 
przybliżył . 1 

pol • ki l pitrścienicn . 
-- Da Bóg, gdy pr.tyjdzić za • ..a c. -

cm · c DOZ\ ·ołą, zabłyśnie -011 na 1~łuszk 
tej co to miara z.a zar-0 ~ać, żebym kurka 
nie tram - szepnął, nachylają~ i~ ku 
Ba i. 

Dziewcz) na miej!> e odpo ~ i dl· 
spfonęła rurniei1 ·em, a pani Makulin~ ch~ą\.. 
o \\"ró ić u\\ agę są iadek od \:V ojcu i. i 

órk1 rze <la gł sno: 
~- Za\\·szeć bGdzic ię mógl pc.:h alt.:: 

że z hólem gadal. 
Ba t-0' i z y-gnctcm co nru bły-z

czy na palcu - drzekJa sąsiadka. 
- Oho teraz krcw11iak wa ·z uędzi ' je

szcz\.! więcej głowę zadzierał! - dodała 
inna. 

- Będzie go teraz l\lal'uUua. jesz ze 
bar<lziL•j '°bsern o\ ać ! • sz J>nt.;la ()t) l 
je.jmość do swojej sąsiadki. 

- Ba, ba, lllqdrać to baba! 
Wie. kcdy raki zi u11h1 ! 

- - Już ona. go ze S\\"Oid1 ntk 11: \\ r-
p11 'ci! 

Szeptały 1>0mit.;dzy sobą rnil.'.'.SlCZ •• ilL . 
spaglądajqt: na siebie powzumie\\ ająco · 

co im \\rszakże nie przeszkodzito udać się 
na \\'icczorn<l zabawę do palist\\·a M.akt1-
lów, kędy pan burmistrz z zama zystą peł
ną powagi gnuśl!ością przyJmuwał stawe
tnych, a przedniejszych micszczau i przy
byhi na uroczystość szbchrę przy smu 
zasta\\ io11cj wieczerzy. 

W jednej jednak komnacie zamk11i<;tcj 
na teraz, zastawiony był stół najprzednici
szemi potrawami. a pa.11 Makuła częstuh1c 
gośd, spoghtdal od czasu do czasu ht sie
ni, gdzie stal pachołek czekający na pat'1-
skie ror.kazy. Drzwi siQ ud1ylily; pach o
f ck dal jakiś znak, pa11 Makuta wyrnkmił 
się nieznacznie i \\~ króh.:c ,,~ sieni dało si~ 
słyszeć g;ośne szura11ic nogami, odgłos 
wyraz(J\ · powitalny~h i pan Zebrzydowski 
wszedł otocr.ony kilkn mfodymi dworta
nami. 

Teraz sUrni.lł z podniesioną głową i z 
uprzejmym ch>0ć uadcr niemiłym tiśmic
chem JH"lypatrywał siQ zebranym. 

l~ozmawiaJ<tCY ~'Narnie mieszczanie 
11tnilkli i rozstąpili się na dwie strony, ro
biąc miejsce przybylemn starościc, a 
szlachta zaczQla szurać nogami i pttdnosi~ 
puhary. 

Pan Zebrzy<lo\\'ski silił si~ na uprzcj
mo.ść; \\ ital siG poufale ze szlaclltą. ro.z
mawiał z raii:ami, wkrótce jedllak znikm1ł 
za drzwiami zamkniętej komnaty, która 
wtaśnic na jego prz}rlJęcic była przygoto
waną. 

-- Oho m11si c11 mie6 jal\iś w km in
teres, że udaje z nami braterstwo! rzekl 
gruby mieszczanin ten sam. który uciszał 
?.byt glośno rozmawiające nie\\ iasty. 

- A i pan Makuła też mu bakę świe
ci - ozwa1 si~ Klet Wąsik, \Vfaściciel v·:·id-
1-iego bl'O\Yaru. 

- . Możeć ;aki i11-11y urząd dla 11iego ob
myślą, a \\ aści na burmistrza zavrosz~1 -
odrzekł Kacper majster kunsztu sze\\·skic
go. 

Kkt \ 'lsik za\ntrdzolly, że sąsi„d 
()C.dslm::hal ucgo najtajemnic.tsze, a Z31'3.ZClll 

bardw gorące ż:racnic G<hnócił si~ w 
inn(\ stronc~. 

A w komnacie Zebrzydowski rzeczy
" iście kapt-owal s-0bie pa11a Makule;. kilku 
sz.lachty i slawctnych rajców, którzy..; "r.tz 
z nim do komnaty zaprosz..'ni zostali. P<>
cz<.d ,,~ję.: im ba, O'\\ a~ . 

- No i cóż, niby \\'1łS monarclta ucz
cH a nic uczcił. 

-- /'.'.:,i ,,·szc mieliśmy go 11a kurko\\ ej 
zabawie ~ cdrzekl {)bOJGlnie p311 J\fakułu. 

- Prawda, prawda, alcć t{) przyby
cie rÓ\\·i1alo siG de pcktowi, czułem to do
brze. że sla\\·ctnym rnnsialo być: m:ukotno. 

- 1a zahawG przybył nic w dostoje1·1-
sł\\ie. ale jak szara zek ubra11y. 

Wszelako za zdrowie najrni:o · ciw
sz-cg-o nam 1 • mar ·J1 1 ! rz ·kl go. pc.~.hu-z 

11alcw' :~I" iernw'-złot rn mi dem p11har 
staro ty krako ki go. 

Za zdro ~·ie, jeżeli tal· 11 ecie al L\. 

11111\c samego er e ołato 1 g<l 11n musial 
jak S7.arak \\ ystqpić, a IH> nic \V)rpadafo mi 

i<: przywdziać przy toJnieL kie<lyć byl m 
przy boku monarchy_ I "ychylit trzyma
ny dotąd puhar. 

A sfa.\\"ctni raj '{)\\·ie \\' Y..:hylali rów11i:ż 
Wr.::szcie monarcha wraz z całym Bałane im zkla11ice. 

dworem przesuwał s:ę pośród zcbranyd1 ; -... Za zdrowi\. stamsty' ·rak-0\\ ·kiego. 
tłumów, które ja.kkoh' iek markotne, .ie im f miłośdwego g-ośd.a, którr r•~zył nieł(crline 
przerwano koniec zabawy. dawwaiy k- 1 : moje progi -0d\\ ied:óć ! ~ rzekł p~m 1\fa
d}ra.k tę przcr.V'ę, z.a jcduo l.askD\\ sze s..tó- '. · kuła. schyl~jąc ~k>\Y~ pru4i· rozparty~ 
wk-0 i upominek ofiarowany ich uhtbie11 4 

1 wyg-odnie w wy„okfm gdalt.skłej rekety f 
co w i. te1H . 

I· 



Na uroczystość Bożego Naro ... 
dzenia. 

Lekcya. Tyt. II. 11-15. 
Najmilsi! Oka.zafaJ się faska B<)iga 

Zbawiciela naszego wszystkim ludziom, 
nau:czaó4ca nas, abyśmy z.aprza;wszy się 
J1iep1}boa;.n+ości i świeakich pożądliwośd 
tt'leźwie i sprW\Viedliwic ł pobożnie żyli na 
1Ym świecie, oczekiw:ająic b1ogostawiooej 
nadziei i przyjścia chwały wielkiego Do
ga ,j Zbawiciela· naszego, Jezus.a Chrystu-

. ~m; który dal samego siebie za mas, aby 
~as "\"\tyJmpi/ ocr wszelakiej niepraWłOśd, 
.njeby <>czyścil sobie Ina przyjemny, naśla
dowcę dobrych uczynków. To mów i oo
pominaj w Chrystusk Jeznsie, Pan'.U na-
szym. · 

fwangefla. Luk. II. 1- 14. 

\V on czas wyszedł dekret od Cesarz~ 
Augusta, aby p.opisano wszystek · ~„wiat. 
Ten· popis pierwszy stał si~ cd Starosty I 
~yryjskic~o Gyryua. I szli wszyscy, aby 
s;i;;_ popisali, bidy do· miasta swego. Szedl 
1-C.Ż i Józef ml Gal lei z miasta Nazaretu 
dio Zyoo'.vskiej ziemi, do mrasta. Da·wido~ 
\Vcg-0, które W'\vią BctleeuTl!; przeto. iż byl 
z <l.omu i pokolenia Da\\i.do\ivego: aby by l 
popisa11 z Maryą poślubioną sobie maI±on
~cą, brzemienną. I stalo s·ę gdy tam byli, 
wypeJndty się dni, aby porodzita. I poro
:Wzila Synai swego pierw()fiodnego, a awJ
nęla gio w pieluszki, i pofożyfa go w żlo
hie, iż miedscai im nie byto w gospiodz.ie. 
A byli pasterze w tejże krainie, <;zujący i 
śtrzegąicy nocne straże nad trziodą swo1ą. 
-~'Oto Anii61 Pański stanąl podle nkh, a jas
uo§ć Boża: zewsząd je oświeci ta; i zfękli 
si~ wielką bojafoią. I rze'kl im: Aniól: Nie 
b&;cie się: bo oto opowiadam w-am "'"'e:Sele 
wielkie, które będzJe \vszystkiemUJ lu<llawi: 
iż się wam dziś narodzl1 Zbawi-ciel, któ„ 
ry jest Chrystus Prun, w mJeście Dav.~i<lo
'Wem. A ten wam mak: Znajdziecie nie
C1!0Wląth.--o uwin.io.ne w pieluszki i polożone 
w U()bie. A natychmiast byto z, AnJotem 
.iooóstwo \\'Oj.ska niebieskiego, chwalących 
Boga, i mó\viących. Chw.ala na wywk<Yści 
Bogu a n2. ziemi pokój ludzi-0m dthrej w101i. 

P<>clczas drugiej Mszy świętą. 

Lekcya. Tyt. III. 4-7. 
Na5miisi ! Oka2:ala się oobrotli'wość i 

?u:d'zko1ść Zba\\-icieia naszego Boga: nie z 
uczynk6w sprnwie-dl:wooci. któreśmy u
CZJl'nili my; ale pio-01'ug mi/osierdzia swego 
~bawił nais prze".t. omycie odrodzenia i od-
11owienia Ducha świetcgo, które-go wylał 
11a nais :o·bficio przez Jezusa. Chrystusa, 
Zbawidela naszego: abyśmy usprawiedli
v.11ien:i laską Jego, byli dzie~icam~ we<l~ug 
nadziei żywota wiecw1c-go w Jezusie 
Chrystusie, Panu na!S'.VY'm. 

Ewangelia. Luk II. 15- 20. 
1 W on czas Pasterze m&\Vlifi Jeden do 
dmgiego: pójd'źmy dlo BeHeem, a oglądaj
my 'to s!mvo, które s:ę stalo, które nam 
Pa.n ix>kaaal. I przyszli kwflpiąc się, i 
znaoleźli Maryą i Józefa, i niemowlątko IJO
J.oronc we :tlobic. A ujrza ~szy poznali 
&Iowo, które im byt() Pff\vicd'ziane o dz.ie-

.itku tern. A wszyscy, którzy slyszdi. 
dzi\\-'QWali się temu i co do nich Pasterze 
mówili. Le·cz M.arya te wszystkte slowa 
?:achowywala stósując w se!'Cu swojem. 
I wrócili się Pasterze wystawiają<: i chwa
Ją,c Boga ze wszystkiego co słyszeli i wi
·dz.ieli, jako im powi-e<llziano les.t. 

Podczas trzecie§ Mszy świętej. 

Lekcya. Żyd. I. 1-12. 
Rozmrukie .i wielu svosob-6 \ mó\•: i

\,'S'ZY da\\.-ino Bóg Ojco.m przez proroki, 
naostatek tych dni mówil do nas przez Sy
n~ , którego postan•O\\ il d:ziedzicem wszy
stkiego, przez którego uczynil i wieki. 
Któryi gdyż jest jasności~ chw·aJy i wyra
żeniem istności jego, a nosząc \V'Szystko 
slmv,em mocy S\Yej, sprawiwszy cczys'Z'cze 
nie grzechó·w, sredzi na: prawicy m3tie'sta
tu na: "\\-ysokościach; tern za.cniejsz:ym z.o
st2.\V'SZY nad anioly, im osoblhvsze nad 
ni"~ imię o<fziedziczyl. Bo któremuż kiedy 
z ani<olów rzekl: Synem moim jesteś ty, 
jam ciebie <lzjś urod:zit? I zasię: ia mu bę
dę ojcem, a on minie. hędzie syne:m? A 
gdryi z.a.si~ wprov.·adz.a. pierwor10d1oogo na 
okrąg zierni, mówJ: a l}iech się mu kłania
ją wszyscy a!nioOO\.vie I3o'ly ! A d!()! anio
lówr m6'wil: który czyni an~oJami swymi 
duchy, a sługarni S\VYmi pi•omief1 ognia. A 
do Syna: stołka t\v10ja Boże ~na wie.1~ '\Vie
ków, faska pra\\'iOki łaska królestwa h\e
go. UmHnwaleś sprawied'liwość, a nreir.a
widzileś nieprawość, ct·ra tegvż p-orr1.arza.l 
cię BOlżc, Bóg t\vój, olejkiem raoości nad 
uczestniki tv\·'!Oie. I :Tyś Panie na początku 
ugrwniicv.·•.af ziemi.ę, a dziel.a rąk Twoi'ch są 
niebi-osa„ One poig-iną, ai Ty trn"at ~-

. dziesz, a- wsz.ystkie jako sz.ata zwietTzeją. 
a j.ako od'z:fenie zmienisz je i odmienią si~: 
ale Ty tenże jest, i latai Twoje 11ie ustahi. 

Ewangelia. Jan. I. 1-14. 
Nao \)l()czątkn było Stlowo, a SJ\o,wo 

byb u .Boga, a Bogiem bylo: Slow10. Boć 
było na początku u Boga. Ws.zyistk0 sie 
pjrzez łi:ic stato, Cl bez niego nic się nit: sta
l-0, oo się staro. W nim był żywot, a żY'
wiOt by I światl'Ością łudzi; ai światlość w 
w ciem1rno-ści.ad1 świeci, a ciemności jej nie 
ogarnęl'y. Byl czlffi\iek pos!any cd Boga, 
któremt11 byl.o imię Jan. Ten przy"Szed'f na 

· świadect\.\101 aby dal świadectwo o świiat
lośd, aby przezeń wszyscy wierzyli. Nie 
byt oni Ś"\YfaHiością, ale iżby świadectwo 
dal o świaU<Jści. Była świaUość prawdzi
\1i"3., która oś\.vieca wszelkiego człowieka 
na ten świat przy.chodzącego. Na świecie 
byl, a świat jest rnczynion przez.eń, a świat 
go nie poznal. Przyszodq do wlasoości, a 
swoi· go nie przyjęli. A iłekohviek i-eh przy 
jęli go, <lal im moc, aby się stali syn.ami Bo 
żymi 1 tyrn, którzy wierzą. w1 imię jego. 
Którzy nie ze krwi. ani z. W\01i ciała, auii z 
WIOH męża, ale z Boga się narodzili. A 
Stmvo dałem się stale. i mies-zkato mię<lzy 
nami (i widzde'liśmy chwałę jego, chwal~ 
jako fod'norodxcnego o<l1 Ojca) peln-e faski 
i prawdy. 

KAZANIE. 
,.Opowiadam w>mn .w·esele 

wielkie: iż sie wam crziś na
rodził Zba:wiciel." 

(Luc. 2). 
Jak niegdyś Ani!Ol w, Betleem za'J)O

wiadal pasterwm wesele wielkie z tej 
przyczyny, że lm się narodzil Zbarwi'Ciel, 
tak i }ai dizisiaj w kościele zapowia<fum 
wam tęż samą uroczystość. przypQ1Tlinając 
pami~tkę narodzenia się Chrystusa Któż 
z nas nie oozma pociechy w duszy swej, 
v1si:x)Jn11iawszy, że Ten Jeztl1S nowooaro
dro11y jest Zbawicielem naszym, P że po 
to przyszedł na tę ziemię, aby śmiercią 
męcze(1ską UW()l1nit nas od grze~;hu pierwo
ro<l1nego i zapewnił nam zbawienie wie
citne? chyba ten tylko, kto Il!ie pojtmuje · 
wfasnego dobra, i nie myśli o przyszlem 
szczęściu. Co dlo nas, pójdtmy z~ przy-

kład'cm Of\l.'rych pastuszków; .a: iaik oni ()ika
z,aiti posłusZiefistwo idąc zai wez~v•l'rniem 
Aniola db Betleem dla oddania pokłonu 
Chrystusowi, i przez to zyskali zbawie
nie, tak i my ni·e odągatlmy się się z. ·wy
petnienfom tego, do czego nas gfos Boga 
przez: usta kapl~ma powołuje, a tym sposo
bem zyskamy i my blogl()slav.rief1stw10 '" 
życiu, a1 po śmierci ŻY\l'.().t \ViecZ!l1y. 

Paistuszkowie dowiedziawszy si(ł od 
Aniola1, że J ezu'S narodzil się w Betłe:em, 
natychmiast opuścili 'S\-Ve trzody, i pośpie
szyli oddać Mui poiklon. A chociaż znaleźli 
Go W1 stanie ubogim, w stajence, pomięd-zy 
bydilętam.i· . w żlobic n.a: siainie, to 3ed:n.ak 
uznali W' Nim nioogarni.ony Majesta~ &iga, 
upa1Cll'i na kolana odda·ti Mu poklon; (t zJo
ŻY'\\"SZY dary na jakie się piodów<:zas z:do

·być mio,gli, i otrzymaw,szy blogostawień
stwo z rąk niO\H)I Na.rodzonego, pmvr6cili 
z radloiścią dlo swych ziatrudnień, opowfada
ją-c irnrrym co tam \Vid'zielii i sfysze1i. 

Czyilmy i my podobnie. Dowiedzia
wszy się z nauiki w· kościele, która nam 
.co n'iecllzielę i Ś'Więto bY\\'a ogloszr01na, 
że Jezu~ nietyliko w 'Cfniiu dzi'Siejszym, ale 
oodzierunie po<ltczas ofiary Mszy świętelj 
mdizi się na olta·rzu ~ pod! przymiotami chle 
ba ustawitznie przemies1>'kuje w : Swiąty
nia.ch, aby Mu 1u'Ctizie ockla\.vali pokli0«1, za
sHaH dusze swe Jego Najś\vJętszem Ci<Wem 
i odhiera.lii hlogosła"\vieństwo; nic zanie
dbujmy przybywać tutaj, nJetylko w J dni 
Uro'Czyste, ale o ile n:am czas pcz\voli od 
rraszych zatmdnie11, choćby i \V dni po
wszedmde; przybywajmy: tu z pokorą mię
kuiąc J eruso·wi za J eg'O dobr,odzi~jstwa, 
przepraszając Oo za winy nasze w· życiu 
papeJni:aut'e, a także, o laski potrzeb~1e d:o 
wytrwania \Vi dobrem, i prowadzenia ży
da cnotlhvegio. Porzućmy na -chwilę tr.zo
dy nasze, to Jest, zwykle z.atrudmimia i 
interesa doczesne, a glmvnie sklornnośd 
z.le, zwierzęce, i narogi grzech()'\Ve, jak 
np. otżairstwo, pijaństwo, nieczystość i 
tym podobne wady, które nam pnteszka
~ą do \Viernego slużeniia Chrystuwwi 
Panu, i o:dklal\vania M'lll czci mle2mej. Niech 
nas nie zr.aiża wid0ik Jego 'Ulbóstv.ra utadooe
go IJ()ICf przymrotami chleba, bo tu v.'łaśnie 
'kryje się ta potęga nie:sk.ończona Boga, któ
rą pastuszkowie choć w inialeńikiej i· uibo
giej postaci niemowlątka, wnfili w stajen~ ' 
ce Betleemskiej. Wid!ząc Jeg;o u·bóstwo 
nfeszczęd!źmy darów naszych, ale jak owi 
pastuszkowie składajmy M.u ofiary na co 
kogo stać, PO >kilka, lub parę groszy rzu
cając oo nie·dz.ielę n.a tacę, <lla: upiększenia 
świątymi Pańskiej, a za-ska-rbimy siobie Je
go laskę i blDgoslavv"i·e:ństwo w pra1ey na
sze,J, oraz obfitość w dostatkach. W końcu 
nie przestadmy m tych pożytkach ducho
WITTyiCh~ iaikic tli! zyskuliemy ·sami dla sie
bie, ale wra:c.aJąc do domu, dzielimy się slo
wem Boier11 z tymi. którzy nie mteli -spo.. 
sobnośc'ii być w kościele; a tak, stwniemy 
si~ dla n.ich apO'stolami n.a w•zór owy-ich pa
stwszków, zwiastuj4-c im wesołą nowinę; 
ai za to po śmierci; z.asluiymy na wieczną 
1tJaJgroctę, której sobie i wam \vszystkilm :z 
serca życ~ Amen. 

Na uroczystość pierwszego Mę
czennika św. Szczepana . 

Lekcya. Dzieje ap. VI., 8-10 d VIl. 
54-59. 

W one dni Sz.czepa!I} pelen laiski i mo
cy CZYITTir cu<la i znaki wierkie między Iu
d'em. I poiWstaJi niektórzy z bożnky, któ
rą zowią Libertynów i Cyrenejczyków f 
Aleksandryinów, i tych, którzy byli :A Cy-

uRobołnik Pols~d'' 
wycho<l.zi dwa ra.sy tygo
dniowo. P1·zedpłuta wynosi 

50 fenygów 
kwarin1nic. 
,.Posłańca katoliddego~~ <1fr?.y· 

mają abonenci w dod~ttku. 

Iicyi z Azyi, gadając się z Szczepamem. ~ 
nie mogli się sprzeciwić mądrości i DuchoQ• 
wi, który mówU. - A siluchając tego, kra 
ja.ty -się sercai ich i zgrzytali nar1 zębami 
A będ~c pelein Ducha świętego, patrzą 
pilnie wr niebo, u!irzal chwalę fużą i Je. 
zusa stojącego po prawicy Bożej. I rzeki 
Oi.10 widzę 1I1iebiosa otwtorzone, ai SYTI 
czlovvieczego stojącego po prawicy BOiei 
A krzykiną.wszy; glosem wiel'khn, zart:ulll 
sobie usz:y i rzucili 'Sję nań jedinomyślnie 
A wy'fzuchvs.zy g•o z. miasta, kamienowali 
a światliko:w:ie skladiali sz.atv siwe u nót 
mfo:dz.1eika, kt&rego zwano Szarwl'em. I 
kamienowali' Szczepana wzywaJącego: 
mó\viącegoi Panie Jezu, przyjmij ducha mOi 
jego! A klękną\Y1szy n.a kot.atna zaiwoła 
głosem wielkim, mówią-c: panie, nie PDł 
czytaj im tego grzechu. A to rz1ekl:szy u 
snąl w Pa~u. 

Ewangelia. Ma:t. XXIII. 34-39. 

W on czas mówil 1 ezu..s Dokwro;m 
Paryzeuswm: Oto ja posylam do was Pro 
roki i Afę.d'rce i Doktory; ai z. nkh zabije. 
cie .1 •u.krzyżujede, i z nich ubiczajede \I 

bożnicaichl waisz}'lCh i będiziecie prz·eślado 
wać 001 mia1Sitai do miaista, aby przyszła m 
\Vas wiszystka krew sprawiecUiwa, któr. 
roołanai jest 111Ja1 ziemi, od krwi Abla spn 
'\\iiedliwego, aż d:o krni Zacharyaisza, sy 
nai Barachiaszowego, któregoście zabi 
mi~y kościołem i ołtarzem. Zaprawd 
powiadam wam, przyJdizie to wszystko n 
te.n naród'. Jeruzalem! J eruzaJem ! któr 
zabijasz Proroki, i kamienujesz te, którz 
db ciebie są poslani. llek. roć chdate.ni 
zgromadzić syny tw!Ofie, jako kokosz kurj 
cz.ęta swoje pad skrzydła 1.lgroma<lza, ł 
nie choia!eś? oto wam zostanie d'O'ID was' 
pusty. Albowiem powiadam wam, nie u)· 
rz.yjde mię odtąd, aż rze;czocie: Blogosla 
wiorny, który id!zie w imię Pańskie! 

Kazanie. 
n Oto ja posyłam dlo W! 

P1XJroki i Mę<llrce, i Nauczy · 
ciele, a z. nich jedrne zabUade 
i ulkrzyżujocie, i b~zieici 
prześladować od miasta d( 
miasta." (Mat. 23).. 

Jak wi0ld1a z ()lgtt1iem tak cnota z: W'Y 
~tępkiem pogodzić się nie IIIOgą; a że 
począ.tlm świata, byli źli i dobrzy i 
końca będą, to też ta: wafka ustaw .lewie s 
stacza, ii stafczać nic przesta1nie. Przep 
wiedzial ją J czu.s, Jak to słyszeliście 
Ewangiem dzisiejszej mówią-c: ,,Oto j,a 
sylam do was Proroki..." Pierwszym 1 

tych wysfaf1ców Bożych, którzy w obr~ 
nie pra\\'l(fy .i cnoty pon.iósl śmierć męctei 
ską, byl Szczepan święty, którego d'Ziś u 
roczyistość obchodzimy. Żyl on za czasó 
Apoistolskich, a że odzn:aczaJ si~ rnw~ 
gorliwością i flliewin'l1-0śdą życia, więc A 

posroJ1owie wyświęcili go na dyakon 
Obowiązkiem dyakonów bylo podówcz 
nietyl:ko opowiadał slowo Boże i posM 
wać Apostołom przy ofierze Mszy św'ęte. 
lecz przeważnie opiekować się ubogimi 
rozdzielać poimi.ę<J2y nkh jalmużn-ę. świ 
ty Sz.czep-2Jn wywią.zal sie z tego ooow 
zku jak najsumiennieł; ai gló'\vuie prz 
gorliwe nauki, pociągal z.a sobą tłumy I 
du, które porzucai!ąc blędy, nawrncaly s 
do wiary Ch·rystusa. Otóż Fairyzcuszc 
sta:rs1z:.vzna żydlOWS'ka, nie mogą-c na I · 
patrzeć obojętnem okiem, a.by ich lekceW: 
żooo ai do chrzcśda.ństwa się nawracail\ • 
postanowili Zi"lad!zć Szczepana. świ~t~ 



. )· l.kt0 pomyśle~, zamarzyć rzeba. 
Wszystko <>.ni<J·fek przvniesie z, uieha. 

Więc jabym. najpierw chciał mieć. konika 
:& g:rzywą l'IOZ.\"\rlianą u czola, 
&> jak 1121 skrzydlach wiatru p.omył~ 
Kic-dy g<> rrąbka \V' ból w-ola1. 

I do k<mika pr:.i:~nąlbym 'Zbroi. 
Jaką mie'\l.~a!i dziadowie moi. 

Lecz ta uie dosyć, aniołku zloty! 
Kot'i. zbroja mi nie wystarczy -· 
,Puklerz.a jcS'Lcze trzeba: mi z cn-0ty, 
€o :cpicj chmni Dcl tarczy. 

J trzeba pracy }<rwawcwgo Z111•0Ju, 
Jeśli zwyciężyć dziś zechcę w ooju. 

A dwć to wszystko dasz na kolędę, 
._''lm~ydlaty posta:f1czc nieba, 
.la jes:?czc dalej prnsić cię będę, 
Bo więcej darórw· mi trzeba. 

Wszak ja- mam braci, s.ios.trz)'1czek wiele, 
Wspomnij i o ni-eh boży ani~lc ! 

Daj n.a·szej ziemi kł:a.sy szumiące, 
By wszysctkim. chleba starczyło, 
1 barninc kwfaty rozrzuć po łące, 
Na, ktlire sp-::ilJrzeć nk milo. 

ł ptakó\\" m11<Jgo~ć zesz.lU do gajn, 
Ab.y ich śpiewem rnzbrzmicwał w maju. 

By zaś \\ · yrosły kłosy i lnviaty, 
Z~utego zes.zlij nam gońca: 
Niech razem dwory IY!ale i chaty 

· i«Jzświetli ciep1y blask słofrca, 

I spelil ~miele prośbę -0statnh\: 
P-01ąc:z n.as wszystldch mifośd:.~ bratnią! 

1rcna M. 

~J"qC ~~1-=··~. g1l1jn~. 

W ulicy g\"9:-1:0. Ś\1,ria:te! tyle 
BJyisz.czy P·:l do.mach ra<lośną rzeszą, 
Saneczki pędzą, brzęcząc tak mile, 
Chodn~:kiem trtrm.v srrują się pieszo. 

Mróz. pod krokami przechochnów zgrzy-
tat 

A w ka.2dcm cknre w gwiazd!ki szron-O'\\ e 
I arabeski dziwnie rozkwita, 
Zmieniai<ic \\~ tocze św!atła gazmve. 

P:ord: murem domów biegnie chłopczyna 
I d1rżąc otufa się 'Jl swe laichmany. 
Tuż za nim spieszy mala dziewczyna 
I drobnn rączką trzyma się ściany. 
.Malo kto w tlumie dzieci sposlrze:g.a, 
Tak si·c tuh1'.ą zziębnięte, SJ.me, 
Malec co chi\\.rila siostrę odbieg~ 
Wreszcie g-dzicś weszli w otwartą bramę. 

I 

W pu<l1Wórzu byli. - . Okna się świec<\, 
Nuta kolędy ptynie wesoła. 
Z biijącem sercem biedactwo le-cą. 
Do zim11ci szyby tulą swe c1i0fa. · 
Ach, tam choinka w świateł topieH ! 
Zieleń cackanłi aż zasłonięta! 
Gd'yby z niej c.hociaż gałązkę mieli. 
Ei, bo:hy Slobi::! svrawiJi ŚW'ięta r 

Stoją: z zacJ1\vyttt otwarli usta 
1 tak by stalii i dniem r oocą; 

. Nikt ich ni~ spłoszy, siei1 cicrr.m. pusta 
Domu ni~ maią - \Vięc gdizre iść? µo co? 

Dz.im.~~ynka starsza ąbja&,1ia brata: 
~ .W1dz;i'Sl to an·Q~ dla dobrych dzieci, 

. Z r.ueh.-i· z tcm lirze\\ 1\.iem oo roku zlata· 
1 sam j,~ dla nich piękn i e oświeci. 
Wi<ti1z.isz, ja·l< stoją te (1wa chJDpcz.ykt1 
I ta panienka bialo ubr.ana -
Ach patrzaj, .Jakie mają lroniki, 
Jeden siwC:g'n. <limgi kasztan:a. 
Pa:nienka lalkG tuli dto siebie, 
Ubraną w g10rsct i sukniQ krótką; 
Nie kupić takich. takie są w niebie, 
Anhol ją stamtąd przyniósł prościutka'~. 

Tak Si01bic móvrią i tatk siQ cieszą 
Uciochą tamtych, i rn:mowoH 
Naiwet kolerxiy z ~ gwarną rzeszą, 
~ocą pocichu.~ i o swej OO.U 
Zapomfo:aj~„. 

I ab) dn ile czekauia skró_ić 
Zno·wu podeszli PGd szybę ia 11 

I dchutc11ko za.::.zęli nud.;. 
Ale Sc"\v iatelka r-0wdi ga .ą, 
:\ im się do SJu tak kleją. ocz3· .. „ 
Dziw n~ im ja.i.ie; iZc..czy s:ę roj~: 
Innej .;hoinki ubrnz uroczy„. 
Ach! wiQC i c,ni maią iut s , ą? 

ksz.cze Ś\ iatlcjsza, ~al· l.'rii z.daleka ... 
~niol mlłiony świat.:r zapąia ... 
Swiatc!. czy [\Viazdek ?„. ff elsz.:1 od ml el a 
Obilo'ków· w'iotka nies.e ~'o fala„. 
Coraz t:o lepiej widzą p:o<larki 1 

Konie, laleczki i katarynki. 
Zio.c-oi11e trąbki, srebrne fnja rki ~-
\V knu; uł-0ż·On(! u stóp choinki . 
Boją S'ię zbliżyć ... anioiek kiwa 
Na nk:h p3lt~szkiem, \\"ciąż 5;ię uśmiedn ... 
„Chodźcie: dzhte.czld , 130g \i as prZ"IJZY\n1, 
To wasze. drzc\1<"ko„. wasza uciecha!" 
Jakąś świetlaną, ~u<lowną drQgrt, 
Do gwiazd, jaśniejszych od blasku s~o1L:a, 

I już się w locie \1.-strzyma~ nie mogą! 
A tak im deplo, radośnie, blago, 
Ani-olek naprzód przed nim'l leci 
Nie spotykają nigdzie nikogo 
Na j .~„s11cj dflo'llze db d·obrych dzieci... 

Narzajutrz rano, pod\,~órko mak 
Sprz:.1tając, znalazł stróż kamic111icy 
Dwa ci ab sztywni!, jak skamic.uiali::: 
Bóg ,~.~zi~1ł . , !!'<~ · gwia7.dkę" dzieci z ul)cy. 

A. Pinii'1ski. 

Dziei'1 w górad1, noc \\ d<Jlinie ! 
TUi w gasmicym s!M1ca blasku 
Lśnia sic kwiaty w po~oniinic, 
Jak w nadlbrzcżnym pcrly piasku. 

W <l·ole niemy Prut pOlysl<ć? 
.I ak vvąż, gdy wśród ziół się wije; 
'l'n· zpod gfazów zdrój \Vytrys.ka, 
A przy zdr-oiu sarn«l pi.je. 

Ziemia nikni·e już w oddali 
A nad: ziemią rngły zwieszone, 
Księżyc wpośród chmur się pali, 
Ciemną spuszcza· noc zastom.:. 

Noc jak chmura· gro~na·, czarna, 
Życic w grobu wtrąca ciszę, 
Chyba lotna przemknie sainrn 
Lub \Viatr i-o'dły mzkołysze. 

N-o\vc czucic1 śmielsze życie 
Tn na górad1, uiż \'l dio!inie, 
Kiedy st-0jąc na skal szczycie 
Cłmmra popod nogi płynie. 

Wszystko głucho jak \Y <)azie, 
Ale w duszy myśl ożyla, 
Myśl ukryta, jakby w glazie 
nr~·glch kruszców skryta żyła. 

Q<ly rauDŚ\;i łzę wylejG, 
Nicr'1Z gdy się mniemam \v nkbic. 
Ziumy czasu duch z.awicie 
J mej myśli' grób wygrzebie. 

Jak \v~ zat'Odlzie ·pączek ginie, 
We trmie la.na myśl usychał 
Albo \V insze światy pły11L:, 
Ir.nem życiem tam ::id<lycha. 

Tu, gdzfc skaf y mkną olbrzy111ic, 
Tu, gdzie śmielsze serrn bicie, 
Tu i myśl, oo w duszy plynie, 
Cz.uje nową m~o<lość, życie. 

6 • 

Obrona robotnic w tcoryl i prakł}·ce! 
,.Pu-eh chrz. s.p." pisze; W bicżą:eej 

'5-CSYi -Of.J:r<~czą zep.ewne \>arl'amerttQl\Vt n:e
mieckicnrn pr·n:kikt ustawy, zn,iż.~ącej dla 
robotw'.rc czas pracy z J 1 godziin n-a najv.ry
żej 10 godzin dziennic. Sumienne a gmnto
\1/rrte ba<l'<:nia: poliQIŻania rze-czy przygoto-

Nara-z dz.lewczyna w.aly lmik tC'l1. Lel<arr..e b~ dając zdro'\\'l()t-
I(rzyknic do brata, w wielldm frasun~"1.t: ne wamnki śrooowisk, wśród który.eh pra-
·:A:cł1 Boże! pewnie późna go®:in.a., cnją mlJ.o·tnke, ttwzi~lędniaiąc odręboości 
~ ak zamkną, bramę nic ma ratu:ilikJH., sła:bszc;go fizycznie orgamizmu kobiecego 
Z,,,stan'iem, tutaj chyba do raina.". orzekli zg-o<l11ie, 7.,e praca przcd1iodząca 

ccn,wm ':t,~Sll p .... y. 
P1L ' ' is:· ku '~h • 

ra· ... n,: ~ ' J:opa.ni~ ... h, t1 

i giefnt·•:ch '. (": i z tią.1,;i;.;i te.raz f r, 

Z<> ; .era par· gr f l;ri' ord5 na y1 1 r'' \,; 

ro\ ·c;s . zmi< nit: p, •.. ; ~ j ll "l r , u. 
Na.\.jl Z) ćzc:tS pra·y d:...i hd.>; ... t \\Y

nu .... i i~a; "yżc· 11 godz:n <lzi nni , \\ prz1.:
d niach mdd·l i '•\:ąt trik'> 10 b"l'{,d7.'n; 
w so ty i i„r„ ,kJ 1i..t 5\ · ąt lml1a1 ~ ~i 
mnsi pra"a o s~~ pn. poiuw1·u. Pra „ n -
cna mi<_.'<l-zy godl J:ą ; ~ \ k--z- r..,m ~ g t

·d ! iną 5.Y.i mr.o \\"(,:;ólc je;'\-t zaka2a11ą. 

U\\ zględniah1...: jednak, że \\ mt:kt1)
ryd1 br>aGZia~h prz.'111y.sfu by\\ ają l:.a "Y 
nad?.Wj\:;zaJncgo 11a\rnfa i pospiechu pra~y 
007,.W, la ustaw.a l!a prz <li't.lż..;nic czasu 
'' ścnc o}d·cś!m1ych gran cach. ł iisz.a· 
wfa<lza• adn1in'strac)jna: może howi m w 
takich \\'ypatl·kad1 dl{)'Z\~-0tić n.a przedłuże
nie c7 .. ~ru pnicy aż dt1) trz~-·uastn godzin . 
dziennic. a najwyżej 'r ciągu categQ roku 
w 40 dniach. Pozw'Olel'ie to nie obejmuje 
S>oboty. Ża<l'ncj wla<lzy nic wo-ln·o l>OZ\\-0-

L'.: na pr3•cc kobiet po god·zin:e 10 '\\ ieczo
rem. 

Wynih stąd j~sn-0, %e je;li się \\'ł~
dckl fa'bn·!d Silodzie\'.a nawaht pracy, 110-
\\' itlicn o od1mś!1e 1>ozwolenie niż zcj \\'la
tl.zy atl'mC11istracy1jr1cj naprzód się 1,.astnrai,; 
i dloldalllny spis ti'1Z\\"Olonyclt 1J.:a.dliczbo
w. h '~0<1zln Wj/!\\ k5i.; 'N pn1cow11i na miej 
sc11 1ostQpncm dla \v sz_,·stkich robotnic, 
z.anini siQ praca po za 1.·\\ yldym czasem 
r-OZI10\'.:Z.I1ic. 

l zccz iu%11i ~1·az \\ p:śmie mtszcm po
rnszau1ą po~gtarz.a1 ,1y z tztk "1.idkim na.d
skicm n1tZ7 ies1tctc h tego . .te vvlaś11ie w 
czasie ostn.t11:m policya vytropila w pc
\'\·nej fabryce µo·m:af1 kid, rnestcty polskiej, 
Zll~~CZllC l ~m·ty·::n Wf 1~lędC11J .1atl :tiyd'l 

Przez i"'~lk9J. tyi~odni l':J·p. :e-dnlo iuż 
pracm\·.aty I hJtn:·cc .do· ~odz.iny dziesiqtej 
\Yicczorcm, ·a W' -0ritatnim tyg·o'j·!l·u do go
dizirfy 12i~ w nocy. Ws-zyst o to działo się 
bez poz-wolenia. PolJotnke się nie oparły 
dlC11 tego, że s:i,; oba-wialy utraty pla'-...Y· 
()b{)'.)aic jeszcze pra.cują, za2'\Vyczaj co
dZiorunic do Y~ i 10 godtiny v. iccz10,rem. 
Praca taka 10...:zywiścic podk()lpude sity ro
botnic, kt6re 1,rzewainie jeszcze nie prze
kwczyfy rat 22 życia. 

Bez wątpienia, że pracując po za go
dtzhlami zwykłerni zapracująi więce\i1 aniże
li przy zwyklei dzi<Jl11cc, ale nk wiemy Je-· 
szc·zc, czy otrzymują za god!ziT1y n10C11c,i 
prncy placQ wyższą, jak za pra.co clZienną. 

Powtóre pew11em jest, że gd:yhy na· 
wet otrzymafy pla'Ce wyŻszc. za nocną pra 
cę, pr~'C-2; tai sify mJode ~nadwątlić ntusi. 
Stą4, icśfri re ootnicc same, znęcone mmc 
wyiższym zar< bkiem, zgodzily się m()(Ż.e na 
przcdluienie J}J'acy, humainitame&Q praw-· 
da1wcy byloby zada111icm, zapobicdz naidu
żywianiu sil. którego się p!a1cą nfo wyró
wna. Na<itwyr~żcnie sił w mlod'y.in wicku 
przyspiesz.a. utratę z.doł11i0.śd dJo zarobko
wania a znacznie ułatwia r-0zwój gruźlky 
i chorób zawodbwych. 

Zasady manszc-ster kic zim;e, e.gioł
styiczne, zwalniające praoodar\\'.CG-00 wsze1-
kich względów na Z'(J.!rowie i byt robotni
ka, byleby mu za.ptacił z.a gi0tfziny pracy, 
d'awno już z.arzu<:ono, ; w naszem spole
czef1stwie im~ wcale nie mo.gą. mieć zastó
oowania. 

Spoleczc.ństwo nas.ze, jeśli p:agnie, 
żeby wszystkie \\~rstwy jednolitą s rnpio
uą mas..1 stan~ły w obroni· s" · r-1 • • być 
przedie·wszystkiem sprawiedliwc:n d"'J osta
tniego źdźbla '\ bee wa-rstw e-V-o.TuC:11~··yznie 
slaibsz:ych. Uznając i przyxna'\v~ ·~~ s.anc
wi robotniczemu niejedno jesz·:u~ ulr t ~/ -
nie stać musi tweT<l!o przy tem, co C. ,•(:
dfa praicujących warstw osiągnięto. [-"'t,
slowic nasi żądają więcej je'S7..cze rozsze
r1,.onej obrony robotnika i słusznie; - a.L 
wpierw u nas samych post.arać s·ę ralciży 
o to, ażeby przyswoić sobie i ugnmtO\vać 
w praktyice. co ust3i\V10dawstwo orzyz.na
lo. Usamodziefo1ienie warstw uboższych 
ua szkodię spoleczcirstwu nric ,vyJ<lzie. 

Kr ó t „ n n 

, SO· 

rzy pokrop' nit •odą ś ~ ię on~. 

I rzez to {. \\ i~tc Pok r< pieni , 
Boże, odpuś~ me .zgrzcszcn· " 
Na tknien:e ki \\Ody ś\i~te· 
• ie-eh ucieka duch przddęty. 

hz w i J~kół 
1. Ohyd r.·ai bracia. Izaak za iub: 

pobożną dzi-ewicę, imieniem Rebeka. P • 
chodziła ona z miasta Harau w zkimi Cha -
dejskicj. Pan Bóg dał im dwóch ::,ynó 1

: 

Ezawa i Jakóba. Pi en o rod n 1 Ezaw b 
cały obrosły, '1 trndnif sł~ róinict ~ 
myślistwem. Jakób był· łag•.niny i giadk: 
go ciała, a doglądał trzód l gosPQdarstw . 
Izaak kochał bardziej :Eza·va, bo jadał eh -
tnie upolowaną przez niego zwienyn 
Rebeka z.aś miłowa:a więcej bogobo}t!Cf:'l 
jakóba. 

Z. Sprzedanie pierworodztwn. mu:1 
pewnego przyrządzlł sobie .Jałiób potra\\ 
'Ze soczowicy. Narenczas powrócił z po 
Ezaw. i;:łlodny i bardzo z•mżony. Pro U 
.wi<;c brata o trochę tego jedzenia. Lec 
Jakób 7..ażądał, aby mtt Ezaw odstąpi. 
wpierw swe1 prawo pierworodztwa. Lei 
komyśuy Ezaw przystał na to i przysiągł 
było tylko się imsycić. 

3. Błogosławiel!stwo. Izaal<. zcst • 
rzał się i crnł się bliskim śmierci. Rozk·
zał prze.to E7..awowJ. aily upolował zwlv 
rzym~ ł r..rzyrząuził mu z niej potraw~. O -
ciec Iuiak chciał bowiem po spożyciu bfo 
gosławić Ezawowi. 

Podsłyszała tę rozmowę Rebeka. Z ... 
raz więc po odejściu Ezawa zablła dwa ko ... 
źłęta, które upielcła jako zwierzynę. U&lr .
ła P-Otem Jakóba w szaty Ezawa i v~st2 
z p.otrawami do ojca. Jakób, n~mów!o 1 
przez matkę, udawał 'E1..awa i prosi! ojca , 
błogosławieństwo. Izaak zaś, który i 
nic nic widział, nie poznał Jakóba, jadi · 
błogosławił mu jal,by swemU\ p~~rwor 
d11.emu. 

Zaledwie Jakób wyszedł, powró i 
Ezaw z upolowaną zwierzyną. Wielce · 
zasmucił, gay się dowiedział, iż Jal1ób od 
brał mu podstępnle błogosławicitsi: ,r 
Bzaw płakał bardzo, aż wzrus.zony te· 

· ofclec p9bło~osławU mu talcże. 

Narodził się nam dz.iś l(rół świa 
Pan mocny! 

Nie przyjął go palac ·ni chara 
W sen nQcny -

l3raik w sropce, gdzie wkoło intr dmnc 
Pościókk -

Wtóruje mu gv.ria7Jda W}"'Soko 
Promie n :.~m. 

Niebiosa roz arte szeroko 
Drżą pieniem, 

Zbkgli się pasterze od tr7Jv<ly 
Na lącc -

Przez góry i \V-ody szły kió.łe 
Tę kn:ące: 

Czci.: ~:oż~nm „ 1'lrodzc 1iu :urnfat 
I i obi prr,~ li'. tórit : r. -;td , Pan 1• Cl 

JCJ.:U mahttki 
Zbierz nasze smutki 

W rączęta! 
Zanieś do Oica -
Zha -;i..1 nas z og roica 

Skrnsz pęta! 

tal 

dziemrre dziesięć godz.In, przon.osi siły ko-

L 
Biegną do bramy_ tut zatr7..aśnręta, biet prcteuJqcych i pnc'.ągnąć Z'3t. S{}•bą mu- Zofia }\frewv. icka 
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p '·<J\\ an:e ! - odrzekł sta-
(, a Zebrz:rdo\\ ski, wznOSZłłC ś-\\ieżo na„ 

a1 puhar. 
zaraz doda~: 

iech żyje pau Makula, burmistrz 
1i taJ<rako va i sła remi rajco ;\"ie;, z któ

-ymi za\\ szc chcę iść rcka w ręk~ i któ
:> h wiei e zanuję ! 

Tu .jakby chciał zwródć ttwagę, że 
~ ył1y·wając na ucztę. wdziai szaty boga

t . (Jbchu~nął pas zlotolity i pogladzil rQką 
µu piersiach, na których błyszczały guziki 
.żtłµana brylantami wielkości cnkrov, ego 

ro hu sa<lw11e. 
Zrozumieli to znać sta\Yetni, bo z:traz 

· ę jeden -0zwał: 
. Umiemy <Jc211il: tę laskę! 
- Umiemy. umiemy! - za\'. ob110 

·· rnic ! 
I też 1.:h.:G ?a wsze z wami iś~ rQka 

n;kG powtórzy! Zcbrzycl·owski ! 
Dziękujenrr za laskę! 

- Dzięku.iem:r ! -·oz\\ aty siG g~osr. 
Zebrzydowski pogładzi! S\\ 0ią ciemn<\ 

t'{)dę i pc.:1:<1! \\'ycl1 \\":·tl:ić zam-0żność i 
...,. :-:inność panJ. Makuły. Z njcami byJ 
~ak brat 7a brat. iż gdyby \\ gto" adi ich 
"lLlit:i s;..umia1 stary mi(d p~ll:l bnrniistrza, 
b r]iby sic <i rnu spcstrz~gti, iż swrost::t 

rako ~ski nrnsi :11ieć \\ tern jak:.ś interes, 
~ · im taJ· s\:hlcbin i d{> wspólnej uczt:; za
.... iada. Parni f\\aknle pod1lcbialo przybycie 
't.l<icliiJ', a mdv·:ięcej tak d{1stojne,go go
·\:i~i rnÓ\\ i I jednak sobie: 

Coś on \\ sobie knH.ie. <łleć jd:::li 
'u rn~1clry, ~n i .L.1 nie głtJpi. 
· T~·111cza-;e111 \\ S<l ·iednirj konu1acie z:t-
• \ iafa sic,: mlodzież po<l czt1}11crn okiem 

uani ]\m1cgnn<ly i kilku •jej sla\ntnych 
1 1'zj jaci 6kJ-. 

W11iesia110 \Ylaśllic misternie ułożone 
:\ l\~;~tal..:ic koguta ciasto; każdy podziwiał 
ztrrkę pasztccznicz~i. a 11patry\\ał, w kió

r J cz:\ Le: zua.jdujc s:ę ·1tk ryty llligdal. 
~t~rn einc m'.cszcza!!ki braly oględnie 

rozrnoszony przysmak. nic chciały bo-wiem 
1iicszka uarnszać, a też i na zaba\\ ę \\ sta
ły p.-0patrzeć, niż lama(: sobie g/O\\ i: md 
~c~ \\'3"!11) ś!e11ic11i. Bior<.1c zaś mówiły so
h'e: 

- Tc~ to 11ic Trzy Króle, to choćby 
m1 się dostał. do niczego nic obO\\·iązuje. 

J11a.c:zcj byto z rntodzicżą. dzic\\ częia 
111ial~ c:hcrtc; z.ostać królową, choćby 111!- ' 
~cało\\ ą, a chfopcom rÓ\\ nicż 11śmiechab. 

i1.; ta kr(1lcw·skaść, n~kt jc-d11ak migd.ala 
(ot.id nie otrzym-aJ. choć kurek by! inż na . 
) ly zjedzony. 

Choćby tam i rrwsik tt~ierpial, 
1n!l:cisza - rzeki \\ j·soki chudy, b-0gato 
rrzy trojcn~·. le.er, z glLJpkmrntrm wyra
z~m t\\"arzy m!-odziaiJ. srn -ow~go boga
ic0·o pi\\ O\\ ~ra Kleta. 

l µoaąl upatr:y\\ ać czy nic dojrzy 
1:i dała. 

Co tam. trzosik da l(rysr)a, jeżeli 
. mu ~o rodzi.: m1pełnt. ale z.aba ,.~ \\ yrnyś-
Je0 ! ża1 towal jeden z to\rnrzyszy. 

- I to zabawę. z któr~j "szyscy bęch1 
zadu\'. 01r11i . d:orzu.cił drntQ,"i - patrząc z 
th-usa. 11a o-1111 ko\vatą t\\·arz Kryspina. 

- He, i lo się zrobi! -· odrzeld uśmie
chają..: sie tenże. 

1 :~ , 1 ··crk~1 pe\~ iwś..:ią siebie ?iGg11ąt po 
_ias. 1. 

I 1.ic\\ .:11~·-l trącaly sic lokciami i da
\\ al:r ~<,hit' · i1ald p-oro.wmicwaiącc, spo
~!<~daj • .: J:~t 1 iezgrabnego mloóziana. 

Tt.-TI ) .i 11 •k fantazyi nie traci! przeła-

11:.•l ;:,,, 1 r )Hic ciasto t znalazt m:ja11y prz..:z 
\ zrstl·i~h migdał. 

ha. ji~stcrn królem! - za\\ ołal 
·1ui '~<le ·iG cil..'nkim na poły dziecinllyrn jc
..-zi:zc giosem. 

P.otcm \\ ?rh1I sit; p-0d boki i pGdniósł 
r. I rn t; do tr<'.lr:. 

. - Król. król! - \\·olały dzk \\ ..:z~ta. 
Krr'il rn:gd<ilo\\'y! "tórowali 

.:Mopcy. 
T r ~ i111y k~o królcw~lq JJJ~}ŚĆ o 

,z n0c.zęci~ 1.aba \\'j' ! 
l'rcsin1r o \\ esol~1 zah~t \\ ~ ! \\ -.l-

Tak żart-&wauo ciałej, l(ryspa ~ 1cza
sem nie odpowiadał, jeno z~ada ciasto. 
ogryzając efo kofa ukryty w' niem migdal. 
W kofK"u obeJrz<ii go do k-ola i schowa~ za 
nad ro. 

-- No. t~raz b,dzie zabawa! - rz~kl 
otrzepując z. resztek ziełuną na <lrobn;; gu
ziki spiętą kurtką. 

- Zabawa, a jaka? - posypaJy się 
do kota pytania. 

Niech każdy u<iaje glupiego ! 
- To i wymyślil, a któżby tobie da

rował - zawQfano jednogłośnie . 
Kryspa spojrzał i nie wiedzia!, czy sie 

ma obrazić, czy też wziąś(; to · za 11alrżny 
hoM sobie od<lany. 

Nic chcecie'? 
. Czemu nie! 

- I owszem! 

zapytaL 

I owszem, ba, a ja.kże ! 
,,·śród śmiechów. 

woi:mo 

Do tej zabawy przyl4czyli się i d\\·aj 
mlo<lzi dworzanie pana Zebrzydowskiego, 
Stach ze Zbyszewa i Mctchi-or Znamiec 
pospolicie Melchem zwany. 

Mtodziefrcy ci mieli na,hqrżej p.o lat 
śiedmuaście, lecz do korda hko i do zaba
\\·y \\' każdej eh\\ iii goto\vi. Widząc zaś, 

że ich pan knrna s'Q z mie~z :zaf1stwem i 
oni ch~tt1ic z młodzicżq s!~ zaz11ajDmili. 

Zaproszeni prze-z \Vo,itk:t i mile przy
jqci przez pani<t Ku11eg;undG. z początku 
przypatrywali się ,ien·o z dafa i nawet po 
olmoszone ciasto 11ie sięgnęli, ternz jednak 
pociągnięci og6l!!<t \ .. cs:;iością i \\''llziękiem 
pięknych rnieszc1a11ck, po-częli lączyć się 
z ;:i;aba wq. 

Najwięcej in1 przypa<l 1 do serca \Voj
tek. król kurko\\ r, ,i ego też kompanii s'.ct 

. trzymali, a Dto teraz kiedy uch1Yatono uda
·wać \glup!cgo, Stacli zar~z z rniejs.c.:i po
czął: 

Ghl.pirn ·ci ja, głupi. pani szukam sobie, 
Któraż du mnie pi zyjdzie we własnej os-o-

bie. 
I r :\ ręcit się do lrnJa kónrnaty, J'{;ZS[.1.

\\ :\\'Szy obie ręce jak nietoperz skrzy.dla. 
Dzic\\ c?:Gta zbiły sic; w iqcik i śmic

Jąc się pn:ytrz:rmywaly kolo siebie szero
kie ~po<lnicc. ażeby żadnej nie mógł 11-
clt\\·ycić. 

Więc Stach zrobiwszy nad-er pocie
szną minę stan<lf na śrndJrn i zawołał: 

Niema glupiej widzę, coby się głupicrnn, 
Złapać %ara.z dala. szlachetce gołemu! 

A' zaraz wysblPil jego to\Yarzysz 
przystępując za\\ olał: · 
Jc-stem dzielny chI-0pak. glupiegD Hdaję 
Aleć mam rycerskie dobre obyczak 
Nic diet; \\as dzie,nz~ta, ża<lnej nie zabio
Boć mam puste gumna i pustą obon~ (n~ 

Dziewczęta Z"aczęly s'c popyclrnć i 
11asro1mrn szy lica uda waty zagniewane. 
~rdy oto jeszcze- Mclch.a nie skork.zyt się -0-

krccać po komnacie. p.rzysbwila do niego 
7nana nam już pani Damianm\ a, a staną
wszy obok przcs11nęła mu palcem kolo no
sa i przytupnj4c zaśpiC\\ aJa: 
Próżno \\ aszeć skacze. prc'iżno waszeć ha

sa! 
Na g-!npiezo d1lopca żad·11J.. z nich nia Ja,sa ! 

Ale jejmość fasa, żeby potai'1cować 
,i\\ uszG \\as dD kota choć raz prz~harco

wać. 

I \\ zią '' szy \\pół broniąq się niby 
zadcrc\v~stą Jcrmosc, o:krc;-cał się z nią 
S7.ybko tak. że mu 1mrn ie nadążyć nic rno-
gfa. . . 

Uciecha byla -ogr·orm1a, dziC\\·czQta za
pomnia\\ szy o ci<1sac'1 i obrazie chichotaly 
pokazu;iric sobie poważną knmc; wywiiai<lq 
jakby mfoda <.1zicwnclia. 

\Vys1QPO\\ ali potem inni z mniejszym 
lub większym ciO\\·cinem, ::t za każdym ra
zem f(ryspa t11pal niezgrabnie ncg-<lmi 
wolał: 

- T{)I11 \\ yrny '·li! zabm\'Q a co? 
Tymcz:iscm \\'-0.ikk coś Że Sta.chern i 

1clcl1cm na 1 l"'cz11 ~%cpt.:iJi, nic traqc k
dnal' z {)C7.t1 z~ib~\\ y. 

\\'o.itck 11a~.;12 JXlSilll!tnia/ i rzeki kl\\·a-
.i:t..: ~0'".\ ~l: : · 11 ) er o l o 1 

• • • 

L z 111-z_· tY~h \\Dl<n~iacil dziu\\ czt;t 1 Dziecko, ltlÓ\\·ici~, dziecko do lnr-
d · maty Dr7.).\\ i<"!za li?! 1i-.. m ·rt,ł_· 1ę \\ Sti7~ mać D srniecl111. 

Krv. 1 ·~ uG\\.iem mia! 11i11<;, ~ik po.cie- A na. tak mi rnó\vil Grzela mój cio-
·iw· gl11pkv ·atc.1. a przytcrn z taką p2- tco11y, który tu z jakimś pisaniem od het-

-;· .i ~~'l „iclJic s-po-gi·;ida! d<1 kob i tak sic; mana do naszego starosty przybi . .'.? 1 --
1·n zył. jak br na prawdę byf panującym. c-d rzek l Stad1 poważnie. 

- Atei.. niech }eg;o krókwsk3 mość - I co dalcJ - pytał cieka\\ ie Wojtek 
migd:tlo·\\ a się nic puszr jeno myśli o za- - Ba, któż tam "ie. c0 nasz patr-0.11 
11a \\·ie - ''olała mi.odzie.i.. odp·owicdziaf - mó\Yił Stach \\"Zrusczając 

Dobrze - rzekł - jeno zjem ciasw ! ; . r;.nnionami. 
I ,,,czął fakornie połykać przysmak: - Co 1niało być, pewnie dzieciaka na 

n·t: lrk~hic iedmik migd~la. . . harmacie uśmiercili - wtrądl Melcha. 
. Ni~~h i . 11~ec11. rnt;że mu r-ozmn11 - I ROITI. ty 1.1ad• Ccuuyauinem, nie I 

1nzrrrę•·z:e1 · ' sz1rkano? - zapytał znó"'\ Wojtek. 
- A ~dzi~ '-:' A nie' otn.yma,\\'S%Y fr<lpowiedzi. Po 

.\\' bl'.2'. dłn1! chh\ iii 1.UÓW Z~pyfał: 

- A 5łć... .>Sta co na te? 
- H~. któż ~tam Wymiarkuje, pe:\·-

noć nam s~iadać się nie będ2ie, akć ja 
to wiem, że mi strasznie smutno, żem nic 
na wojnie, zernścilb}m się zaraz za m\'o 
dzieciątko do harmaty przY\Yiązai1e -
rzekl Sta-ch zaciskaaąc pięści. 

- No, no, nie bądź taki groźny! __.:. za
wuła.f Mekha -- ale na wojnę to ·i ja rad
bym poszedł! 

- Wiecie i jabym rad wojny sprób()
wać - \i.-irącił Wojtek. - Umiem nie ile 
z lukiem się obchodzić, ba i z ruszni-cą nie
zgorzej, do patasza mi się serce rnie nie
pomalu i żeby nic stryj-O, co mnie gwa-l
tem do handlu przyucza. i na zamorskie 
kraje rad' wypra\vić, bylbym do Jaśka 
przy-stat. 

- Do I(-0morowiskiego - zapyta! 
Stach i oczy mu ogniem zab1ysły. 

- Juści! 
- Jeno. że Jasiek teraz kryć si~ musi, 

boć llie we<l1ug pra\\. a \\Oiskowego piostą
pił i nasz starostai ~traszriie nar1 zagnic
walf1y, ł>o<laj, czy mu i głff\\ry 11ie utnie! 
-- ozw.al sit; Mclcha, który czasem dniów
kc w antikamerze starosty odbywa! i nie
jedno slć)\Yko1 pochwyci I. 

- Eh, Jaśko nie głupi, żeby głowę od
dać. pier\\'ej on Cezaryanom niemało- głów 
nastqca, a żebym icnn wiedział gmic siG 
obraca, pomknąłbym clin niegD, hadai tak 
hyżo jak ten, co tam -0to po komnacie skof-j 
wypra\\ uje - rzek! Stacho. 

- Ba, toć i ja bym nic cstal - dorzu
ci{ Melcha, przytupują<; w takt pieśni, któ
rą nd.aiący głupiego \\ yśpkwywaL 

- A jako będziecie szli, to i na mnie 
wolancie - ·czwar się Woitek, na którego 
młodocianej h\ arzy jakaś niezwykła zadu~ 
ma o0sia<lla. 

- - Stewo? -- zapytał Stach. 
Si~\\ o --- od rzeki krół kmkcr-Yy. 

I d \\aj n•rcdzid1cy po{1ali sobie d~onie 
na zn::tk p:·i;yior,1~i i zgody, a Mcl-.:hu t~.l 

leniwi' L.iągm1ł k11 nim rękG. 
A tyn:<:L'.'1Scm stojL}cy po środku. śpie-

wa!: 
Dwó-ch ci króló\\. mamy, głupim mi być 

każri. 
A oni \V swych g!·O\\·ach coś tam sobie \\a

żą. 

licu' mości królm\"ie dajcież iurne \\ zgh;<ly 
Boć ja was obni()Sę za: morzami wszędy! 

A że rntodzian byt b~·\rnlcem co dale
ko za Kraków z ojcami ieździl. poczęto go 
prosi~. żeby rch nic ()blTOSil, a i1mą grę WY-
myśl<l. · · 

- Ot naiikpicj w lisa! - CZ\rnła się 
jedna z dziewczc.1t. co nic Inbira 'Czekać. aż 
ją do gry wybioq. tylko chciata się krę

cić PD konmacie. 
-- \V lisa. w lisa! -- zaczGlY inne, a 

Basia przyniosfa zn.raz gvtową pytę ze 
skn~c011e1g-o motka nici. 

- Jest jnż. jest! - woła la. ukazujqc ją 
zdała, sp.oglą<lajqc z uśmiechem na, Wojtka . 
jakby mu chciata przyponmieć wczorajszą 
gTQ 7 panią matką. . 

Wojtek doskonale zrozumiał, ~o chcia
la przez to powiedzieć i pogroził jej nie
znacznie. 

Tymczasem m1odzicż 11sta\y.;fa s·~ ko
lem. przcgrndzai<ic przytcm dziewczęta, 
które niby t') drożyć się poczęły nie po
zwala.i<tc n:1 „przcg-ra<lzanego". 

- - Chndzr lis koło drog.i, niema reki, 
ani ncgi ! - \\olał Wojtek chodząc do ko.Ja 
i c<dd<:il py'.<; Stacho\\ i stojqcem11 z lewej 
strnny Basi; sarn zaś stanąl na je.go miej
scu. Tymczasem St~ch obszcdlszy kolo 
począł jedną z dzi·~·\\ cze.n g-011i6 i zamierzy
wszy siQ pytą, \\'olał: 

A bije. a bije! 
Dzin\ czyna "yrnykała sii; j<1k f ·yg,l, 

\\ rzawa \, sz.czrla si1,; nicpornlerna, ·1 \Ve,i
tck szepnął do Basi: 

Oj nabiLić s:Q nmic stryjna. \\·czo-
raj, nabilać . 

A kć mało! - od rzek la d'zie\\'eczka. 
lr!Jbyś mocniej? 
I jak! ho. ho! - z.a\\ o lala rozbJ-

\\ łona. 
-- A, niechbyś bila, bylebyś też za mo

ją nową dolG pomo<llila ~'iG. a szczerze. 
- A jakaż to nmn1 d-ola czckJ krób 

kurkowego? - zapyta la Ba•sia. 
- Iia. któż to wie, co czfowickO\\ i są

dzono! - ndrzcld mlo<lr,icniec - wsz.akci 
łlic \\ yp::ida tak cic;gt·2m r,a piecem sied7.icć. 

Dziewczyna spo.irzala 11al1 cieka.\\ ie, 
clicąc s:~ coś więcej dowic-dzieć. ale " tern 
()ddauo jej pytkc;, pobiegła więc wołając: 

- Nie jestem lis jeoo skrmmrn· liszka. 
Aleć umiem zwodzić Kryspa i Frai1ciS7.ka .. 

ł głośne śp1::wzjąc ożn, iia. : ~a' 
mi zabaw~. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Swiętojózafacie 

- ,., a 

czyli składka na ubogich studlentów hto 
· lkko-polskich. 

W kasie (zob: nr. 49.) 297,16 au 
Koło spte'\n1 ,.Si-0'\vik'· w Marx 

(wręcz. Wal. Ptókarz) 5,30 mr 
Ks. M. z E. 16,00 mr 
Z Bochum l .Z,00 mr 
Na mcznern \rnłnem zebraniu TO\\ 

św. Stanisla\\a \\. Iiernc (wręcz. Ig-n. 13 ... 
nasic·wicz) 4,Stl nu. 

Na chrzcimtch u Ludwika Ji;dru\\'iaka: 
Luichv. J ędro\\'iak z ż. 1 mr., n-0wo11:,H1(h.;z:.,. 
11y syn 50 fen., Marci:J1 Jędlmwiak z ż. l 
mr.. Jan Jędrowiak z ż. 1 mr„ AntGlli nu. 
clziak 1 mr., And. Koszhir 1 mr., Lu<l\\, 
łfojok 50 fen., Wawrz. Lukaszcz} k 50 fen., 
Ber. Owczarczak 50 fen., (na.'Cl. i porto za,. 
placil A. Kosztur) 7,00 nu. 

Na chrzcinach u Fr. Sobczaka: fr. 
Sobczak z ź. 1 m r., nowon.arodlrony sy:n 59 
fen., M. Jędrzejak z. ż. 50 fen„ J. Szlachc~. 
ka 1 mr., T. Spmlewicz z ż. 50 fe11„ St. Kio. 
mu 1 rnr., W. Owidniak 2 mr„ (nad. r 
Sprulewicz - 20 fen. porto) ó,30 mr. 

Na chrzcinach u Jana K.a.!1ic\\ sk:ego \\ 
Brnchu: Jain Kan1ic\.vski z ż. l mr.. Am. 
MarszaJek z ż. l nu., Ant. Ryack z L 1 mr., 
Fr. Jan.asik z ż. 1 mr., Waw. Lal'"'ClliY z ż. 
55 fen .. Lud. I(aniewski z ż. 50 feu„ Stai •. 
Kaniewski l mr., J ózcf .RJi'"!nek 50 fo1ygó\\ 
LaJ\vicka, a:lrnszcrka 1 nu., St. Nowicki z ż. 
1 rnr .. dziewczęta: ttel. Dolaicir1ska- 10 icn., 
~ima Kaczmarek 20 fern., Fr. Kl •'mas z ż. 
l mr., Mich. Wojciechowski z ż. J mr.. 
Woj. Sobczyk z ż. 1 mr., Szczep. Kicl 58 
fen„ Jgn. Oorlas z ż. 1 mr., fr. Stcnnii 51 
fen., J óz. NoW'icki 1 mr., St. Nowicki z ż. 
I mr., (wrc;cz. St. Now'.cki)) 15,85 mr. 

Na chrzónacll u Wlad3rsla1.va Paw:.
czyńskicgo w rreiscubrndm: Wtad. P~~
w,a.czyi1ski z ż. 1.10 mr., Józef Zych. z ż., 
chrzestny 1 mr., Wiktorya Tom1';zcwsk' 
z m. 1 mr., I10\\ nnarodzony 50 fen., Marcin 
Krzekotowski z ż. 1 mr., Kaz!lmicrz Ludwi
czak 1 mr., Andrzej Ciszcw'.cz 1,05 mr„ 1:c
wo1nanYd!z.ony syn 10 fen., (wręcz .. 1\\a1\:i.. 
l(rzekotowski) 6,75 mr. 

Na chrzcirza.ch u Marcina Tomas7.C'\\ · 
skiego \\. Bornig: Marcin Toma.szew 'ki z 
ż. i synkiem l mr„ Wincenty Tomasz.:\\· 
ski 50 fen., Franc. Matuszek 50 fm., S1a11 
Matuszek 50 fen., Wojc.iech Matuszek l 
nu., Wa\\'. Wol•niczak 50 fen., JakóJJ Ol
szewski z ż. 1 rnr., hn Pok1adek 50 fen„ 
Marcin Janura 10 fen .. (wręcz. W. Wolu'
cza!k) 5,66 mr. 

Na weselu u Badac.zewskiego \\" Ka
men: Mtc<la para. 1 mr., W1a<l. Pilarski z 
ż. l mr., Stan. l(otle\\Ski z ż. 1 mr .. M~..:h. 
Majewski z ż. 50 fen .. Ign. Kum'ie-czka 2tl 
fen., Wi·nc. G11lczef1sk(SU fen., Jak. rn:·th1.:: 7 

50 fen., J óz. Dombro\vski z i. 50 fc.11. •. hn 
Ba:daszewski z ż. 50 fen., Jan l(w1iatku\\ -
ski· z ż. 30 fen„ (nad. St. Kotlewski - - 1~mto 
20 fen.) 6, 1 n mr. 

U SzymkO\\ iaka w Berghausct:: \\'a
\\ rzyn Sz:n11ko1,;iak z ż. 1 mr„ .Micha! 1\o· 
nieczny z Wai11c z ż. 1 mr .. fr. Schóne z ż. 
z Ba.ukau l mr., \Vokiech SzymkO\\·i,~k z 
ż. z Bruchu 1 mr„ Ja11 Szymkow1ak 50 i~11.1 
J óz. Konieczny 50 fen., Ant. Rol SO fen., 
(nad. i porto za.pt. M. l(oniecwy) 5,5-0 mr. 

Na zarQczynach 11 f ra11-.:is1ka Kamzol, 
w Marxloh: ZarGiezeni I mr., Mk:h. Kam· 
zol z ż. 2 m r., .Jan Sl· rr.ypczak 2 111 r., 
t<Jni Banasiak 50 fc:n .. Józ. La-ckO\\Ski , 
fen .. Audrztj Bana ialc 50 fen .. Jan Ba11a
siak 50 fen., Pa\\ cl Cirzcś.11ik z ż. ,·;fl ie1J., 
Pa\veł Lackow'Ski z ż. 1 mr., (nad. P. Ll\.'.

kowski - 30 fe.n. porto) ---~O m~: 
I~azem 390,96 mr. 
Roz.ch6d: 2·i0, 10 m~. 

W kasie 159,86 111r. 
Rozchód: 

J. J. z B. stypen<lyum 32,50 u1r. 
W. W. z }(. styp-eu<lyurn 30,06 mr. 
St. L. z R. stypeaidyum U,50 n1r . 
A. P. z B. stypcn<lyum 90,70 mr. 
J. D. z. D. stypendyum 72,40 ~tr. 

Bóg zaplać ! 
za namii 

Razem 240,10 mr. 
Sw. Józafacie módl sie 

21. 12. 04. pro: I( s. Lis " 
A. Brcjski, Bochum, l\lalthesierstr. 17. 

222 

Z\viert:ia.dło. 
I rzeczywiście ·udawała. że lKklaUe PY-1 w -k ł d 

te Krysptc. to znów Franciszkowi. a potem na O ę ę. 
okrążywszy· koło \\śród śmicclm.1 gwaru Idzie już z nieba aJ1iokk boży, 
oddala a~ \Vince, kWra bijąc 'Zai111as:z:yś-::ie Co· czyta " my~H dzicd~~~~ 
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